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I . - G E Ç E N T U 

İsparta Mdlleifiveküılli Sülleymian Demirerdn, İnıgik 
Büyükelçisi konusuyla dlıgii gündem dışı konuşması
na Başbakanı Biüklnıt Ecavüt cevap vcrdii.' 

İçSiışjîem Bakanı İ'rtfan Özaiydımlı'nın görevimden çe-
kiılme iislteğjniim, kalbullü life İçişten Bakanlığıma Devlet 
Bakamı - Başlbalkan Yarldıımıeısı Ortoaln Eyülbıopu'mun;, 
(vdkıiİMk etraesiimiın Uiygun görülmüş olduğuna idaivr 
Cuımlhıuırlbaişlkıamlığı tezkeresi ıi'le, 

Ankara Milletvekili Orihan Eren'dın, Adalet Ko
misyonu üyıeliğiıidıen, 

Kayseri Mdlletivekiılıi Kemal Doğan'ım Kamu İk-
Itisaldü Teışelblbülsiarii Karma Komisyonu üydıiğiriden ve 

Çanakkale Milletvekili Altan Tuna'nım da, 10/14 
esas numaralı Mecls Araştırıması Komisyonu üyeli-
ğjnlden çelkidüklerine dalir öinıetfgelerli Geneıl KuruHun 
Ibllgdısine ssıunulldu. 

Sayın üyelerden bazılarıma, Başkanlık tıetrıkierasiın,1-
de gösıteırölen selfaap ve sürelerle izlin verOlmesli ve1 

Gii'nldemıim «Kanıu'n Tasarısı ve TeMiiıfleriyle Ko-
misyonılaridaın Gdm Diğer İşleri» kıismmda yer alan, 
fcazı 'sayım üyelenin yasama dofcunuıümazlıklarının kail-
dırılmasına iA!iiş)kiinj raporîanln, gündemin «Başkainılı-
ğıtn Genel Kurulla Su'nıiıışlari:» kısmında yer almasına 
dalir Başkanlık tezkeresi1 kalbıul efdildi. 

(Konya Milletvekili Şener Baitltal'ın, Tünk Ceza Ka-
nıununpn 163 nlciü ırnaddesflınıin Idieğişıtirilımıesiiine ve 6187 
sayılı Rannüım kialldınlmiasına ülişlkin (2/292) ve 

s 
(Devlet Demiiryoları ve Limanları İşletme Genel 

Müdürlüğü İşçileri Bmıelkld Sandığı ile Askerli Fabri
kalar Tekaüt ve Muavenet Sanjdıığınnn Sosyal Sigor
talar Kurumlunla devri hakkında '991 'sayılı Kanunun 
2 nci maddesliın'toi değiişitlirilmjesd hakkında (2/206) ka
nun teklifleriniin doğrudan doğruya gündeme alınma
sınla dair önergeleri red!dolun/du. 

Anlkaına Milletvekili Muştada Başoğlu'nun, 1475 
ısayıiı tış Kainıununun 'bazı maddeleri ile 193 savrlı Ge
lir Vergisi Kanıunlulnıun 25 ınjcli rniaddesıinıin 7 ncıi fık-! 
rasımın değitştirifaesimıe dıaör kanun telkihinin (2/519) 

T A N A K Ö Z E T İ 

j -doğrudaln doğruya ıgüınıdernıe alınmasına dair önergesi 
Ikalbıül edJldli. 

Çanakkale Milletvekili Ortan Çaneni ve 9 arika-
I daşının, demiz ile ıMışMleriknizin, ve denizliğimizin 

geliışitlrülametmtesii nedenlerini saptamak amacıyJa ku
rulan Mealiils Araşt irim ası Komisyonu raporu. (lOı/l) 
(S. Sayısı : 256) üzıeriınldelkli glörüşnıiöler tamamlandı. 

iKamüsyonlartda açık 'bullunan üyeliklere si'yasi par-
I tıi gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler. 

•6/3'l, 6/41, 6/8Q ve 6/147 esas «lumarah sözlü ıso-
I nular soru sahiplerinin, 

6/24, 6/34, 6/37, 6/45, 6/44, 6/59, 6/79, 6/83, 6/87, 
6/91, 6/93, 6/94, 6/95, 6/98, 6/101, 6/10(2, 6/103, 
6/104, 6/106, 6/lGı7, 6/112, 6/113, 6/114, 6/116, 6/150, 
6/118, 6/119, 6/120, 6/121, 6/161, 6/163, 6/164, 6/166, 
6/127, 6/143, 6/144, 6/145, 6/146, 6/148 ve 6/149 esas 

I numaralı sözlü sorular ilgili (bakanların ve 
6/25, 6/30, 6/32, 6/33, 6/35, 6/38, 6,42, 6/43, 6/60, 

6/61, 6/129, 6/62, 6/13Q, 6/63, 6/64, 6/66, 6/67, 6/68, 
6/70, 6/71, 6/72, 6/73, 6/74, 6/75, 6/77, 6/131, 6/78, 
6/81, 6/82, 6/84, 6/85, 6/86, 6/88, 6/90, 6/92, 6/96, 
6/132, 6/99, 6/133, '6/100, 6/134, 6/135, 6/136, 6/105, 
6/137, 6/138, 6/108, 6/109, 6/110, 6/111, 6/115, 

I 6/117, 6/151, 6/152,.6/122, 6/153, 6/155, 6/156, 6/123, 
I 6/158, 6/162, 6/124, 6/165, 6/126, 6/139, 6/140, 6/141 

ve 6/142 esas ıniuımlairalı sözlü srular da soflu sahipleri 
I ve dligffii ıbakaımlaran Geinel Kurulda hazır huil'unmama-

liarı nieidendıyle ertetenıdiler. 
I Soru sahipleri İkinci defia Genel Kurulda hazır 
I ;bui;unmayan 6/26 ve 6/65 esas nıumaralr sözlü soru-
I 'Harın dlüşitlüğü ibildikildi. 
I 4 Ocaik 1979 Penşemlbe ıgüınü saat 15.0û'te topla-

nılimak üzene Bıideşdımie sıaıalt 18.25te sioni verdlldi. 

Başlkan ıDivan Üyeei 
I Başkan vekili Kütaıhyıa 

Muslih Görentaş Nizamettin Çoban 

Divan t) yesıi 
Çaniakkafe 

İrfan Bhnay 
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No : 24 

H. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

4 . 1 . 1979 Perşembe 

Teklifler 

1. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
7 . 4 . 1969 ıtanilh ve 113'6 sayılı Aıvükatlılk Kanunıu'nue 
8 ndi maıdlclasilrJJn, sonıuına Iblir fılkra dklanımıesıi hakkın
da kanun teklifi. (2/662) (Adalet Komisyonuna) 

2. — Kastamonu Milletvekilli AM Nihait Karol'un, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1981 sayılı Ka

nunla değüşlilk geçicfi 4 ntiü mıalddıesfiniı değiştirilmesline 
dair ıkanum teklifi. (2/663) (Plan Komisyoaiiuma) 

Rapor 
1. — Uyuşturucu Maddelerin Mutralkaibetsi haiklkm-

dalkıi Kanunıun 3, 23 ve 28 nci maddelerinim değişti ri'l-
mesıi haklkında kanum ıtaısarıısı ve İçişleri Komıisıyonu 
raporu. (1/113) (S. Sayısı: 265) 

» • • < • • I 

BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma SaaUi : 15.00 

BAŞKAN : RaşkanıveMıIi Musîfih Gönentaş 

DÎVAN ÜYELERİ : N i z a m i n Çobanı (Kütahya), îrfan B'raay 

•BAŞKAN — Millet Meolıiısıiin/iın 31 rncd ıBMeşimıinıi açıyorum. 

BAŞKAN — Ad 'ofcumaik suretiyle yoklauna yapı-
ilacalkjtııı'. Sayın üyelerin yüksek sesle işaret etmeleriinli 
rica ederliım. 

(Elazığ ıMıilieitivelkıMertiınje kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın ark/adaşîanm, şu anda ço-

ğunjlıuğuımıuzîuın mevcut olduğu gözüküyor, o balkım
dan yoklamayı burada teıiyorum. 

III. — YOKLAMA 

Görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı söz talepleri; var, falkalt bugün günı-
demtiımıiızde Genisomu olduğu ve yeterince yüklü bulunt-
duğu içini gündem dışı söz vermeyeceğim. 

Gündeme geçiyoruz. 

IV, — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — AP Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili 
Süleyman Demimi ve 45 arkadaşının; ülkede yıkıcı, 
bölücü, anarşik olayları önleyemediği, can ve mal 
güvenliğini sağlayamadığı, gerekli önlemleri zamanın
da almadığından Kahramanmaraş olaylarına sebebi
yet verdiği iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 

nci madeleri uyarınca bir gensoru açılmasına iliş
kin önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sunda görüşme. (11 / 20) (1) 

(1) (11/20) esas numaralı Gensoru önergesinin 
tam metni 2.1.1979 tarihli 29 ncu Birleşime eklidir. 
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ıBAŞKAN — Gündeuryımjiziın özel gündem küsmı-
•ma ıgeiçijyionuız, 

Güııdemıimiziin özleil gündem (kısmında yer alan, 
»11/20 esas ınuımaraih, Adalet Pantliısi Genel Başkanı ve 
Isparitia MıiMeitivıelkıilii Süleyman, Dernfeel İle 45 ankada-
ŞMIÖHI; tikede yılkıcı, ibödüıcfü, anarşik alayları önleye-
rnıddiği,, caa ve mıal ıgülvenliğtaii sağlayamadığı, geröklıi 
önlemlerıi zamanında allimadığından Kahiiaımanmaraş 
ölaylaırıoa söbdbiîyet verdliğü iddiasıyla Bakamlar Ku-
tfulu halklkında twr Gensoru açimasına ilişlkıiır» önetfgeı-
ıslinlin gündeme alınıp atamayacağı konıuısundaki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Gensoru önergesinin özetini tekrar okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Demokratik geleneklere, siyasi ahlak kurallarına 

aykırı olarak, hile ve tertiple ülke idaresini ele geçiren 
Hükümet ülkeyi kanlı ve karanlık bir ortamın içine 
sokmuştur. 

Vatandaşın can ve mal güvenliği kalmamıştır. 
Kutsal olan yaşama hakkı saldırganların insafına 

bırakılmıştır. 
Anayasada yer alan hürriyetler kullanılmaz ha

le gelmiştir. 
Cumhuriyet tarihinde emsali görülmemiş yıkıcı, 

bölücü, anarşik ve terörist hareketler sonunda 1 150 
vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 6 783 vatandaşı
mız da yaralanmıştır. 

Gizli ve açık tertiple ülke ve millet bütünlüğünün 
tahribi, Türkiye birliğinin bozulması hedef alınmış
tır. 

Düzeni yıkma kavgasını sürdürenler, sınıf, bölge 
ve mezhep çatışmaları yolu ile, fitne ve nifakı yurt 
sathına yayarak, Devleti parçalayıp çökertmek için 
ellerinden geleni yapmaktadırlar. 

Devlet otoritesi, yerini, silahlı militanlara, so
rumsuz derneklere bırakmış, zorbalık hukukun üstü
ne çıkmış, Anayasa ihlal edilmiştir. 

Hükümet, düzeni yıkmak isteyen mihraklarla fi
kir, slogan, eylem ve kadro beraberliği içindedir. Ku
ruluş sebebini ve devamını da bu beraberliğe borç
ludur. 

Hükümetin dökülen bunca vatandaş kanına rağ
men Anayasada emrolunan tedbirleri almamak için 
direnişi devam etmektedir. 

Hükümet, anarşi mihraklarına inmekten, destek
çileri ile karşılaşmaktan kaçınmıştır. 

Olayları küçültmeye, gerçek yönünden saptırma
ya, kamuoyunu yanıltmaya çalışmıştır. 

Hükümet, baş sorumludur ve suçludur. 

Hükümet Başkanı, ne söylemişse aksi çıkmıştır: 
«Yeni yasalara gerek yok» demiş, yasa sevketmiş-

tir. 
«Sıkıyönetime ihtiyaç olmadığını» belirtmiş, 13 

ilde sıkıyönetim ilan etmiştir. 
Bunca masumun kanı aktıktan sonra, gecikmiş 

sıkıyönetim tedbiri âdeta ayak sürüyerek alınmıştır. 
Böylece, Hükümetin içgüvenlik politikasının iflas 

ettiği sabit olunmuştur. 

Kahramanmaraş olayları, Kars'ta, Sivas'ta, Ela
zığ'da, Gaziantep'te, Malatya'da cereyan eden olay
ların devamıdır. Hükümetin kasıtlı, ideolojik ve 
umursamaz tutumunun sonucudur. 

Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşlarımızı pat
lamaya hazır hale getiren, bu Hükümettir. 

Anti - komünist bir filmin oynadığı sinemaya 
patlayıcı madde atılmış, ertesi gün öldürülen 2 öğ
retmen için tertiplenen cenaze töreni mevcut gergin
liği daha da arttırmıştır. Okul çocuklarının, memur 
ve işçilerin katılmaya zorlandığa cenaze törenini 
vesile yapan «aşırı sol fraksiyonlar» çeşitli tahriklere 
girişmişlerdir. 

2 vatandaşımızın öldürülmesinden sonra seyri 
şiddetlenen olaylarla, Kahramanmaraş savaşan bir şe
hir haline gelmiş, ev ev, sokak sokak, mahalle ma
halle silahlı müsademe olmuştur. 5 gün Devletin ve 
milletin gözleri önünde cinayetler işlenmiş, yangınlar 
çıkarılmıştır. 

Hükümet bütün bu olup bitenlere seyirci kalmış, 
Devletin Radyo ve Televizyonu ise. kışkırtıcı neşriyatı 
ile uluorta suçlamalarda bulunmuştur. 

Henüz ölenlerin, öldürenlerin kim olduğu bilinme
den, olaylar devam ederken, birçok mahalleye girilme
mişken, sükûnet sağlanmamışken Hükümet Başka -
m'nın Radyo ve Televizyondan yayınlanan beyanları 
ve yapmış olduğu suçlamalar, kavganın devamına ve 
daha çok kan dökülmesine sebep olmuştur. 

Böylesine büyük bir facianın Kahramanmaraş'ta 
vukuunu hazırlayan, 

Böyle bir olayın çıkacağından haberdar olduğu 
halde, buna mani olacak tedbirleri zamanında alma
yan, 

Kahramanmaraş'ın silah deposu haline gelmesine 
seyirci kalan, 

Bu silahların kullanılıp ölüm kusacakları zamana 
kadar hiçbir tedbir almayan, 

Tahrik edici cenaze merasimlerine müsaade ede
rek facianın doğmasına sebep olan, 
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Olayın vukuu ile beraber bunun kısa zamanda sön
dürülmesi için tedbir almakta ağır ihmal ve kusuru 
bulunan, 

Da'ha evvel birçok ilimizde meydana gelen ben
zeri olaylardan ders almayan, 

'Böyle bir Hükümetin, ülkenin başına yeni felâket
ler getireceğinden endişe duymamak mümkün değil
dir. 

Kahramanmaraş'ta akıtılan kanların hesabını bu 
Hükümetten sormak, her vatandaşın ve her milletvekili
nin vicdani görevidir. 

Bu büyük facia karşısında milletvekillerinin gö
rev yapabilmesi için bu önergeyi getiriyoruz. 

Bu gerekçe ile, Anayasa'nın 89 ncu.maddesine da
yanarak, Hükümet hakkında gensoru açılmasını say
gılarımızla arz ve talep ederiz : 

İsparta 
Süleyman Demirel 

Ankara 
Turgut Toker 

İstanbul 
Sadettin Bilgiç 

Kayseri 
Kemal Doğan 

tzmir 
Ali Naili Erdem 

Sakarya 
Nuri Bayar 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Adana 
Selâhattin Kılıç 

Adana 
Halit Dağlı 

Ankara 
t. Hakkı Köylüoğlu 

Bingöl 
M. Sait Göker 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Kars 
Hidayet Çelebi 

iErzurum 
I. Hakkı Yıldırım 

İstanbul 
t. Hakkı Tekinel 

İstanbul 
Numan Uzun 

Nevşehir 
Esat Kıratlıoğlu 

Ankara 
Oğuz Aygün 

Urfa 
Necmettin Cevheri 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

Samsun 
Hüseyin Özalp 

Manisa 
Önol Sakar 

Kahramanmaraş 
Halit Evliya 

Elâzığ 
Rasim Küçükel 
Afyonkarahisar 
Mehmet Özutku 

Ankara 
M. Kemal Erkovan 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Kars 
Bahri Dağdaş 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Erzurum 
Osman Demirci 

İstanbul 
İhsan Toksan 

İstanbul 
Nihat Kaya 

İstanbul 
Recep özel 

İstanbul 
Osman Özer 

Gaziantep 
Mehmet Özkaya 

Urfa 
M. Celal Bucak 

İstanbul 
Hüsamettin Tiyanşan 

Ankara 
Mustafa Başöğlu 

Bursa 
Yılmaz Ergenekon 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Gaziantep 
M. Atillâ Ocak 

Gaziantep 
1. Hüseyin Incioğlu 

Urfa 
Mehmet Aksoy 

İstanbul 
Celâl Yardımcı 

Ankara 
Orhan Eren 

Edirne 
Mustafa Bulut 

BAŞKAN — Gensoru Önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerde, Anaya
sada belirtilen sıraya göre, önerge sahibi, siyasi parti 
grublan adına birer üye ile Başbakan veya bir bakan 
konuşacaklardır. 

Konuşma süreleri İçtüzüğün 61 nci maddesi uya
rınca, hükümet ve siyasi parti grublan adına 20'şer 
dakika önergedeki imza sahiplerinden biri için 10 da
kikadır. 

Önerge sahibi olarak Sayın Süleyman Demirel, 
buyurun efendim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
sürekli alkışlar.) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Ülkede yıkıcı, bölücü, anarşik olayların önleneme
diği; can. ve mal güvenliğinin sağlanamadığı, gerekli 
tedbirlerin zamanında alınamadığı dolayısıyla Kahra
manmaraş faciasına sebep olunmuştur. Bu durumu 
Yüce Meclisin önüne getirmek maksadıyla vermiş bu
lunduğumuz Gensoru Önergesini izah etmek üzere 
huzurunuza geldiğim şu anda, bu faciada hayatını 
kaybeden - şu ana kadar bilineni - 106 vatandaşımıza 
Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan - şu 
ana kadar bilinen - 160 vatandaşımıza da acil şifalar 
diliyorum. Cenabı Allah'ın, böyle büyük bir facianın 
tekrarından memleketimizi, milletimizi korumasını 
da niyaz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Kahramanmaraş'ta meyda
na gelen bu facia, milletinizin vicdanını kanatmış, 
acıya, eleme milletimizi gark etmiştir. 4'ü çocuk, 15'i 
kadın olmak üzere 106 vatandaşımızın hayatını kay
bettiği bu olayda, 200'e yakın vatandaşımızın - 160 ol
duğu kesin belli ama - çeşitli şekillerde yaralandığı, 
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200'e yakın evin yakıldığı, 20O'e yakın işyerinin tah
rip edildiği bugünkü bilgiler arasındadır. 

Böylesine büyük bir facianın vükübulduğu ülke
mizde Hükümeti sorumsuz saymak mümkün değil
dir. Hükümet niçin vardır, hükümetler niçin vardır 
bu memlekette? Hükümetlerin birinci görevi, can 
ve mal güvenliğini sağlamaktır. Böylesine dehşet ve
rici bir facianın olduğu ülkemizde can ve mal güven
liğinin sağlandığını kimse iddia edemez. 

Huzurunuza getirdiğimiz konu 30 dakikalık bir 
konu değildir; 10 dakikada önergemizi izah edeceğiz, 
20 dakika da Grubumuz adına konuşacağız. 30 daki
kada böyle bir facianın izahı beklenirse yanlış olur; 
ama bu facia konuşulsun istenirse, buna mutlaka im
kân sağlanmalıdır. Onun içindir ki, biz, iddialarımızı 
delillendirmeyi Yüce Meclisin tanıyacağı imkâna bı
rakıyoruz. İddialarımızı 30 dakikanın sınırları içinde 
söylemeye gayret edeceğiz. Böyle bir konunun ko
nuşulmasına bu Meclis müsaade, etmezse, acaba hangi 
konunun konuşulmasına müsaade edilecektir? Böyle 
bir konu Anyasanın 89 ncu maddesinin şümulüne gir-
meyecekse, acaba Anayasanın 89 ncu maddesinin şü
mulüne ne girecektir? Acaba Anayasanın 89 ncu mad
desi bundan böyle neye yarayacaktır, niçin var olmaya 
devam edecektir? Onun içindir ki, biz huzurunuza, so
rulması lazım gelen bir hesabı mutlaka sormak, bu
rada sorulamazsa, gayet tabii ki bu hesabın arkasın
da kalınacak değildir, bu hesabı millet soracaktır. Bu 
imkânı Millet Meclisinin değerli üyelerine hazırlamak 
için bu Gensoruyu getirdik. Bir hesap sorulacaktır. 
Şayet, böylesine büyük bir faciada bir siyasi heye
tin sorumluluğu yoksa, acaba ne zaman bir siyasi so
rumluluk söz konusu olacaktır, ne zaman? (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bu, gerçekten vic
danları kanatan bir hadisedir, bunu herkes kabul edi
yorsa, «bırakalım gitsin, kimin ne hali varsa gör
sün» denemez. Aslında, demokratik rejimin işlemesin
den maksat, işlenmiş suçlar varsa, bunların hesabının 
mutlaka sorulâbilmesini sağlamaktır. Esasen, bu ha
disenin yalnız siyasi sorumluluğu değil, cezai ve hu
kuki sorumluluğu da vardır. Binaenaleyh, Gensorumu
zun muhatabı olan Hükümetin, siyasi sorumluluktan 
kurtulsa bile, burada kurtulsa bile, millet vicdanında 
kurtulabileceğini sanmıyoruz ve Cenabı Allah'ın hu
zurunda, huzuru mahşer'de bu sorumluluktan kurtu
labileceğini sanmıyoruz. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

'Kahramanmaraş'ta 19 Aralık günü bir sinemaya 
patlayıcı madde atılarak meydana gelen olay, 26 Ara-
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lık gününe kadar söndürülemiyor ve işte böylesine bir 
tablo meydana geliyor. Vatandaş birbirini kırıp geçi
riyor. Bir milletin çocukları; kaderde bir, tasada bir, 
vatan için şehit düşmeyi en büyük paye sayan bu mil
letin . çocukları birbirinin kanını akıtıyor. Bunu çok 
önemli bir olay saydığımız için ve sorumluluğumuzun 
gereği olarak meseleyi Anayasanın prosedürü içerisin
de buraya getirdik. 

29 Aralık 1977 günü 20 dakika içerisinde bir Gen
sorunun görüşülmesine itiraz etmiştim, «Ne olur, ge
lin, Hükümeti düşürmek için Gensoru getirmişsiniz, 
bunu 20 dakikaya sıkıştırmayın, bu çok önemli bir iş
tir; bu Gensoru yarın oylanacağına, yarından sonra 
oylanırsa ne olur?» diye söze başlamıştım ve o za
manki Anamuhalefet lideri Sayın Ecevit, oturduğu 
yerden bana (zabıtta aynen vardır); «Birkaç kişi da
ha ölürdü» diye cevap vermişti. Şimdi bakıyoruz, bir 
Kahramanmaraş olaylarında 106 vatandaşımız hayatı
nı. kaybetmiştir, sadece bir olayda. 

Değerli milletvekilleri, Kahramanmaraş olayları 
bir zincirin bir halkasıdır; umalım ki, Cenabı Allah-
tan dileyelim ki, bu elim zincirin son halkası olsun. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Geçen bir sene zarfında, «Bir günde anarşiyi dur
dururuz», «Anaların göz yaşını bir günde durduru
ruz», «Bir memlekette bir kişi ölürse o memlekette 
hükümetler düşer» diyerek hükümeti bildiğiniz şekilde 
eline geçirenlerin bir senelik döneminde, ülkede 5 865 
olay vuku bulmuş ve 1 173 vatandaşımız hayatını kay
betmiştir, 1 173 kişi... «Bir kişi ölürse hükümet istifa 
^der diye, bilinen şekilde hükümeti ele geçirenlerin 
bir senesinde 1 173 vatandaşımız hayatını kaybetmiş
tir. Hadise bundan ibaret değildir; soygunlar, yangın
lar, sabotajlar, cinayetler, hapishanelerden firarlar, 
hapishaneler basılarak adam kaçırmalar ülkeyi kasıp 
kavurmuştur, bir kan denizi meydana gelmiştir; Kah
ramanmaraş olayları bu kan denizinin içinde önemli 
bir yer tutuyor. «Acelemiz var» diyenler acaba nere
dedir? Dökülen, bu milletin çocuklarının kanıdır. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Döken siz
siniz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturduğunuz yerden 
müdahale etmeyin. Parlamento çalışmaları bu şekilde 
engellenmiş olur. 

Devam edin Sayın Demirel. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Fevkala

de ciddi bir konuyu konuşuyoruz; 106 vatandaşımız 
hayatım kaybetmiştir. Fevkalade ciddi, bunu ciddi 
telakki edin, ciddi. (Gürültüler, AP sıralarından «kö
pek» sesi Başkanın tokmağı vurması.) 

292 — 



M. Meclisi B : 31 4 . 1 . 1979 O : 1 

BAŞKAN — Lütfen. 
İMSAÎL AKIN (Afyonkarahisar) — Köpek senin 

babandır eşekoğlueşek. (Gürültüler, Başkanın tokğa-
ğı vurması.) 

BAŞKAN — Lütfen, Parlamento adabına uyma
yan cümleler burada sarf edilmesin. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Böyle hadiseye 
gülen adam da eşek. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Demirel. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu tablo 
ve Kahramanmaraş olayları, bu Hükümetten hiçbir 
şeyin beklenemeyeceğini göstermezse, acaba bu Hü
kümetten hiçbir şeyin beklenemeyeceğinin görülmesi 
için daha ne lazım? Faturayı millet ödüyor, gelin her
kes elini vicdanına koysun. Eğer Hükümet bir mem
lekette seyirci değil de icra ise, gelin herkes vicdanı
nın sesine bir kulak versin; iyi mi gidiyor ülkenin iş
leri, iyi mi gitmiş bu noktaya kadar? 12 ay geçmiş, 12 
ayda bütün bunlar olmuş, 12 ayda her şeyi bu hale 
getiren, her şeyi içinden çıkılmaz hale getiren bir Hü
kümetin bundan sonra ne yapması mümkün? Yapabile
ceği bir şey var ise, bu noktaya kadar yapardı. 12 ay 
kısa bir süre değil ki, 12 ay genellikle koalisyonla 
idare edilen memleketlerde bir hükümetin ömrüdür. 
Bugünkü Hükümet koalisyon da değil, milletin ver
diği bir iktidar da değil, işte öyle biçimli bir Hükü
met. 

BAŞKAN — Sayın Demirel bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Önergedeki imza sahibi olarak konuşma süreniz 
dolmuştur, ancak Adalet Partisi Grubu adına konuş
maya şu andan itibaren devam ediyorsunuz. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Evet, te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

GALİP ÇETİN (Uşak) — Kesilen sözleri de dik
kate alın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onları da dikkate alıyorum efendim. 
AP GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMİREL 

(Devamla) — Kahramanmaraş olayları, ülkemizde ce
reyan eden benzeri olaylardan sadece birisidir. 1978 
yılı içerisinde Kars'ta 27, Sivas'ta 12, Malatya'da 42, 
Elazığ'da 61, Diyarbakır'da 33, Urfa'da 51, Gaziantep' 
te 73, Adana'da 83, İstanbul'da 237, Ankara'da 133, 
Kahramanmaraş'ta 125 vatandaşımız hayatlarını kay
betmişlerdir. Bu kadar can kaybı oluncaya kadar, bu 
Hükümet hadiselere teşhis koyamamış ve tedbir alama
mıştır. Anayasanın tasvir ettiği durumlar doğmuş, bu 
şartların gerektirdiği Anayasa tedbirlerine müracaat 
olunmamıştır. Nihayet, Kahramanmaraş'ta 106 vatan

daşımızın daha ölmesi gerekmiştir ki, 13 ilde sıkıyö
netime baş vurulmuştur. Sıkıyönetimin tasvir ettiği 
haller İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Kars'ta, Er
zurum'da, Erzincan'da, Elazığ'da çok daha evvel doğ
muştu; Kahramanmaraş olaylarından çok daha evvel 
doğmuştu. Ya Kahramanmaraş'ta, 1 ilde sıkıyönetim 
ilanı söz konusu olurdu veyahut da çok daha evvel o 
şartlar doğduğu halde, o illerde yeniden bir şey olma
yacak ise oralarda sıkıyönetim söz konusu olmaz idi. 
Söylemek istediğim şey budur: 

Bu Hükümet, 13 ilde sıkıyönetim ilan etmiş ol
makla, sıkıyönetimin gerektirdiği şartların çok daha 
önce doğmuş olmasına rağmen, Anayasayı askıya al
mış, Anayasanın 124 ncü maddesini yürürlüğe koyma
mıştır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri.) Büyük so
rumluluk içerisindedir, kendi ikrarı ile sabittir. Çün
kü, Kahramanmaraş olayları olduğu zaman, bu 13 ilin 
bir çoğunda, buralarda hassaten bu olayların olduğu 
zamanda, sıkıyönetim ilanını gerektirecek yeni olay
lar olmamıştır; onlar, çoktan o şartlar tekevvün etti: 
Anayasanın 124 ncü maddesinin tasvir ettiği şartlar, 
çoktan meydana geldi; ama bu Hükümet elini sür-
meyo cesaret edemedi. 

Hükümet şimdi sıkıyönetime iltica etmiştir. Deni
lebilir ki: «E, işte sıkıyönetim ilan edildi, İçişleri 
Bakanı gitti, banka borçları da tecil edildi, epeyi mesa
fe alındı, Gensoru için ne sebep kaldı?» Böyle dene
bileceğini sanmıyorum, kimsenin diyebileceğini de san
mıyorum. Orta yerde 106 vatandaşımızın kanı var, bu 
kadar yaralanmış vatandaş var ve orta yerde, saydığı
mız şehirlerde bine yakın ölü var. Bunları bırakıp bir 
yere gidemezsiniz. Bu hesap sorulacaktır. 

Hükümet, aslında sıkıyönetim tedbirine lüzum yok 
idiyse niye başvurdu? Lüzum var idiyse niye daha 
önceden başvurmadı? Hükümet sıkıyönetim tedbirine 
başvurmakla kendi gafletini, kendi aczini idrak et
mek mecburiyetinde kalmıştır, ikrar etmek mecburiye
tinde kalmıştır. Bu kadar kişinin ölümüne seyirci ka
lındıktan sonra, Anayasanın gösterdiği tedbire başvu
ruluyor, her şey olup bittikten sonra. Halbuki tedbir, 
olmaması için lazım, olduktan sonra değil. 

Eğer bu basiretsizliği ve onun vebalini kim görme-
mezlikten gelirse, gerçekten ağır bir sorumluluk içine 
girer. Sanıyorum ki, Yüce Meclisin değerli üyeleri, he
piniz elinizi vicdanınıza koyacaksınız, bu vahim, bu 
ağır, bu büyük facia karşısında, sonradan vicdanlarını
zın sizi rahatsız etmemesi için gereğini yapacaksınız. 

1978 yılı Türkiye Cumhuriyetinin en kanlı yılı
dır. Tedhiş hareketlerinin 1978 öncesindeki 10 yıhn-
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da, 10 yılda 508 vatandaşımız hayatını kaybettiği hal- I 
de, yalnız 1978 yılında bunun 2 mislinden fazla, 10 yı
lın 2 mislinden fazla, 1 173 vatandaşımız hayatını kay
betmiştir. Bu da bilineni. Bu Hükümet bütün bu ha
reketler karşısında çare aramamıştır, kendi kendini al- I 
dalmıştır ve milleti avutmaya çalışmıştır. Bunun ak
sini kimse söyleyemez. Çare bulunsaydı netice alınırdı. I 
Netice alınmadığına göre, «hadiseler bitti» dediği gün- I 
den itibaren daha çok olarak devam ettiğine göre, bu 
Hükümetin çare aradığını kimse söyleyemez. Bir hü
kümet neye lazım? Hükümetin arayacağı çareyi baş
ka yerler arayamaz ki. I 

5 Ocak 1978 günü, Hükümet Başkanı göreve baş
larken, «tik işimiz can güvenliğini sağlamaktır» diyor
du. 13 Ocak 1978 günü, «şiddet eylemlerinin deva
mına fırsat verilmeyecektir» diyordu ve 20 Ocak 1978 
günü de, «can güvenliğini kaldıranların kaynağını I 
kurutacağız» diyordu. Birkaç ay geçti, daha doğru
su bir ay bile zaman geçmedi, birkaç ay içinde toplu- I 
ma barış getireceğiz vaadinde bulundu, bu vaadin I 
yapıldığı tarih 28 Ocaktır. Bir sene evvel «birkaç ay 
içerisinde topluma barış getireceğiz» diyor. I 

Efendim, hadiseler sonradan değişti... Her halde he- I 
piniz Türkiye'de yaşıyorsunuz, Türkiye'de hadiselerin I 
ne çeşit hadiseler olduğu belli idi. I 

(«Anarşiyi sevgiyle, ilaçla, olmazsa ameliyatla te- I 
davi edeceğiz» diyordu ve aradan bir seneye yakın I 
zaman geçti bu tablo meydana geldi. I 

Değerli milletvekilleri, şiddet olaylarının derinliği- I 
ne İnildiğini söyledikleri gün, 28 Nisandır. 28 Nisandan I 
bugüne 8*88 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Şid- I 
det eylemlerinin, etkin ve yansız önlemlerle ortadan I 
kaldırılacağını beyan ettikleri gün, 2 Mayıs 1978 idi. j 
10 ay geçmiştir, bugüne kadar 878 vatandaşımız, bu j 
etkin ve yansız tedbirler sayesinde hayatını kaybetmiş- ] 
tir. Günahtır, günah. j 

17 Haziran günü, Hükümet Başkanı «toplumda hu- i 
zur ve güvenlik sağlanmıştır, artık Anarşiden söz edi- 1 
lemez» diyordu. Bu kafa çare bulur mu? (AP sırala- j 
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bulmaz çare. I 

Ne olmuştur, ne, hadiseler kimi teyit etmiştir? 1 
Keşke hadiseler kendisini teyit etseydi. O günden bu ] 
yana, geçen 7 aya yakın sürede 778 vatandaşımız da- 1 
ha hayatını kaybetmiş. Görüyor musunuz Hükümeti? I 
Burnunun ucunu görmekten aciz, burnunun ucunu, j 
'burnunun ucunu. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, I 
alkışlar.) I 

«Artık ülkede, artık anarşiden söz edilemez; top- I 
lumda huzur ve güvenlik sağlanmıştır.» Böyle diyerek | 

I gelmişler ve neticede ülkeyi sıkıyönetimle idare et
mek mecburiyetinde kalmışlardır. 

MEHMET BALTA (Artvin) — Senden öğrendi
ler. 

I BAŞKAN — Efendim, oturduğunuz yerden müda
hale etmeyiniz lütfen. Sükunetle devam ediyor Parla-

I mento çalışmaları. 
I 'Buyurun. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Benden 
öğrenseniz, başka şey öğrenirsiniz. Ben size bir şey 
söyleyeyim: Benim, 8 seneye yakın Hükümet Başkan-

I lığı yaptığım dönemde sadece 2 ay sıkıyönetim var
dır. 

I Hükümet, bu manzaradan ders almayarak umur
samazlık tutumu içinde olmuş. Ben, Hükümetin çare 
aramadığını söylüyorum. Çare arasa bunlar olmazdı 

I diyorum. Grafiklerini çıkarıyorum. Ne demişler, ne 
I olmuş diyorum. Görememişler diyorum. Bunların gö-
I rememesinin neticesini memleket, vatan çocukları kan

la ödemiş diyorum. Buna itiraz edemezsiniz, bunun iti -
I raz edilecek bir yeri yok. Kan. akmasına, devam et-
I meşine müsaade etmek tedbir değil; kan akmasını dur-
I durmak tedbirdir. 

I 11 Ağustos 1978 günü Hükümet Başkanı, «alınan 
I tedbirler olumlu sonuçlar veriyor» diyordu. Oysa, bu 
I sözün söylendiği tarihten bu yana 619. vatandaşımız 
I öldü. Hani nerede olumlu sonuçlar? Bu mu olumlu 
I sonuç? 
I 27 Eylül 1978 günü, anarşinin can çekiştiğini ilan 
I ediyordu, «kanlı oyunun sonuna geldik» diyordu. O 
I günden bu yana 3 ay zarfında 385 vatandaşımız haya-
1 tını kaybetmiştir. 
| Nihayet, 14 Aralık 1978 günü - 1 ay bile geçme-
1 miş - «anarşinin sonuna geldiğimize inanıyorum» di-
1 yordu. O günden bu yana 106'sı Kahramanmaraş'ta 
I olmak üzere 172 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. 
j Böyle bir Hükümetin inandırıcılığından bahis açı-
| la'bilir mi? Böyle bir Hükümetin bundan sonra çare 
I bulacağından söz edilebilir mi? 

I Düşününüz, düşününüz; geliniz, herkes meseleyi de-
1 rin derin düşünsün. Himaye ettiğiniz gaflet - kim 
1 himaye ediyorsa - himaye edilen gaflet, vatandaşın ka-
1 nıyla ödenmektedir. 
I Cumhuriyet tariilh'inde eşi, emsali görüimemıiş 
I olaylar cereyan etmiştir. Bu olaylarda; Devletin vez-
1 nesi soyulmuştur, Devletin fabrikası soyulmuştur. 
I Bu olaylarda; Ankara basılmış, işgal edilmiştir, 
I Bu oîaylardla; Danıştay, Millet MecM Başkanının 
I evi, Anıamulhalefet Partisi, Anayasa Mahkemesi 
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bomıbıalaömıştır.: Bu olaylarda; Devlet Demiryolla
rının ambarı soyulmuştur, Bu olaylarda; vahşet 
tabollian vardır. İstanbul Üniversitesi vahşet tablo
sudur, yedi çocuğun hayatına malolan. Bu olay
larda; Ümraniye vahşet tablosu vardır. Bu olaylar
da; Malatya vahşet tablosu vardır; Merhum Hamit 
Fendoğlu, üki torunu ve gelininin hayatına malolan. 
Bu olaylarda; Mamak'ta, Balgat'ta, İstanbul Gül-
tepe'dle, Türkiye'nin çeşitHi yerlerinde vahşet tab
loları vardır. Bu olaylarda; şehirler birbirleriyle 
harp ettirilmiştir, daha doğrusu bir şehrin mahal
leleri birbirleriyle harp etmiştir. Bu olayların önem
li bir kısmından bu Hükümet haberdardır. Haber
dar değilse Hükümet, zaten Hükümet olma vasfım 
hiç taşımamış demektir. Haberdar olduğuna dair 
orta yerde deliller vardır. 

Sivas'ta Alimoğiu mahallesiyle Cumhuriyet ma
halleri harp ettirilmiş, Ramazanın birinci günü 10 
valandlaşımızın ölmesi, 110 vatandaşımızın yaralan
masına sebep olunmuştur ve nihayet şehirlerimiz 
silah deposu haline gelip, silahlar kullanıldıktan 
sonra, Hükümet, harekete geçmek gibi bir du
rumun içine germiştir. Harekete geçip de ne yap
mıştır? Harekete geçip de demin söylediğim gibi; 
«Banka borçları tecil edildi, zarar görenlere yar
dım edeceğiz» denildi. Kaybolan canları ne ile 
ödeyeceksiniz? Mümkün değil ki. 

Değerli milletvekilleri; savcılar, hâkimler öl-. 
durulmuştur, duraklarda bekleyen ahali kurşun
lanmıştır, camiler kurşunlanmıştır ve topraklarımız
da, ikd taraf olmuş yabancılar harp etmiştir, vapur
lar kaçırılmıştır. Gaziantep hapishanesi basılarak iki 
gardiyan, bir jandarmamız şehit edilerek, içerisin
den siyasi mahkûmlar, yahut sanıklar kaçırılmıştır, 
yangınlar olmuştur. YIBA çarşısından, Bursa gara
jına, Edime Eğitim Enstitüsüne, Sivas Hükümet 
Konağına, stanbul'da İktisadi Ticari İlimler Akade
misine kadar pekçok yangın ve sabotajlar olmuş ve 
nihayet Profesör Bedri Karafakioğlu gibi masum, 
hiçbir şeyde alakası olmayan bir büyük ilim adamı 
evinden çıkarken kurşunlanmıştır. 

Daha saymadıklarım, zamanın kifayetsizliği do-
layısıyladır, yoksa önemsemediğimden dolayı değil
dir., 

Ve Hükümet Başkanının 7 Kasım 1978'de Oımhu-
dyet Senatosunda bunların faillerinin bulunduğunu 
söylemiş olmasına rağmen, bunların büyük çoğunlu
ğunun Mü meçhuldür. 

Hükümet; «anarşiyi önlemek için mevcut yasalar 
yeteri!» demiş, «yeni yasalara İhtiyaç yoktur» demiş; 

bu kadar kişi öldükten sonra yeni yasa getirmek mec
buriyetinde kalmış. Demek ki, yeni yasaya ihtiyaç 
varmış ama yeni yasaya ihtiyaç olduğunu bu Hükü
met, 1 173 vatandaşımız hayatını kaybettikten sonra 
anlamıştır. 

Hükümet; «sıkıyönetime gerek olmadan barışı yü
rüteceğiz, barışı sağlayacağız» demiş. Ne zaman 
demiş? Daha bir ay olmuş. Ve neticede, sıkıyö
netimsiz Türkiye'nin idare edilemeyeceği noktasına 
gelmiştir, (kendisi de memleketi o hale getirmiştir. 

Böyle bir Hükümetten ne tedbir bekliyorsunuz, 
ne çare bekliyorsunuz? «Kanun yok» der, döner 
«kanun var» der; ama 1 100 kişi öldükten sonra. 
«Kanuna lüzum yok» der, «sıkıyönetime lüzum yok» 
der, sıkıyönetimi getirir. 

Kahramanmaraş'a böyle gehnıniştiir ve Kahra
manmaraş'ta Hükümetin birinci kusuru şudur: 

Kahramanmaraş'ta, bu Hükümet göreve geldik
ten sonra yaptığı partizanlık neticesinde, - eğer fır
sat verirseniz, bunları teker teker açıklarız, hiçbir 
iddiamız delilsiz değildir - orasını zaten barut fı
çısı haline getirmiş; ilk emare Nisan 1978'de görül
müş, 2 Mayıs 1978*de burada okunan bir gensoru 
4 Mayıs 1978'de burada konuşulmuş ve görüşülmesi 
reddedilmiş. 

O günden bu yana Hükümet bir tedbir almamış
tır ki, 19 Aralık akşamına gelinmiş. 19 Aradık 1978 
akşamı sinemaya atılan bir patlayıcı madde ile olay
lar başlıyor. 

21 Aralık günü 2 öğretmen öMürülmüş; kimin öl-
dürlüğü o zaman belli değil, şimdi de belli olduğunu 
sanmıyorum. Çünkü sıkıyönetim ilanı sonrasında 
burada verilen izahatta gördük, o gün belli değildi, 
bugün ise bilmiyorum. Kimin öldüğü o gün dahi 
belli değil; ama 22 Aralık 1978 günü cenaze merasi
mi tertipleniyor. 

Bir cenaze merasimi var 1978'in Nisanında. Hiç 
ders alınmamış bu cenaze merasiminden, yeni bir ce
naze merasimi tertipleniyor. Bu cenaze merasimine 
de Hükümet; okulları, memurları, işyerlerinde ça
lışan işçileri gitmeye zorluyor. Cenaze merasimi, ce
naze saat 10.00'da hastaneden atanabileceği yerde, top
lansın bu merasimi yapacak olanlar diye, saat 14,30'a 
kadar oyalanıyor. 14,30'da cenazeye gedenler topla
nıyor ve yürümeye başlıyorlar. 

İşte, eski İçişleri Bakam bu kürsüde geldi dedi 
ki; bu cenaze olayının hadiseleri tahrik ettiğini - ay
nen kendi tabiri- aşırı sol fraksiyonların bu Cuma 
günü, yani 22 Aralık Cuma günü tahrikçilik yap
tığım ifade etti. 
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Sunada ölenlerden birisiinin resmi, cenazelerde 
mutaıd olduğu şekilde yakalara konmuş, baıkmız 
altında ne yazıyor: 

«Faşist namluların her kurşununda 
Dirildik ey halkım, savaşa devam.» 
22 Aralık günü Kahramanmaraş'ın sokaklarında 

bunlar gezdiriliyor cenazeyle beraber: Savaşa devam, 
savaşa devam. Bu gezdiriliyor ve hiçbir tedbir yok. 
(CHP sıralarından «kim öldürdü» sesleri) Ben olan
ları söylüyorum. 

Cumadan çıkan vatandaşlarla cenazeye gelen va
tandaşlar karşılaştırılıyor; bir mücadele, bir kavgadır 
başlıyor Maraş Ulu Camilinin önünde ve kalabalık 
dağılıyor, cenaze orta yerde kalıyor ve o gün o kar
gaşanın içerisinde de -meselenin detayına girmiyo- . 
rum, sadece söyleyeceğim şeyler bakımından ifade 
ediyorum - Mağaralı mahallesinin 2 sakini öldürülü
yor. 

Ertesi günü, 23 Aralık Cumartesi günü bunların 
cenaze merasimi söz konusudur. Ahali hastanenin 
önüne gidiyor, hastaneden cenazelerini alıp götüre
cekler; cenaze verilmiyor, o sırada da bu kalaba
lığın üzerine kurşun yağmuru yağıyor ve saat 16,30'a 
kadar Ölenler var. Peki, burada Hükümet nerede 
diyorsunuz, diyeceksinliz. Yani 21 günü nerede, 
22 günü nerede, 22 günü akşamı nerede? Yak Hü
kümet, Hükümet yok orta yerde. Zaten biz bura
da, Hükümetin olmadığından dolayı kah dökülmüş
tür diyoruz. Hükümetin şeklen olması bir şey ifade 
etmez, fiilen olması lazım. Fiilen yok Hükümet; 
tükenmiş, bitmiş. 

Netice 'itibariyle, eğer bu akşam, yani 22'sii 
akşamı örfi idare ilan edilseydi - 26'sı sabahı ilan 
edeceğinize 22 alkş'amı ilan edin - bunca vatandaşın 
kanı dökülmezdi. Vebal bu Hükümetin omüzların-
dadır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Basra harap olduktan sonra, her şey olup bittik
ten sonra tedbir... Tedbir, hadiseyi önlemek için la
zım. Şimdi bakınız, olayda ağır bir ihmal vardır. 
Niçin? Hadise Kars'ta oluyor, hadise Erzurum'da 
oluyor, hadise Erzincan'da oluyor, hadise Elazığ'da 
oluyor, Malatya'da oluyor, Sıvas'da tamamen ben
zeri oluyor; bu Hükümet bunların hepsinden bihaber
dir, (hiçbir ders almamıştır bunlardan. Neticede, 
23 Aralık günü akşamı saat 21,30'da, eski İçişleri 
Bakanı yenine varabiliyor. Zaten olan işlerin büyük 
bir kısmı olmuş; gazetelerin yazdığına göre, yenine 
varır varmaz sıkıyönetim ilanı teklif ediyor; 23 ak
şamı. O gün sıkıyönetim ilan edilse, 24 günü, 25 
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günü ahalimin birbirine kızdırılması, evlerinin bark
larının yakılması önlenmiş olacaktı; fabrikaların, 
işyerlerinin, çeşitli yerlerin yanması önlenmiş olacak
tı. Hayır, Hükümet gene yoktur orta yende. 

Şimdi geliyoruz, 23 Aralık günü akşamı, 24 Ara
lık günü akşamı Hükümet Başkanı beyanat veriyor 
(bu beyan radyo ve televizyondan yayınlanıyor) be
yanda soykırımından bahsediliyor, beyanda milli
yetçilerin, sağcıların cinayet işlediğinden bahsedili
yor. Bundan sorma hadiseler yeniden başlıyor. Hü
kümet Başkanı 23 günü, 24 günü yapmış bulundu
ğu beyanla «dur» diyeceği yende «vun» demiştir ve 
yeniden kan dökülmesine selbep olmuştur. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Benzin dök
müş 'benzim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Olaylar 
kışkırtılmıştır. Nereiın soykırımı? 2 gün sonra 
aynı Hükümet Başkanı bu kürsüye gelecek, 26 Ara
lık günü bu kürsüden diyecektir ki, kimin kimi öl
dürdüğü henüz beli değildir, bunları yangı organı 
ayıklayacaktır» ama 24 günü başlka şey demiştir; 
hâkim kendisidir, savcı kendisidir ve TRT bütün bu 
işler boyunca da kışkırtmacılığa devam ediyor. Gö
rülüyor ki, Hükümet 26 Aralık Salı sabahına kadar 
burada olup bitenleri seyretmiştir. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, sözlerimi bağlama 
noktasına geldim. 30 dakika içerisine ne sığdırabil-
diysem o sığdı. Hadise bundan ibaret değildir. (CHP 
sıralarından «35 dakika oldu» sesleri) Hadisenin sa
dece bir parçasıdır bu. 

Hükümet, mili Vicdanı kanatan bu facia kar
şısında, Kahramanmaraş'ta daha evvel meydana 
gelen olayları görmediğinden, yani Nisanda meyda
na gelen olayları görmediğinden, Kahramanma
raş'ta bizzat Devletin partizanlık yapması sebebiyle 
kışkırtıcılık yaptığından (Hükümet kışkırtıcıdır Kah
ramanmaraş'ta), böylesine büyük bir olayın önceden 
haber alınmaması mümkün değildir; haber aldığı hal
de tedbir almadığından, tedbiri zamanında almadı
ğından, sonradan öğreniyoruz ki, silahlar bulun
muş, hem külliyetli miktarda; Hükümet bu silahla
rın bulunmasından, sonra bulacağına önce bulması 
lazımdı, bu silahlar ölüm kustuktan sonra buluna
cak değildi, daha önce bulunması lazımdı; Arda
han'dan başlayarak ülkenin birçok yerinde meydana 
gelen birçok olaydan ders almadığından, Kahnaman-
maraş'ın bir silah deposu haline gelmesine seyirci kal
dığından, zamanında silah araması yapıp bu silah-
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laırı toplamadığından, bu silahların buralara nasıl 
geldiği, nasıl depo edildiği, ayrıca Yüksek Meclislin 
üzerinde durması lazımgelen önemli bir konudur. 

BAŞKAN — Sayın Demire! konuşmanız bitmiş
tir, lütfen bağlayınız. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devaınla) — Bağlıyo
rum. 

22 Aralık 1978 Cuma günü, yakalarında «Faşist 
namluların her kurşununda biz dirildik, ey halkım 
savaşa devam» yazılı kimseleri sokağa bırakarak tah
riklere manii olmadığından, olayın vukuuyia beraber 
derhal söndürülmesi için gerekli tedbirleri almadığın
dan, 22 Aralık 1978 günü sıkıyönetime müracaat et
meyip, 26 Aralık 1978 gününe kadar vatandaşın 
birbirini kırmasını beklediğinden, 23 - 24 Aralık 
1978 günleri Hükümet Başkam TRT'den ahaliyi kış
kırttığından, TRT'nıin bütün bu olaylar boyunca 
tahrikçi yayınlar yaptığından ve bu yayınları bu 
Hükümetin milli güvenlik gerekçesiyle, kamu düzeni 
gerekçesiyle önlemediğinden, Devlet gücünü zama
nında kullanmayıp, zaaf halndeymiş gibi Devlet gü
cünü göstermiş olmasından, dünyada devletler ara
sında dahli savaşın 4 - 5 gün sürdüğü böyle bir dö
nemde, böyle bir devirde, Kahramanmaraş'ta va
tandaşlarımızın birbirini 4 - 5 gün süreyle kırmasına 
göz yumduğundan, seyirci kaldığından dolayı siyasi 
sorumluluk içerisindedir. Olay, bir Hükümete sa
hip çıkma hissiyle bağışlanacak oinsten değildir; neyi 
kime bağışlayacaksınız? Olay, siyasi tarafgirliğe ve 
particiliğe müsait de değildir; orta yerde fada var, 
çocuk - kadın, genç - ihtiyar demeden kan dökülme-
sıine seyirci kalınmış. Bir Hükümet var, kadın - ço
cuk, genç - ihtiyar demeden kan dökülmüş, buna 
seyirci kalmış. 

Yüoe Meclislin yüksek vicdanına seslemiyorum: 
Mesele bir Hükümet meselesi değildir. Eğer bu fa
ciaya el koymazsanız, yeni yeni faciaların meydana 
gelmesinde Türkiye'yi idare edenleri sorumsuz sa
yarsınız, Türkiye'yi idare edenlerin zamanında çare 
bulabilmesini sağlamazsınız; çare bulamazlar ve ni
hayet Meclislerimiz, gerçekten miUietirrMZİn bekledi
ği hizmetleri yapmakta tereddüde düşebilir. Onun 
içindir iki, gelin bu hadiseye el koyun; biz huzuru
nuza hadiseyi getiriyoruz, söylediklerimin hiçbiri
sinde en ufak bir hilaf yoktur ve ben size bir olayı 
getirdim meydana, eğer vakit verirseniz bu olayın 
detaylarını ifade eder, söylediğimizin delillerini or
taya koyarız. 

Elinizi vicdanınıza koyun hareket edin. Cenabı 
Allah hepinize yardımcı olsun. 
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Saygılar sunuyorum. (AP ve MHP sıralarından 
«Bravo» sesleri şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 

Nevzat Kösoğlu, buyurunuz. 
MHP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 

(Erzurum) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; şah
sım ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına say
gılar sunarım. 

Milletimize hayatın her sahasında sıkıntılı, zor ve 
acılı bir süre yaşatan Hükümet hakkında, yıl sona 
ererken yaşanan bir yeni facia sebebiyle Gensoru ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Asırlarca aym bayrağın gölgesinde yaşamış, aynı 
heyecan, silkinti ve ümitleri paylaşmış, aym mu
kaddeslerin muhafazası uğruna can vermiş olan in
sanlarımızın Maraş'ta birbirlerine karşı kıyama kal
kıştıklarınla şahit olduk. Ölenlere AUaıhtan rahmet 
niyaz ediyor, kalanlara sabır diliyorum. 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Lanet olsun 
öldürenlere, 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bu bir milli 
faciadır ve ne yazık ki aslında sebepleri itibariyle 
Kahramanmaraş'a münhasır ve lokal bir hadise de
ğildir, Sebepler, yıllar öncesine ve mlilletlerarasın-
daki mücadeleye dayanmaktadır. En kısa ifadesiyle, 
bazı milletlerin ülkemize karşı sürdürdükleri soğuk 
harbin, nihayet sıcak iç harbe dönüştürülmesi faali
yetleriyle karşı karşıyayız. 

Bu ideolojik savaşı sürdüren güçler, yöneldikleri 
ülkelerdeki her türlü malzemeyi us/taca kullanmış
lardır. Türkiye'de de kuUanmadıkları malzeme, sal
dırmadıkları müessese kalmamıştır. Ordu'dan Par-
lamento'ya, Milli istihbarattan mülkiyete kadar. Kul
landıkları malzemeler ise, gelişme halinde olan bu 
sebeple de sıkıntıları çok ve değiştik olan memleke
timizde, günün aktüalitesine göre daima değişik ol
muştur. Bu, yabancı ellerin geliştirdiği düşman, hare
ketin değişmeyen M karekter çizgisi vardır. Birisi, 
kendisine ram olmayan her fert ve müesseseyi faşist 
olarak ilan etmek. Böylece milli hassasiyetleri sap
tırarak tahrik ettiği kitlelere müşahhas sebepler gös
termek. 

İkincisi ise, dehşetli özgürlükçü olmak. Onlar 
devleti resmen tahrip ederken bile özgürlüfkisüzlükten 
şikâyet ederler. Türkiye'mizdeM meşum propagan
dalarında kullandıkları malzemelerden de ikisini hiç 
değiştirmemişlerdir. Etnik ve mezhep farklılıklarına 
dayandırılan bölücülük, 
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İşste ülkemizde yıllardır binlerce insanımızın ha
yatını söndüren, devlet otoritesini ve müesseselerini 
tahrip eden ve en son Kahramanmaraş faciasını mil
letimize yaşatan düşman gayretlerin iskeleti budur. 

Ne var ki, Hükümet bunu hiçbir zaman anla
mamıştır, anlamasına da imkân yoktur. Niçin? 
Çünkü, Başbakan olan zat Türkiye'de bu soğuk har
bi sürdüren güçlerin varmak istedikleri nihai hedefe 
daha değişik yöntemlerle, kapının tokmağım çevire
rek varabileceğini ilan etmiştir. Böylece ilk kere ve 
çok tehlikeli bir biçimde düzeni değiştirmek isteyen
lerle, yıkıp değiştirmek isteyenler, Devlet imkânla
rıyla mücehhez olarak aynı çizgide buluşmuşlardır. 
Böylece, en azından Başbakanın tabiriyle «düzeni 
değiştirene», öbürlerinin ifadesiyle, «yıkana kadar» 
beraber olacakları açıklanmış olmaktadır. 

Değerli üyeler, kadı suçun şeriki olursa derdinizi 
kime anlatırsınız? Bir yıldan 'beri millet olarak çek
tiğimiz sıkıntıların sebebi budur. Bu noktayı tespit 
etmeden Sayın Başbakanın ilk gününden itibaren, 
«anarşi bitti bitiyor, öldü ölüyor» teminatlarını, za
manın sürekli olarak tekzip etmesini anlamak müm
kün olamlaız. 

Başbakan devamlı, kamuoyunu saptırma ve oya
lama taktiği içinde olmuştur. 

Bunu yaparken de sürekli olarak hadiselerin ne
ticeleri ve kullanılan malzemeler sebep yerine ikame 
edilerek takdim edilmeye çalışılmıştır. Servet fark
lılıkları, mezhep farklılıkları, etnik ve sosyal du
rum farklılıkları; bunlar hep malzemedir ve bugün 
ortaya çıkmş değildir, Bu malzemelerini Devlet ve 
mtffletimizi parçalayarak gayelerine ulaşmak üzere 
düzenleyen propaganda eden eller vardır, beyinler 
vardır; kimdir bunlar? Komünizm. 

îşte Hükümetin ısrarla görmezlikten gelir görün
düğü budur, 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — O sensin işte. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Yani bey
nelmilel komünizmin ülkemize yöneltmiş olduğu so
ğuk savaştır. 

Değerli üyeler, bu Hükümet, bir yılan beri bu 
yıkıcı faaliyet ve propagandaların örtme birliği gibi 
çalışmıştır. Devlet gücünü bir kısım sol militan teş
kilatlara fiilen teslim etmiş* kendisi hukuki parava
na olmuştur. «Görevimiz, proleter yığınlarla birlik
te kapitalistlerin sömürü aracı oları devlete karşı mü
cadele etmektir» diye bir polis teşkilatına Türk Dev
letinin ve Milletiniın Emniyeti teslim edilmiştir. 

— 19% 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Senin yar
dımcıların ne oldu? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Aralarında 
komünizmin fraksiyon çekişmelerinin devam ettiği bir 
eğitim derneğine Türk Maarifi teslim edilmiştir ve 
Türkiye'de İstiklâl Marşının okunmadığı nice orta
öğretim müesseseleri türetilmiştir. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Ülkü ocak
larını da söyle; eniklerinizi ne yaptınız? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Muhterem 
üyeler, aziz arkadaşlarım, devletin varlığı ve mil
letimizin birliği açık açık kundaklanırken, anarşi 
grafiği her gün yükselirken Milliyetçi Hareket Par
tisinin sıkıyönetim isteklerini akla gelmedik yorum
larla sömürmeye çalışanlar, savcılara emir vererek 
soruşturma açtıranlar şimdi kamuoyunun önüne han
gi yüzle çıkmaktadırlar? 

Bir hafta evvel ilan edilseydi yaşamayacak oldu
ğumuz Maraş faciası karşısında şimdi vicdanları ne 
buyurmaktadır? 

Sayın Ecevit «Sıkıyönetim isteyenlerin oyununa 
gelmeyeceğiz» diyordu. Şimdi kerem etsinler, geldik
leri bu oyunun maksat ve neticesini kamuoyuna izah 
buyursunlar, biz de öğrenmek istiyoruz. 

Değerli üyeler, Kahramanmaraş olayları, sebep
leri itibariyle siyasi çekişme değildir, mezhep çekiş
mesi değildir, bunu biliniz. Çizmeye çalıştığım» tab
lonun bu beldemizdeki sert tezahüründen ibarettir. 
Şimdi çerçeveyi, Maraş ölçülerine indirerek gözden 
geçirelim. 

Değerli arkadaşlarım, gelişmeler iç içe üç safha
da olmuştur: Birinci safha, propaganda ve tahrik saf
hasıdır. Maraş'ta komünizm propaganda ve tahrik
leri, diğer yerlere nazaran, ayrı özellikler taşımakta
dır. Maraş'ın bazı mahalle ve köylerinde mezhep ay
rılıklarına dayandırdıkları hakimiyetlerini pekiştirmek 
üzere çekişme halinde olan; komünist fraksiyonlar 
vardır. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Faşistler 
ne oluyor?... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Öevamla) — Buraları ay
nı zamanda eleman ve silahj deposu haline getirmiş
lerdir. Özellikle Maocu grubjin bu bölgelerde taa 12 
Mart öncesine dayanan çalınma ve yuvalanması ol
muştur. Mao düşüncesiyle şartlanmış, kendisini Sov
yetler karşısında Çin menfajatlerini korumakla gö
revli bilen ve orduya, Milli! İstihbarat ve Milliyetçi 
Hareket Partisine sataşmakla tiraj yapmaya çalışan 
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bir gazete, buradaki çalışmaları fiilen ve neşriyatı ile 
yönlendirmiş ve organize etmiştir. Bu gazete aynı za
manda, ismi komünist olmayan bir partinin yayın 
organıdır ve Maraş için bir yıldan beri özel bir neş
riyat sürdürmektedir. Tahriklerinde, «Subay, asker, 
kontrgerilla ve MHP el ele halkı eziyor» temini işle
miş ve sivil asker, isimler vererek hedefler göstermiş
tir. 

Bu gazete, üç çiftliği, birisini Maraş'taki kontr-
gerillanın karargahı diye takdim ile resimler neşre
derek hedef göstermiştir, ki olaylar sırasında üçü de 
ağaçlarıyla, içindeki makineleriyle birlikte tahrip edil
miştir. 

Bu neşriyat ve propagandamn tesirine bakınız ki, 
8 yaşındaki bir masum, kendisiyle konuşan gazeteci
ye, «Faşistler bize tanklarla saldırdılar» diye ifade 
veriyor. 

Görülüyor ki tahrik sadece Milliyetçi Hareket 
Partisine karşı değildir. Devlet ve onun müesseseleri 
hedef olarak gösteriliyor. Gösteriliyor, işleniyor. Mez
hep farklılıklarını nasıl kullandıklarını kendilerinden 
dinleyelim. Aynı gazetenin 21 Aralık 1978 tarihli 
nüshasında yine Maraş'la ilgili bir haberin başlığı 
aynen şudur: «Halkın kurtuluşçuları Afşin de sünni, 
alevi bölücülüğü yaparak iki köyü birbirine düşürdü
ler.» Bu haber başlığı altında köylerden birinin na
sıl üs edinildiği ve diğer köye karşı nasıl kışkırtıl-
dığı anlatılıyor. Kim bu halkın kurtuluşçuları. Mark
sist, Maocu fraksiyonlardan biri. Sözü geçen gazete
nin yayın organı olduğunu söylediğimiz ismi komü
nist olmayan partinin il başkanı avukat, partisinin 
Maraş'taki bir toplantısında 29 Ekim tarihinde şöyle 
konuşuyor. (Dikkatinizi rica ediyorum): «Kahraman
maraş halkı silaha sarılarak Fransız emperyalistlerini 
Maraş topraklarından dışarı attı. Kahramanmaraş 
halkının bu bağımsızlıkçı geleneği önümüzdeki gün
lerde de devam edecektir» Bu hiyanet maşasına bir 
soran olmadı mı ki, bağımsızlık savaşımız kime kar
şı? Maraş kimin işgalinde? Bu sözleri kime söylü
yorsunuz? 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Senin işgalinde. 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Faşistle

rin. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bu sözlerle 

değerli üyeler yakalarına savaşa devam rozetleri ta
karak cenaze merasimine gidenler arasında bir ilgi 
yok mudur dersiniz? 

Arz ettiklerimle birlikte ikinci safha hükümetin ve 
Maraş'taki idarenin sakin tutumu olmuştur. Maraş 

ı Belediye Başkanı, Maraş'ın TÖB - DER, POL - DER 
J ve Mehmet Taşkesen isimli bir şahsa teslim edildiği-
I ni söylüyor. Maraş valisi ise, bazı daire müdür ve 
I memurlarının alınmasını istediğini, ancak alınmadık-
I larını ifade ediyor. Gerçekten de özellikle YSE, em-
I niyet teşkilatı ve milli eğitime bağlı okullar solcu mi-
I utanlara teslim edilmiştir. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Tabii, kö-
I pek olsalardı onlara siz sahip çıkardınız değil mi? 
I BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Yani, Tür-
I kiye sathında oynanan oyun Maraş'ta da sahneye ko-
I nulmuştur. Okullarda ve Devlet dairelerinde siyasi 
I tesirlerden yakınanlar buraları Marksist ideolojinin 
I talimgahları haline getirmişlerdir. Devlet daireleri bu 
I propagandaların teşkilatlı kadroları haline geldi. Okul-
I larımızda ideolojik eğitimlerle insanlarımızın beyni 
I yıkanıyor. Devletimize karşı savaş çağrıları yapılıyor 
I ve buralarda sizin partinizin propagandası yapılmı-
I yor, Halk Partililer. 
I Marksizme şartlandırılan genç dimağlar, onun 
I eylem planlarının uygulamasına hazırlanıyorlar. Peki 
I ne yaptınız, ne yapıyorsunuz? Buna nasıl gaflet diye-
I yim ki, hâlâ aynı hal üzeresiniz. Maraş'ta öğrenci-
I 1er üzerinde kurulan bu Marksist terör tabii ki, her 
I gün velilere aksediyor ve onların bütün şikâyetleri ve 
I yakınmaları cevapsız kalıyor. 
I Maraş'ta polisin zulmü, aziz arkadaşlarım, Hac-
I caç'ın şöhretini gölgede bırakmışken, Hükümet ne 
I yaptı? 2 Mayıs 1978'de bu zulümleri konu alan gen-
I sorunun müzakeresinde Maraş Milletvekilimiz, «Si-
I ze bir baba olarak sesleniyorum; oğluna işkence edi-
I len bir baba olarak sesleniyorum.» derken... 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Hadi, o da senin 
I gibi katillerin babası,, 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Senin gibi 
I eniklerin babası.: 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — ... onu is-
I tihza ile dinliyordunuz. Şimdi vebal bu Hükümetin 

değilse kimindir? (CHP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Eniklerin 

I babası. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Maraş'a gi

den bütün milletvekilleri, halka «Polis geri çekildi, 
endişe etmeyin, polis yok» teminatını vermeye çalı
şıyordu. Bunu nasıl izah edeceksiniz? 

DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya) — Babaya so
racağız. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, Maraş'taki tahrikler safhasına, bu tahrik-
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ler safhasına Cumhuriyet Halk Partisinin Ankara Se
natörü Sayın İbrahim Öztürk'ün 1977 Haziran seçim
lerinin Maraş'ta iptali için Yüksek Seçim Kuruluna 
vermiş olduğu dilekçedeki açıklamaları da bir not 
olarak ilave etmek isterim. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Yalan mı 
söylemiş? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sayın sena
tör, kendi partisi adaylarının alabildiğine ırkçılık ve 
mezhepçilik yaptıklarını uzun uzun açıklayarak seçi
min bu sebeplerden iptalini istiyordu. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi hazırlanan bu zemin 
üzerinde Aralığın 20'sinde başlayan olayların geliş
mesini kısaca görelim. 

O gün antikomünist bir mesajı olduğu bilinen bir 
filmin oynatıldığı sinemaya bomba atılıyor. Fail ola
rak halk tarafından yakalanan kişi tutuklanıyor. De
mirciler köyünden ve sözünü ettiğimiz komünist 
fraksiyonlar. 

21 Aralık, 2 öğretmen Öldürülüyor. Failleri he
nüz meçhul. TRT mutadı veçhile failleri sağcı ola
rak ilan ediyor ve gerilimi artırıyor. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Yalan mı 
söylüyor? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — 22 Aralık, 
hassas bölge olarak bilinen ve ilan edilmiş olan Ma
raş'ta cenaze merasimine izin veriliyor. Bütün okul
lar tatil edilerek öğrencilerin çoğu zorla merasime 
katılmaya sürükleniyor. Devlet dairelerindeki memur 
"e işçilerin de merasime katılması fiilen temin edili
yor. Şehir içinde bir gösteri yürüyüşünden sonra Cu
ma namazı vakti Ulu Camiye geliniyor. Bilinen ko
münist sloganların yanısıra, dini tahkir ve tezyif eden 
sloganlar bağırılıyor. Cami cemaati bunların üzerine 
yürüyor, nümayişçi grup cenazenin birini bırakarak 
kaçıyor. 

Daha önce sözünü ettiğim tahrikçi gazete olayın 
bundan sonrasını şöyle anlatıyor ve suçu kendi dı
şındaki komünist fraksiyonlara yıkmaya çalışıyor. 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Gazeteyi mi 
okuyorsun? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Öğretmenin 
cenazesi halkın kurtuluşcusu acilci ve Maocu bir grup 
tarafından Yörükselim mahallesine kaçırıldı. Sahte 
solcuların çıkardıkları kargaşalıktan çekinen mahalle 
sakinleri evlerine çekildiler. Bunun üzerine sahte sol
cular evlere saldırarak camlarını kırdılar, bir bakkal 
dükkânına dinamit attılar, bazı dükkânları tahrip et
tiler. 

Gerçekten de cami önünde dağılan grup şehre da
ğılıyor. Boğazkesen, Uzunköprü ve Hastane Cadde
sinde sağcı vatandaşlara ait işyerleri ve bazı evler 
tahrip ediliyor. Bu esnade Mağaralı mahallesinde 
DİSK Bölge Temsilcisi ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Maraş Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Taşkesen üç 
vatandaşımızı tabanca ile vuruyor. İkisi hemen ölü
yor, birisi ağır yaralı. Valinin beyanına nazaran Meh
met Taşkesen adındaki adam, elindeki Çekoslovak 
yapısı tabancayla sağo sola ateş ederken yakalanı
yor. Yani katil herhangi bir hedef gözetmiyor. Önem
li olan bir kısım insanların ölmesi, kim olursa ol
sun. 

Bu ölümler üzerine o gün akşama doğru karşılıklı 
tahrik hareketleri Maraş'ta devam ediyor. Olayların 
baştahrik ve tertipçisi olan bu adam ne Alevidir, ne 
de etkin bir farklılığı vardır; ama şırıl sıklam komü
nisttir ve komünist propagandaların Maraş çapında
ki malzemelerini yıllardan beri değerlendiren, kul
lanan adamdır. 

23 Aralık günü bir gün önce öldürülen iki Maraş' 
linin cenazesini almak üzere kalabalık bir halk top
luluğu hastane önüne toplanıyor. Durum gergindir. 
Askeri birlikler bu kalabalık Yörük Selim Mahallesi 
arasına giriyorlar. Saat 10'da sokağa çıkma yasağı 
ilan ediliyor, ama artık çok geç. 

Komünistlerin uzun zamandır üzerinde çalıştık
ları ve üstlendikleri bu mahalleden uzun menzilli si
lahlarla halka ateş ediliyor. Örfiade yakalanan ma
kineli tüfek ve diğerlerini açıkladı. Esasen arada as
ker olduğu için oradan tabancayla asker üzerine ateş 
etmek mümkün değildir. 

İlk hamlede 7 vatandaşımız ölüyor ve 40'ı müteca
viz vatandaş yaralanıyor. Arada askeri birliklerin 
varlığına rağmen artık barajın bendi yıkılmıştır, halk 
eline ne geçirdiyse hücum ediyor. 

Aziz arkadaşlarım, TRT tahrikçilikte üzerine dü
şeni yapmaya devam ediyor ve özellikle Cuma gün
kü yayınında silahlı sağ militanların olayları başlat
tığı ve uzun menzilli silahlarla halka ateş ettiğini ilan 
ediyor. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Yalan mı 
yani kurt yavrusu? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Erkenci ko
nuşmalarıyla ün yapmış olan Sayın Başbakan, ken
dilerini milliyetçi sananların olaylara sebep olduğu
nu söylüyor ve meşum bir ifade kullanarak soykırı
mından bahsediyor. Artık alışmış olduğumuz gibi, 
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aynı zat üç gün sonra da olayların müsebbiplerinin 
mahkemelerce aydınlığa çıkarılacağını ifade buyu
ruyor. 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu, konuşmanızı lüt
fen toparlayınız, müddetiniz doluyor. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

TRT'nin yayını ve Başbakanın beyanından son
ra, ertesi gün Namık Kemal Mahallesinde komünist 
militanlar askeri birliklerimizle çarpışıyor ve yine 
uzun menzilli silahlar kullanıyorlar. Esasen yeryüzün
de komünistlerden başka kendi ordusuna silah çeken 
bir zihniyet tanınmamaktadır. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Vay sah
tekâr vay. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Kahramanmaraş olaylarıyla beraber yur
dumuzu bu hale getiren hiyanet mihrakları gören 
gözler için bellidir, ortadadır. Aslında şimdi Maraş 
faciasının ikinci perdesi henüz açılmış bulunmakta
dır. 100'lerce insan ve aileleri suçlu, suçsuz mahke
me kapılarında ve hapishanelerde sürünecekler, yok
luk çekecekler, yara derinleşecek. Hiyanet şebekeleri 
ise, aynı tahrik ve propagandalarına bütün Türkiye 
çapında özgürlük adına devam edecekler ve ne ya
zık ki, siz Devlete sahip çıkmadığınız sürece ve Dev
let, kendi mevcudiyetini müdafaa etmek şuuruna ka
vuşmadığı sürece hiyanet şebekelerinin tahrikleri, 
propagandaları da devam edecektir. 

Yüce Allah'ın bugünleri yeniden, benzerlerini 
milletimize yaşatmaması dileğiyle ve meselenin da
ha geniş görüşülmesine imkân hazırlanması için bu 
gensorunun kabul edilmesi dileğiyle huzurunuzdan 
ayrılıyor ve saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çoruh) — Allah'ı ağzına al
ma, Allah katillerle beraber olamaz. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Kösoğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İsmail Ay

dın, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Aydın, süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA İSMAİL AYDİN (Uşak) 
— Sayın Başkan, Meclisin değerli üyeleri; Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına Yüce Meclisi saygıla
rımla selâmlarım. 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirci ve arka
daşlarının, Bakanlar Kurulu hakkında vermiş ol
dukları Gensoruya ilişkin önerge üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisi Grubunun görüşlerini dile getirmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepimiz milletvekili ola
rak demokrasimizi geliştirmek, daha sağlıklı boyut
lara ulaştırmakla yükümlüyüz. Bu nedenle de, de
mokrasi kurallarını saptıran, yozlaştıran, yaralayan 
sözcük ve tanımlardan, eylem ve saldırılardan ken
dimizi kesinlikle kurtarmalıyız. Bugünkü Cumhu
riyet Hükümetini suçlarken hile, tertip, siyasi ahlâk 
kurallarını çiğneyen gibi sözcükler kullanıp, ona sal
dırmanın hiç bir demokratik gelenekle bağdaşmaya
cağını her siyasi parti bilmek ve anlamak zorundadır. 
Çünkü, böyle bir saldırı üslubu demokrasimize sağ
lıklı bir yol açmaz. Aksine, ülkemizde ancak ka
ramsarlık rüzgârları estirir ki, bunun hiç bir kimseye, 
hiç bir kuruma yararı yoktur. Kaldı ki, parlamenter 
demokraside, o parlamentonun iradesinin üstüne hile 
ve tertip yakıştırması yapmak en azından parlamen
ter rejime inanmamak demektir. Millete ve onun 
vekillerine güvenmemek demektir. En azından, mil
letvekillerine «Siz, birer kapıkulusunuz, şeften ayrı 
düşünemezsiniz, yemininizin gereğini yapamazsınız, 
halkın mutluluğu için çalışamaz ve ülkenin istediği 
tavrı gösteremezsiniz^» demektir. Bu görev ve so
rumlulukları Anayasayla belirlenmiş olan milletve
killerinin, ülkesine ve halkına karşı sorumluluk anla
yışını reddetmektir. 

Bu Hükümetin kuruluşuyla ilgili olan Anayasal 
bir davranışı hile ve tertip olarak göstermek, siyasi 
ahlak kurallarının çiğnendiğini iddia etmek ayıptır. 
Hükümetlerin kuruluş biçimlerini belirleyen ve Ana
yasamızda yer almış ilkelere düpedüz saldırıdır. Kal
dı ki, Birinci Cephe Hükümetini hangi şartlarda 
kurduğu henüz hafızalardan silinmemiş olan Sayın 
Demirel, gerçek hile ve desisenin ne olduğunu, inanı
nız, herkesten çok daha iyi bilecek durumdadır. 
(CHP sıralarından «Bravo|» sesleri) 

Değerli milletvekilleri, Gensoru Önergesi verenler 
önergelerinde ağır suçlamalarda bulunuyorlar. Bugü
ne kadar gelmiş ve ancak bugün sonuçları görülen 
olayların tüm sorumluluğunu Ecevit Hükümetine bağ
lıyorlar. Geçmişte ülkede kanun ve nizam hâkimi
yeti varmış ve bugün kanun ve nizam hâkimiyeti 

bu Hükümetle ortadan kalkmış gibi. Geçmişte ülke
de anarşik, yıkıcı, bölücü ve terörist hareketler bu-
bunmuyormuş da, bu Hükümetle birlikte ortaya çık
mış gibi. Açıkçası önergeciler, ülkeyi kana, ateşe 
ve dehşete bulayan vahim olaylar bu Hükümetin ma
rifetidir, diyorlar. Tek sözcükle, insaf edelim ve in
saf ile düşünelim değerli arkadaşlarım; Türkiye bu
günkü duruma pat diye kendiliğinden mi geldi? Anar-
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şi ve terör, gökten gök taşı düşer gibi bir gecede 
yurdumuza kendiliğinden mi düştü? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
1968'de. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
İSMAİL AYDIN (Devamla) — Ülkemiz elbette 

ki bugün bir darboğazdan geçiyor. Ülkemiz elbette 
ki bugün, asla onaylamadığımız ve bizi yüreğimiz
den yaralayan yaygın şiddet hareketlerinin, Kahra
manmaraş'ta olduğu gibi, soykırımların sürdüğü bir 
ülke durumundadır. Tahrikler, hesaplar, süregelen 
saldırılar, gencecik insanların birbirini öldürmesi, in
sanı dehşete düşüren, kıştırtıcılık ile yapılan, aynı 
ulusun evlatlarını acımasız boğazlatan korkunç bir 
soykırım... Tüm bunlar değerli arkadaşlarım, tüm 
bunlar bugünün yönetiminin sonuçları mıdır? 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Organize eden 
sizsiniz. 

İSMAİL AYDIN (Devamla) — Değerli Millet
vekilleri, şiddet eylemcilerinin yıllardır kullandıkları 
silahlar, yurdumuza kimler tarafından sokuluyor? 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sol kuruluşlara 
sor onu. 

İSMAİL AYDIN (Devamla) — Bu silahlar bu 
Hükümet zamanında mı geldi? Soruyorum bu Hü
kümet zamanında mı geldi? (Gürültüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Bana ne soru
yorsun yahu? Ben hükümet miyim? 

İSMAİL AYDIN (Devamla) — Ama bir gerçek 
var ki değerli arkadaşlarım, bu silahlar Ecevit Hü
kümeti zamanında ele geçirilmeye başlandı. Şu anda 
bu silahların piyasa değeri bugün yaklaşık olarak 
1 milyar Türk Lirası civarındadır. Bu çeşmenin suyu 
nereden gelmiştir? Bu suyun kaynağında kimler 
var? Bu önergenin baş imzacısı Sayın Demirel'dir. 
Şimdi Sayın Demirel'e soruyorum: 9 yıl bu ülkede 
başbakanlık yaptınız. Bu ülkenin sosyal hayatına, 
eğitimine, ekonomisine ve politikasına az sayılmaya
cak bir süre damganızı vurdunuz. Felsefeniz, yön
teminiz ve yönetiminiz bu ülkeye egemen oldu. Bugün 
ne varsa ayağa kalkmış, kalkışmış, sizin attığınız to
humların eseridir. Yurdumuzdaki bugünkü acıklı 
görünüm, yapıtıyla, sahnesiyle, mizanseniyle size ait
tir. 

Bugünkü durum, yurdumuzun içinde bulunduğu, 
halkımızın içinde bulunduğu bugünkü durum sizin 
felsefenizden doğan bir büyük yanlışın sonucudur. 
Bu gerçeği müsaade ederseniz biraz belgelemek ve 
irdelemek istiyorum : Birtakım gençlerimizin vu

rucu güç olarak kullanılması ve silahlandırılmaları 
sizin zamanınızda başladı. Nitekim Devlet Dergisi
nin 194 ncü sayısında «komandoları» adı verilen 
«ülkücü gençler Türk Milletine has üstün bir şuurla 
silahlanarak kuvvetlendiler» denilmektedir. Bu yazıl
dığında, söylendiğinde, düşünceden eyleme geçtiğin
de Sayın Demirel, siz Başbakandınız. 

Yine, Devlet Dergisinin 193 ncü sayısında, sağın 
iktidar stratejisi üç noktaya dayandırılmıştır : «So
kağı ele geçirmek, Devleti ele geçirmek, Meclisi ele 
geçirmek.|» Bu üç stratejinin adı şöyledir : Sokak 
iktidarı, Devlet iktidarı ve Meclis iktidarıdır. 

Zamanınızdan gelen sokak iktidarı, bugüne kadar 
Türk halkına karşı ve Türk halkının gözü önünde 
sergilenen, cinayetler dizisidir. Zamanınızda okullara 
yapılan baskın dizisidir. Öğrenci yurtlarını ele ge
çirme hareketidir. Sokak iktidarı dövüşerek sağla
nacağı için, yanıltılan gençlere dövüşme ve vuruşma 
öğretilmesidir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Şimdi tam sokak 
iktidarı gibi konuşuyorsun. 

İSMAİL AYDIN (Devamla) — Nitekim, yine 
Devlet Dergisinin 230 ncu sayısında, bir Partinin 
Başbuğ'u şöyle diyor : 

«Partimizin bayrağı altına, her şeyini yüksünme-
den gözden çıkararak, büyük Türklük ülküsü için 
savaşacak kimseleri çağırıyorum. Ürkenler, üşenen-
ler, çekinenler, tembeller, benciller, çıkarcılar çekil
sinler, uzak dursunlar. Dövüşe koşunuz, dövüşecek
siniz.») 

Bunlar yazıldığı, düşün planından eylem planına 
geçtiği zaman siz Sayın Demirel, Başbakandınız. 

Artık Türkiye'de sağ - sol çatışması değil, Türk 
olanla Türk olmayanın çatışması vardır, diye bölücü
lüğün yapıldığında Sayın Demirel, siz Başbakandı
nız. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Yurdumuzda anarşik eylemlerin başladığında, bu 
çatışmaları, vatansever olanlarla vatansever olma
yanların çatışması, şeklinde niteleyen Adalet Baka
nı, sizin hükümetinizin Adalet Bakanı idi. Ve siz Sa
yın Demirel, Başbakandınız. 

Herhangi bir devlet dairesine, kamu yerine bir
takım sağcıların, komandoların rızası olmadan, izni 
olmadan girmek mümkün değildi; hatta Adalet Par
tili milletvekileri ve yandaşlarınız da giremiyordu-
nuz. 

GALİP ÇETİN (Uşak) — Genel Kurula hitap 
et, Genel Kurula. 
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İSMAİL AYDIN (Devamla) — Talât Asal'ın ra
porunu sadece hatırlatmakla geçeceğim. 

Bu zaman kesitini acı ama gerçek yaşadık. Bu 
zaman kesiti içinde Sayın Demirel siz Başbakandı
nız. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ayaklarınız 
yere değsin biraz. 

İSMAİL AYDIN (Devamla) — Geliyorum efen
dim, sabrediniz; sabrediniz geliyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sizi Demirel 
bile kurtaramaz. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Aydın. 

İSMAİL AYDIN (Devamla) — Dinlemesini öğ
renmek, demokrasinin gereklerine uymak bu Parla
mentonun altında ilk koşul olmalı değerli arkadaş-
larınv 

«Barış ne demektir, kardeşlik ne demektir?» diye 
bu yüce kavramların hafife alındığı, insanı insan ya
pan öğelerin inkar edildiği, «milliyetçilik, milli kin, 
milli ülkü üzerine kurulmuştur. Öğretmen yalnız mil
liyetçi olabilir. Öğretmen yurtta sulhtan anlamaz. 
Onun milli kinleri, milli düşmanları ve milli ülküle
ri vardır. Çocuklara milli kin ve milli ülkü vereme
yen eğkim ve öğretim sistemi milliyetçi yetiştiremez» 
diye yazıldığında, sevginin yerine kinin, saygının ye
rine nefretin öğretildiğinde,, bunun bir program da
hilinde yapıldığında, bunları gençliğe aşılamaya ça
lışan insanların toplantısına sizin Milli Eğitim Baka -
nınız çiçek gönderiyordu ve Sayın Demirel siz o za
man Başbakandınız. (CHP sıralarından alkışlar). 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — TÖB -
DER toplantısında «Cinci mi, Maocu mu» tartışması 
yapılıyordu. Sizin arkadaşlarınız orada idi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
İSMAİL AYDIN (Devamla) — 1929 yılında İtal

ya'da Mussolini İtalyan gençlerine «Ya ölüm ya za
fer» parolası ile Roma üzerine yürütürken ne yap
mış ise, ortağınız bir partinin şefi de «partimizin tek 
parolası var» diyordu. «O da ya ölüm ya zaferdir. 
Biz şimdi 400 bin bozkurt bin kere daha ilan ediyo
ruz, bu vatan ya bizim olacaktır ya kimsenin» diye 
naralar atılırken Sayın Demirel siz Başbakandınız. 
Ölüm kime karşıydı, zafer kimindi? Bu vatan 45 mil
yonundu. Bir grubun değildi Sayın Demirel. «O gün 
geldiğinde topunuzun hamam böceği kadar kıymeti 
olmayacak>x diye Bozkurt Dergisinde yazılar yazıldı
ğında, siz Sayın Demirel, Başbakandınız. 

Tekrarlıyorum değerli arkadaşlarım, Maraşla il
gisini, illiyetini siz kurun diye tekrarlıyorum: «O 

gün geldiğinde, topunuzun hamam böceği kadar kıy
meti olmayacak.» Bu, Bozkurt Dergisinde yayınlanan 
bir yazıdan, tarafımdan alınmıştır. 

Bir partinin görüş ve eylemini ileri süren - bir 
partinin görüşlerini söylemek, diğer bir partinin mil
letvekiline şiir gibi geliyor, anlıyorum illiyeti, bağ
lantıyı - bu durum karşısında ne tedbir alındı? Ne 
tedbir aldınız? 

Zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın 
Semih Sancar, 11 . 4. . 1976 günü CENTO askeri 
komitesi toplantısından dönerken, öğrenci olaylarıy
la ilgili olarak kendisine sorulan bir soruyu, şöyle 
yanıtlamıştır: «Milli birlik ve beraberliğe, cumhuri
yet tarihinde her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyulan bugünlerde, vatan evlatlarının kamplara bö-
lünürcesine birbirini hasım kabul etmesinin manası
nı anlamak çok güç. Bunları teşvik ve tahrik eden 
kimdir? Neye hizmet ediyorlar?» Devletin en yetki
li, en mümtaz hizmet yerlerinden birisinde şerefli bir 
görev ifa eden, Orgeneral Sayın Semih Sancar bun
ları saptar ve söylerken, siz Sayın Demirel, Başba
kandınız. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan, bunlar, bunu sorumluluktan kurtarmıyor. Ne 
alakası var? (CHP sıralarından «Otur yerine»- ses--
leri, gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, lütfen 
oturun yerinize. Müdahale etmeyin efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sorumlu
luktan kurtarır mı sizi? 

BAŞKAN — Efendim, sizin arzunuz istikametin
de konuşmaya mecbur değiliz. 

İSMAİL AYDIN (Devamla) — Değerli milletve
killeri, 1968 yılından dünyada başlayan ve yurdumu
za yansıyan öğrenci ve gençlik hareketlerinin ger
çek teşhisini yapamayanlar, tedavisini aramayanlar, 
sorunu tümden ele almayanlar, organize ve talimli 
gençlik yaratmayı yeğlediler. Bu durum, ülkeyi genç
lik kesiminde silahlanmaya sürükledi ve vuruşmaya 
getirdi. 12 Mart, bunun sonucu değil midir? Ve Sa
yın. Demirel, siz o zaman Başbakan değil miydiniz? 

Bu silahlanma ve vuruşmadan ne yarar bekledi
ğiniz bugün ortadadır. 1.0 yıl sonra bugün,.ne yazık 
ki, aynı öz ve felsefeye bağlı olduğunuzu görmek
ten ben şahsen çok üzgünüm. 

.Bugün de muhalefetin başı olarak diyorsunuz ki: 
«Esnaf, işçi, köylü, memur, asker Hükümete, .yani 
Devlete direnin. Direnme hakkınız doğmuştur»*,, -
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Bir başka partinin başbuğu da aynı çizgide; «Ey 
ehli vatan, ey müslümanlar kalkın ayağa; direnme 
hakkı doğmuştur» demektedir. 

işte bugün Türkiyemizin, içte karşı karşıya kal
dığı acı olgu budur. 

Sayın Demirel, bu stratejiyi siz mi çizdiniz, Sa
yın Türkeş sizi mi izliyor? Yoksa, Sayın Başbuğ çiz
di de, siz mi onu izliyorsunuz? (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi 
Sözcüsü Sayın Kösoğlu'nun bundan bir süre önce 
yayınlanmış bir yazısından bir pasajı, konuya vere
ceği önem ve katkı nedeniyle huzurlarınızda bir par
çasını aktarmak istiyorum. Bu illiyetin, bu çizgide 
birbirini takibin anlamını içerdiği için. 

Efendim gazetenin.. 

, HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Genel Ku
rula gazeteyi de göster. 

ISMAlL AYDIN (Devamla) — Göstereyim efen
dim, (Genel Kurula göstererek). Hergün Gazetesi, 
18 Ekim 1978 Çarşamba, 2 nci sayfasında imzası 
ile i 

«Hitler, daha mücadelesinin ilk yıllarından itiba
ren Nasyonal Sosyalist düzenin ahlakını büyük bir 
hassasiyetle yaşamaya başlamıştır. Hitler'in etrafın
da çerçevelenen kadro da, aynı hassasiyet içindedir. 
Nasyonal Sosyalizmin henüz Almanya'ya hâkim ol
masının çok uzak olduğu yıllardan itibaren, Nazi 
mücadele gruplarına mensup olanlar, Nazi ahlakının 
gerektirdiği bütün vasıflara dikkatle sahip olmaya 
çalışmışlardır.»! 

Yazının başlığını okuyorum: «Milliyetçi Hare
ket ve Metot meseleleri»;. 

AGAH OKTAY GÜNER (Konya) — Yazının 
devamını da oku, bektaşi. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Lenin'in me
todu anlatılıyor, onu da oku. Peygamber Efendimiz
den de bahsediliyor orada, onu da oku, geri zekâlı. 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza ediniz. 
ISMAlL AYDIN (Devamla) — Okuyayım efen

dim. Bîr bölümünü daha okuyorum, yazı sahibinin 
isteği üzerine okuyorum: «Korkak, pısırık, hayat 
Karşısında çelimsiz İnsanlar, bir milletin dünya hâki
miyeti İdealini omuzlarında taşıyamazlar.»; Yani, «öl
dürülürler»! arkadaşlarım. 

Değerli milletvekilleri, demokrasiler ve demokra
simiz yetişmiş devlet adamına her zaman gereksin
me duymuştur. Devletin ve devlet adamının en azın
dan görevi halkını korumak, - onun mutluluğu ve 

esenliği için çalışmaktır. Ne yazık; ki, ülkemiz ve 
devletimiz Cephe Hükümetleri zamanında basiretli 
devlet adamlarından yoksun kalmıştır. Ateşi bulun
duğu yerden alıp söndürmek yerine, onu ileride kul
lanmak amacıyla küllemek yolunu,tutan dünkü ba
zı devlet adamlarının bugün bizlere bıraktığı kötü 
mirasın acı gerçeklerini hep birlikte yaşıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, yeri gelmişken şiddet ey
lemleri konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
bizim görüşümüzle bazı Cephe Partilerinin görüşü 
arasındaki temel farkı belirtmek istiyorum: 

ADEM ALI SARIOÖLU (Kocaeli) — Kahra
manmaraş'tan bahset. 

İSMAİL AYDIN (Devamla) — Sabırlı olun, 
geliyorum efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır yasa dışı ey
lemler, ister sağdan, ister soldan nereden gelirse gel
sin bunlara karşı olduğunu tam bir kararlılıkla söy
ledi ve söyleyegelmektedir. Cumhuriyet Halk Parti
sinin muhalefetteyken tutumu bu idi, Hükümette de 
bunu sürdürmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi ke
sinlikle bilinmelidir' ki, özgürlükçü demokrasiden ya
nadır, ama düşüncesini silah zoruyla kabul ettirme
ye kalkışanlara da yine özgürlükçü demokrasinin ya
şaması için aynı derecede karşıdır. 

Acaba, AP ve yandaşları nasıl düşünüyorlar bir 
de ona.bakalım, 

Onlara göre devleti tehdit eden tehlike, yalnız ve 
yalnız soldan gelmektedir. Anarşiyi de yalnız onlar 
yaratmaktadır. Bunun sonucu olarak devleti kurtar
mak üzere sağcı militanları devlet kadrolarına yer
leştirdiler, 

BAŞKAN — Sayın Aydın, lütfen toparlayın, sü
reniz dolmak üzeredir. 

ISMAlL AYDIN (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Nitekim, Hükümetimiz zamanında yakalanarak 
onurlu Türk Adliyesine teslim edilenlerin büyük ço
ğunluğunun memur olduğu yadsınamaz bir gerçek
tir, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, bir günden bir gü
ne bazı cepheci parti liderlerinin ağızından, nereden 
gelirse gelsin anarşinin her tür, çeşidine karşıyız sö
zünü duymadık. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Her zaman söyledik. 

ÎSMAÎL AYDIN (Devamla) — Dinle. 
Devletin yasalarını,, yasal güçlerini tarafsız ola

rak uygulamak ve işletmek varken, Cephe partileri 
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yıllarca bu yasa dışı güçlerle işbirliği yapmayı yeğ
lediler. İktidarlarının devamı uğruna, devletin adım 
adım işgaline göz yumdular. 

Ö kadar ki-, Sayın Demirel; «Ülkücü gençlik mil
letimizin teminatıdır»! diye açıkça taraf tuttu. 

Hükümetimiz zamanında, suç işlediği için yaka
lanan, ı gözaltına alman, hüküm giyen ülkücülerin he
men tamamının memur oluşlarını dikkatlerinize sun
mak istiyorum. 

Herhalde iki gün önceki Cumhuriyeti okudunuz 
değerli arkadaşlarım. Silahlı, eylemci 25 ülkücünün 
devlet memuru olduğu saptandı. 

Gençleri işe alacaksın, onları borçlu yapacak, 
kendine bağlayacak ve hedef göstereceksin. Bize gö
re anarşiyi hızlandıran temel nedenlerden biri de bu
dur. Yani partizanlıktır. Yani, Devlet kadrolarının 
yıllarca temizlenemeyecek bir biçimde ülkücülerle 
doldurulmuş olması. 

Hazindir ki, bazı Cephe partilerinin ve Sayın De-
mirel'in bu tutumu muhalefette de devam ediyor. 
Kahramanmaraş olayları sırasında bir kere bile ol
sun, bir kesimi kınayabildi mi, kınamak cesaretini 
gösterebildi mi? Hayır. Kahramanmaraşlı parlamen
terlerin, Kahramânmaraştaki olayları önlemek için, 
- çok saygı duyduğum bir biçimde - birlikte hareket 
etmelerine, bildiri yayınlayabilmelerine karşın, bir 
basm toplantısında Sayın Demirel, «Bana sağcılar 
ve milliyetçiler cinayet işliyor dedirtemezsiniz» de
mek suretiyle kışkırtıcılığına bir yenisini daha ekle
miş oldu. (CHP sıralarından alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, gençliğin, silahlanmış, ör
gütlenmiş bir kısmını hâlâ savunur durumda olanla
ra, onları örgütleri ile birlikte kınamaktan, açıkça 
teşhir edip, karşılarına çıkmaktan kaçınanlara, mil
let vicdanı önünde, tarih önünde sorumluluklarını 
bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1978'in son günlerinde ulu
sumuzu, hepimizi yürekten vuran bir olay yaşadık; 
bir «soykırımı» oldu Kahramanmaraş'ta; acılar için
de yüreğimiz, acılar içinde ulusumuz... (Gürültüler). 
Seviniyor musunuz yoksa? Acılar içinde yüreğimiz... 
(AP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
İSMAİL AYDIN (Devamla) — Yıllardır Türk'ü 

Türk'e: vurdurtmak isteyenler, kışkırtıcılık yapanlar, 
toplumumuza kin ve nefret tohumu ekenler bunun. 
ürününü Kahramanmaraş'ta topladılar; düşmanın 
düşmana reva görmediğini Maraşlıya yaşattılar; ço
luk çocuk demeden, kadın erkek ayırmadan, hamile 
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kadın demeden Kahramanmaraşlıyı vuranlar, vurdu
ranlar, evliyalar yatağını kana bulayanlar, halkımı
zın üzerindeki kara eller; biliniz ki, kim ' olursanız 
olunuz, bu dünyada ve öbür dünyada İki elimiz ya
kanızda olacaktır. (AP sıralarından gürültüler). Bu 
olay son derece vahim ve üzücüdür. 

BAŞKAN — Sayın Aydın, lütfen toparlayın, 
müddetiniz geçti. 

İSMAİL AYDIN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
gösterdiğiniz müsamahaya teşekkür ediyorum; bitiri
yorum. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
İSMAİL AYDIN (Devamla) — Bu olay son de

rece vahim ve üzücüdür; acıları yıllarca sürecektir. 
Hükümetimizden dileğimiz, bu hadiseye neden olan
ların arkasındakilerin mutlaka ortaya çıkartılıp, ce
zalandırılmalarıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak her ko
nuda olduğu gibi, bu konuda da Hükümetimize gü
venimiz tamdır. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Kah
ramanmaraş'tan bahset. 

İSMAİL AYDIN (Devamla) — Kahramanmaraş 
olayları sıkıyönetime, onurlu ve bağımsız Türk adli
yesine intikal ettiği için, onun emin ellerine geçtiği 
için, üzerinde konuşmayı şu anda yararlı görmüyo
rum. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Konuşa-
mazsan sus. 

İSMAİL AYDIN (Devamla) — Bu fırsattan ya
rarlanarak, Kahramanmaraşlıların ölülerine, Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu adına Tanrıdan rahmet di
liyorum; geride kalanlarına, Grubum adına başsağ
lığı ve sabır temenni ediyorum. Tanrı, böylesine bü
yük acıları bir daha ulusumuza göstermesin. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasına uygun bir biçimde, demokratik kurallarla 
işbaşına gelmiş Ecevit Hükümetinin karşı karşıya 
bulunduğu sorunlar ağırdır. Bu sorunları çözmede 
Batı demokrasilerinde örneklerini gördüğümüz gibi, 
demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siya
si partilere ve parlamenterlere pek büyük görevler 
düşmektedir. Öncelikle ve kesinlikle, ülke çıkarını 
her şeyin üstünde tutmanın zamanıdır. Biz bunu par
tizanlık yapmayarak, vatandaşın yakasındaki roze
te göre davranmayarak (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, gülüşmeler)» zamanınızda bozulmuş hukuk 
devletini yeniden kurmaya çalışarak (ÂP sıralarından 
alkışlar, gülüşmeler), yasaya saygıyı getirerek, önü-



M. MecKsS B : 31 4 . 1 a 1979 O : 1 

müzdeki seçimleri değil, Türk Ulusunun yarınını dü
şünerek yapmaya çalışıyoruz. O nedenle yineliyo
rum, tekrarlıyorum : Ülke çıkarını her şeyin üstünde 
tutma zamanıdır, demokrasinin gereklerine uyma za
manıdır, yurdumuza ve halkımıza barış ve kardeş
lik getirmek için çalışma zamanıdır. (AP sıraların
dan gürültüler). 

Toplumu kamplara ayırıcı, sertliğe itici politika 
yöntemleri kullanmaktan en azından, vazgeçme za
manıdır. 

BAŞKAN — Sayın Aydın, lütfen son cümlenizi 
söyleyin efendim. 

ÎSMAÎL AYDIN (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Geliniz, Bülent Ecevit Hükümetine hergün yeni 
yeni vadeler biçmekten vazgeçiniz. Hükümet olma
nın yolu güvenoyundan geçer. Türk Halkının sürekli 
huzursuz olmasını sağlayan bu davranışlarınızdan 
vazgeçiniz. Demokratik parlamenter rejimlerde mu
halefetin önemli görevleri olduğunu, hükümete her 
köşebaşında. çelme takmanın, pusu kurmanın muha
lefet olmadığı bilinmelidir, tarafınızdan. 

Geliniz, bu soylu ulusun mutluluğu için birlikte 
çalışalım; geliniz, halkımızın, Türk Halkının güzel 
günleri için birlikte çalışalım. Biz Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, değerli arkadaşlarım, Hükümetimizin 
Türk Yurduna ve Türk Halkına hizmet etme heyeca
nı içinde olduğunu görüyor ve bunu yaşıyoruz. (AP 
sıralarından gülüşmeler) Türk Halkının acılarını sara
cağına, yaralarına çözüm getireceğine, saracağına 
inancımız tamdır. (AP sıralarından gürültüler). 

Bu nedenle, Hükümetimiz hakkında verilen Gen
soru önergesine, grubumuz, Hükümetimize olan gü
venimiz nedeniyle, desteğimiz nedeniyle «ret»; oyu 
verecektir, 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydın. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına konuşma ya

pılacak mı efendim? Buyurun efendim. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş
kan, bendenize ait bir yazıdan bahsederek, yazıyı 
tahrif ederek ve kastımın ötesinde mana vererek şah
sıma sataşmıştır. (CHP sıralarından «Otur yerine» 

--•-s€!sleri)i-''-' 
Bu itibarla söz istiyorum- şahsım adına; tahrif 

• ederek okumuştur. -
:. BAŞKAN ^—Efendim; gazetedeki' bir pasajı oku-

toüştüı*; - Kİiyâset buradan bilhassa dikkat etmiştir. Bu 

bakımdan, bir sataşma olduğuna kani değildir Riya
set. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Tahrif ede
rek okumuştur, açıklama yapmak zorundayım. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Efendim, 

tahrif ederek ifade etmiştir; açıklama yapmak isti-. 
yorum," 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, gazete ile buradaki sözü karşılaştırın; eğer aynı 
değilse, söz verin. 

BAŞKAN — Şimdi onu tetkik ettireceğim zaptı 
getirtip Sayın Kösoğlu. 

Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Seyit-
hanoğlu, buyurun efendim. 

MSP GRUBU ADINA HASAN SEYİTHAN-
OĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri... (Giresun Milletvekili Hasan Vamık 
Tekin ile Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu ara
sında karşılıklı söz atmalar) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müsaade edin, ha
tip konuşmasına devam etsin. 

Buyurun Sayın hatip, devam edin. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Ama her 

şeyi inkâr ediyor. 
BAŞKAN — Ama siz de müdahale etmeseniz iyi 

olur. 
Buyurun devam edin efendim. 

HASAN SEYİTHANOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Kahramanmaraş olay
larıyla ilgili olarak verilmiş bulunan gensoru öner
gesi hakkında grubum adına söz almış bulunuyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, Kahramanmaraş'ı bir içsa-
vaş ortamına sürükleyen olaylar, çanlar çalarak gel
miştir; geldiğini haber vere vere gelmiştir, yüzlerce 
cana kıya kıya gelmiştir; gazete sayfalarını, televiz
yon ekranlarını, radyo haber bültenlerini doldura 
doldura gelmiştir; Malatya'da, Sivas'ta, Kars'ta kop-
yalana kop yalana gelmiştir; bizzat Başbakanın oya
layıcı beyanatlarından soluklana solüklana gelmiştir. 

Kahramanmaraş'ta, halkın silahlandığı, halkın 
tahrik edildiği «kurtarılmış bölge» ihdas edildiği, si
lahlı ordular kurulduğu haberleri her gün gazete say
falarını işgal ederken, ziaman zaman vukubulan- ha
diseler, silah kaçakçılığı olayları, kundakçılık olay
ları adliyenin zabıtlarına geçerken, hatta zaman za
man bu olaylar belli bir niyetle bizzat Hükümetin 
başı tarafından afişe edifirken, hiçbir tedbiralınma-
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mıştır. Kahramanmaraş'ta kanunsuz grevler uygulan
mış, mahkeme kararlarını tatbik edecek merci bulu
namamış, okullar TÖB - DER militanlarına, halk 
POL - DER militanlarının insafına terk edilmiştir. 
Sinema bombalanmış, okul önünde cinayet işlenmiş; 
Hükümetin yaptığı iş, teşkilatlanmış militanlara, ce
naze törenleri düzenletmek olmuştur. Aylarca, gece
ler boyu, tabanca, makineli tabanca sesinden halkın 
uykuları kaçmış, ama Hükümet gaflet uykusundan 
uyanmamıştır. 

Aziz milletimizin temsilcileri, sayın milletvekille
ri, Kahramanmaraş Milletvekili olarak şunu kesin
likle ifade ediyorum ki, Kahramanmaraş'ta cereyan 
eden olayların dinamiğinde bir Alevi - Sünni çekiş
mesi asla yoktur. Bu olayları Alevi - Sünni çatışma
sına dönüştürenler, kalabalıkları bu yola tahrik edip, 
yönlendirenler, yıllar yılı halkımıza kabul ettireme
dikleri yabancı kaynaklı ideolojilerine böyle bir ça
tışmada vasat arayanlardır. Yüzyıllarca ziraatı ortak, 
'ticareti ortak, işyeri ortak olan, sevinci ve kederi bir
likte paylaşan insanların, nasıl olup da adım adım 
bir patlama- noktasına getirildiğini, CHP ağırlıklı 
Hükümetin partizan, ideolojik, tek taraflı ve gaflet 
boyutlarını aşan basiretsiz icraatına bir gözatmakla 
görmek mümkündür : 

Tarihimizde eşi görülmemiş memur kıyımı, solcu 
militanlara peşkeş çekilen milli eğitim, Hükümet 
desteğinde resmen ideolojik kamplar etrafında 
kamplaşan kolluk kuvvetleri, belli sendika ağalarına 
terk edilen iş hayatı, Ortaçağ engizisyonunda bile 
rastlanmayan işkence uygulamaları, halkın inancına 
yönelik geleneksel CHP zihniyetli tecavüzler ve hep
sinin üstüne tüy diken ÎMF güdümlü enflasyon, ha
yat pahalılığı ve bütün bunlardan daha korkuncu, 
«Acaba otobüs durağında kurşunlanacak mıyım?» 
endişesini yaşayan halk... 

Sayın milletvekilleri, Kahramanmaraş'ta uygula
nan senaryonun senaristi, rejisörü, oyuncusu ve fi
güranı ile apaçık ortaya çıkması için şu soruların, 
gerçek cevabını bulması gereklidir. 

Kahramanmaraş olaylarının, talihsiz Menemen 
olaylarının yıldönümüne, laikliğin kabulünün yıldö
nümüne rastlaması, sadece bir rastlantı mıdır? 

Olayların daha ilk gününde, olayları Menemen 
hadisesi gibi gösteren, bir isyan şeklinde tavsif eden, 
olayların müsebbibi olarak solcu öğretmenlerin ce
nazelerini camiye sokmayan halkı gösteren TRT'nin 
tutumları, herkesçe bilinen bir kısım basının yayın
ladıkları bildirilerle kamuoyunu bu yönde oluştur-
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I maya çalışan birtakım kuruluşların bu tutumları ney
le izah edilebilir? TRTnin ve bir kısım basının, olay
ların başlamasından bir gün önce Elbistan'da katle
dilen eski Güven Partisi senatörlerimizden marhum 
Hilmi Soydan'ı ısrarla bir CHPli olarak göstermeye 
çalışması, sadece bir yanlış veya eksik bilgi hadisesi 

I midir? Merhumun katilleri kimdir? 
Olaylardan iki gün önce Çiçek Sinemasınn bom

balayanlar kimlerdir; hangi görüşün mensubudur
lar? îki öğretmenin öldürülmesine sebep olanlar 
kimlerdir? 

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürünün kasıtlı, 
tek taraflı icraatı, CHP'li milletvekilleri arasında 

I bile ihtilafa sebep olmuş mudur? Milli Eğitim Mü-
I dürlüğünce okullara telefon zinciriyle tamim edilerek, 
I öğrencilere ve öğretmenlere cenaze törenine katıl

maları için baskı yapılmış mıdır? Cenazeye katılmak 
I istemeyenlere, sözle ve fiili olarak tecavüz edilmiş 

midir? 
I Milli Eğitim Müdürü, olayların başlamasıyla bir-
I likte niçin Çokyaşar köyüne gitmiştir? 

HÜSEYİN DOĞAN (Kahramanmaraş) — Nere-
I den biliyorsun? 

HASAN SEYİTHANOĞLU (Devamla) — YSE 
I Müdürü kimdir; hangi görüşe mensuptur? YSE ara

balarıyla civar köylerden militanlar taşındığı, YSE'ye 
I ait dinamitlerin militanlara dağıtıldığı, olaylardan bir 
I süre önce YSE işçilerinden beşer yüz lira para top-
I landığı ve paranın belli bir maksat için kullanıldığı 
I şayialarının mesnedi nedir? 
I Cenaze törenlerinden önce, polisin, çarşı esnafına, 
I «Olaylar olacak, dükkânınızı kapatın» diye bütün 
I dükkânların kapatılmasına ve böylece çarşı esnafının, 
I Ulucami civarında birikmesine sebep olması neyle 
I izah edilir? Cenaze töreninde eli sopalı kişilerin yeri 
I nedir? 
I «Kurtuluşa kadar savaş», «Bu kan denizinin ar

dından kızıl güneş doğacaktır)», «Halklara özgürlük», 
I «Bu meydanda çengimiz var» dövizlerinin yer aldığı 

bir cenaze törenine, bu ortamda nasıl izin verilmiş-
j tir? Günlerce, ısrarla, devlet radyosu ve televizyonu, 
I «Masum bir cenaze törenine tecavüz eden halk,» ima-
I jını nasıl verebilmiştir? Cenaze törenine iştirak eden-
I 1er, güzargâhta bulunan Bayazıtlı Camiini, Mefkûreci 
I Öğretmenler Derneğini, Merkez Polis Karakolunu taş-
I layarak tahrip etmişler midir? Uzun menzilli oto-
I matik tüfeklerle halkın üstüne, askerlerin üstüne 
I ateş açanlar kimlerdir? Bu mahallelere askerlerin 
I bile günlerce girememesinin sebebi nedir? Cenaze 
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töreninden dağılıp, üslerine dönen ve hemen komşu 
mahalle olan Mağaralı'ya saldırarak, silahsız halk 
üzerine ateş açarak, Memili Bakıcı ve Hamza Yıl-
dız'ı katledenler kimlerdir? 

Olayların , hemen başlangıcında yıldırım hızıyla 
Sünni köylere giderek, «Aleviler halkı katlediyor, 
Ulucamii yaktılar; şehrin suyunu zehirlediler; kadın
ların göğüslerini kesip, ayaklarından zeytin ağaçla
rına astılar» diyerek köylüleri şehre sevk edenler, 
Alevi köylerine gidip, «Sünniler, Alevileri katledi
yorlar; çocukların gözlerine çivi çakıp öldürüyorlar» 
gibi tahriklerle, bu kesimdeki vatandaşlarımızı 
ayaklandıranlar kimlerdir? Bütün bunların teşkilat
sız yapılması mümkün müdür? 

Muhterem milletvekilleri, gelişen hadiseler bizi 
öyle bir noktaya getirmiştir ki, birtakım ucuz laflar, 
çıkarcı, duygusal teşhisler ve idare maslahatçı bir 
tutumla günü kurtarmak imkânı kalmamıştır. 

Günümüzde birçok ülkeler iç savaşın içindedir, 
birçok ülkeler de, bir iç savaşa itilmek istenmektedir. 
Dünyanın birçok yerlerinde bölgesel savaşlar olmak
tadır; birçok ülkeler arasında da bu tür savaşların 
ortamı hazırlanmaktadır. Bu savaşların, bu karga
şalıkların çıkartıldığı bölgeler, genel olarak, gelişmiş 
ülkelerin sömürdükleri ülkelerdir, hammadde ve ener
ji maddelerine sahip olan ülkelerdir, stratejik önemi 
ha'iz olan ülkelerdir. Bu ülkelerde tezgâhlanan savaş
larla,' gelişmiş ülkeler, silah sanayilerine pazar sağla
maktadırlar; bir taraftan bu ülkelerin hammaddeleri
ni sömürürken, diğer taraftan, ürettikleri sanayi ma
mullerine pazar sağlamaktadırlar. 

Dünyâyı parselleyen kapitalist ve komünist em
peryalistler, zulüm endüstrisini kurmuşlardır; insanlığı 
bir fasit dairenin, bir akrep kıskacının içine almış
lardır. Beynelmilel emperyalizmin, kızıl ve kara em
peryalizmin kurduğu zulüm endüstrisinin dişleri ara
sında insanlığın büyük bir bölümü ezilmektedir. Za
hirde birbirinin ideolojik düşmanı gibi görülen sü
per güçler, aslında birbirinin karşılıklı menfaatlerini 
dengeleyen rakip firmalar gibi çalışmaktadırlar; ide
olojik bir kavga görünümü içerisinde emperyalist 
emellerini gerçekleştirmektedirler. 

Tarih önünde, kendi halkları önünde, düşünürleri 
önünde, ideolojileri iflas etmiş dururken; maalesef, 
ellerindeki korkunç propaganda vasıtalarıyla, sömür
dükleri, ekonomik olarak çökerttikleri geri kalmış 
ülkelerde, kokuşmuş ideolojilerde, birtakım geri 
kalmış yarı aydın kafalarda, kendi öz kültürlerinden 
kopmuş, sözüm ona üniversitelerde yandaş bulabil
mektedirler. 

Geri kalmış, sömürülen ülkelerde kitle haberleş
me araçlarını, haber ajanslarını, yüksek tirajlı gazete
leri, radyo ve televizyon kurumlarını kontrolleri al
tında tutmaktadırlar; burada yerleştirdikleri eğitilmiş 
elemanları vasıtasıyla kamuoyunu istedikleri yönde 
şartlayabilmektedirler. Birtakım meslek kuruluşları, 
sendikalar, Devlet teşkilatının nirengi noktaları, genç
lik teşekkülleri çalışma sahalarıdır ve büyük ölçüde 
kontrolleri altındadır. Bu şartlar altında, sömürülen 
ülkelerde, genel olarak yöneticiler, iktidar olma şan
sını uyduluk politikasında görmektedirler. 

Muhterem milletvekilleri... 
SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Ne ba

ğırıyorsun. niçin bağırıyorsun. , 

HASAN SEYlTHANOĞLU (Devamla) — Ma-
raş'tan ben geldim, onun için bağırıyorum; 100 ölü
ye göz yaşıdır bu; onun için bağırıyorum. (MSP ve 
MHP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'miz özellikle 20 
yıldır, ülkemizin gelişme süreci içerisinde, ekonomik 
bağımsızlık açısından önemli hamleler yapma dönem
lerinde kargaşalıkların şiddetlendirildiği, bir iç savaş 
gerilimine sokulduğu en safdil kişilerin bile gözlerin
den kaçmayacak bir açıklıkla ortadadır. Bugün de 
içsavaşın eşiğine getirilen ülkemizde dış güçlerin par
mağı bulunduğu, Devlet Başkam ve parti liderlerinden 
tutun da, birçok düşünürlerimize kadar muayyen öl
çülerde ifade edilmiştir. Burada asıl sorulması ge
reken soru, üniversitelerimizin, basınımızın, bir kısım 
kuruluşlarımızın, aydınlarımızın ve özellikle de genç
lerimizin, kolayca ve gözü kapalı bir şekilde, emper
yalist güçlerin dümen suyuna nasıl girdikleridir. As
lında, siyasi partilerimizin de bu oyuna alet oldukla
rının, cesaretle, ifade edilmesi gerekir. Burada teşhis 
edilmesi gereken kuklalar değildir; bunlar gözönün-
de cereyan etmektedir. Teşhis edilip, milletçe müca
dele etmeniz gerekenler, kuklacılardır. Tek tek sinek 
avlamakla, sinekle mücadele edilemez; mücadele, ba
taklığı kurutmakla mümkündür. 

Şu nokta hiçbir zaman gözden uzak tutulmamalı
dır: Kapitalizm de, komünizm de, faşizm de, Batı 
modelleridirler; kökleri aynıdır; tatbik alanlarını, bu
günkü sömürgen devletlerde bulmuşlardır. Maalesef, 
tanzimattan bu yana gittikçe artan bir şiddetle takip 
ettiğimiz sosyal ve ekonomik siyasetle, uyguladığı
mız sakat eğitim politikasıyla, milletimizi millet,ya
pan bütün özdeğerlerini, binlerce yılın tecrübesiyle 
oluşan ahlâk ölçülerini, örf ve ananelerini, ekonomik 
ve sosyal müesseselerini tahrip etmeyi, bilerek veya 
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bilmeyerek, kendimize amaç edinmişizdir; tahrip et
tiğimiz değerler manzumesi yerine, Batı değer ölçü
lerini ikâme etmek istemişizdir. Bu çabalar ise, ancak 
çok kötü- bir taklit seviyesinde kalmıştır. Millet ço
cukları, devlet okullarında uygulanan eğitim politi
kasıyla, devlet radyosuyla, devlet televizyonuyla, dev
let tiyatrosuyla, Devlet tarafından desteklenen bası
nıyla, yabancı ahlâka, yabancı ideolojilere özendiril
miş, bomboş, inançsız, yıkıcı isyankâr bir kafa yapı
sına mahkûm edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bugün yeryüzünde kızıl 
ve kara emperyalist bloklar geri kalmış ülkeleri, bir
birlerini öcü olarak gösterip, korkutarak, nasıl acı
masız pençelerinin altına alıyorlarsa; kendilerinden 
başka» komünizmden ve kapitalizmden başka alter
natifin olmadığı gibi bir anlayışla dünyayı parselle
meye çalışıyorlarsa, bu anlayışa eş bir politika da 
kendi içsiyasetimizde geliştirilmiştir. Yıllarca, bir 
taraf, devamlı, «Komünizm geliyor» çığlıkları ile, di
ğer taraf «Faşizm geliyor» naraları ile milleti kor
kutmayı, halkta geliştirdikleri korku psikolojisi üze
rine siyasetlerini bina etmeyi metot kabul etmişler
dir. Böylece, emperyalist güçlerin, bütün dünya ulus
larına empoze etmek istedikleri ya kapitalizm ya ko
münizm alternatifine içpolitikamızda zemin hazır
lanmış olmaktadır, 

Vatan çocuklarının karşılıklı düşmanlar olarak ör
gütlenmeleri teşvik edilmiş, silahlanmalarına göz yu
mulmuş; her iki taraf, eline fırsat geçtiğinde, devlet 
okullarını, devlet dairelerini, öğrenci yurtlarını ka
natları altındaki silahlı eylemcilere peşkeş çekmekten 
geri durmamışlardır. 

Kurulduğundan beri bu oyunu bozmak isteyen 
partimizse, gerek dış emperyalist mihrakların, gerek 
onların yurt içindeki uzantılarının sürekli taarruzla
rına hedef olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, «Sağ - sol» diyerek, 
«Kürt - Türk» diyerek, «Komünist - faşist» diyerek 
milletimizi bölmek isteyenler, gözü dönmüş politika
larını halk kitlelerine mal edemeyince, bu sefer de 
mezhep kavgaları ihdas etme yoluna girmişlerdir. Os
manlı Devletini, benzeri metotlarla parçalayanlar, bu
gün aynı metotlarla Cumhuriyetimizi parçalamak yo
luna girmişlerdir,) 

Belli bir mezhebin mensubu olan köylerimize, se-
çım.'erde, sandık müşahidi bile gönderilememiş; bu 
vatandaşlarımızın hisleriyle oynanmış; sırf siyasi çı
karlar uğruna, bu vatandaşlarımızın, milli bütünlü
ğün dışına itilmelerine ve bu yönde şartlanmalarına 
göz yumulmuştur.: 

Ne büyük talihsizliktir ki... 
BAŞKAN — Sayın Seyithanoğlu, lütfen toparla

yınız konuşmamzı. 
HASAN SEYİTHANOĞLU (Devamla) — Ne bü

yük talihsizliktir ki; eşsiz vatan topraklarında, ya
bancı ideolojiler adına, ülke gençleri birbirini boğazlar
ken, uzun süre tedavi gören, hastalığı hepimizi üzen Sa
yın Cumhurbaşkanımız yorucu bir yolculuğu da gö
ze alarak, İstanbul'daki bir toplantıya katılmış; bura
da, «Teokratik devlet» tehlikesinden bahsetmiş ve 
şeriatı en büyük tehlike olarak göstermiştir. 

Ülkemizde, 'diğer benzerlerine paralel olarak, bir 
de terim anarşisi vardır. Teokratik düzen de, Batı 
kaynaklı bir devlet modelidir; «Ruhbanlar sınıfı» nın 
hâkim olduğu bir devlet şeklidir; örneği Batı'da gö
rülmüştür ve minyatür bir şeklini halen Vatikan tem
sil etmektedir. 

Türk tarihinde, ne îslamdan önce, ne de îslam-
dan sonra böyle bir devlet modeli görülmemiştir; 
çünkü, bizzat îslam dini böyle bir modele imkân ver
mez; çünkü, îslamda, ayrıca bir «Ruhban sınıfı» 
yoktur; herkes dinine sahip olmakla mükelleftir. 
Tehlike olarak gösterilen «Şeriat» ise, terminolojide, 
İslamın amir hükümlerini ifade eder. 

Muhterem milletvekilleri, gensoru önergesi müna
sebetiyle yapılan ve yapılacak açıklamalar muvace
hesinde, hadiselerin nasıl sahneye konulduğu hakkın
da yaklaşık bir bilgi elde etmiş olacağız. Yüce Mec
lisimizin, oynanan oyunların bozulması, bu korkunç 
gidişe, bu azgın kör dövüşüne bir son verecek doğ
rultuda kararlar alması, çok derin olan yaramızın 
açısını bir ölçüde hafifletmiş olacaktır. 

Gaflet içinde olan bu Hükümet mutlaka düşü
rülmelidir. 

Milletimiz, tarihinde maruz kaldığı bunalımlar
dan, her seferinde, daha güçlenerek çıkmasını bil
miştir; içinde yaşadığımız buhranı da atlatmasını bi
lecektir. 

Muhterem milletvekilleri, tarihin şu gününde en 
büyük sorumluluk bizim omuzlarımızdadır. Herkes 
şunu bilmelidir ki, aziz vatan topraklarının kanla, 
kardeş kanıyla bulanmasından menfaat umanlar, si
yasi iktidarlarını kardeşi- kardeşe düşürmekte bulan
lar, tezgâhladıkları oyunun kurbanları olacaklardır. 

Milletimiz, büyük bir millettir ve daima iftihar 
edeceği insanlığın, yüzakı bir medeniyetin, şerefli 
bir mazinin sahibidir. Tarihin sesine kulak verdiği
miz gün, Türkiye Cumhuriyeti, yine, dünya dengesi
nin en sağlam bir unsuru olarak milletlerarası siya-
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sette yerini alacak; dünya barışının en büyük temi
natı; ezilen, sömürülen ülkelerin de kurtuluşu için 
ümit ışığı bir güvence olacaktır; Cenabı Haktan niya
zımız budur. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seyithan-

oğlu. (MSP sıralarından alkışlar) 
Hükümet adına Sayın Başbakan; buyurun efen

dim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; 

Türkiye'de şiddet eylemleri • 1978 yılında başla
madı; çok daha önceden başladı; ama 1977'de de 
sürdü. 

Eylemlerin ve ölenlerin sayısı 1978*de artmaya 
başlamadı; 1975'ten bu yana her yıl katlanarak arttı. 

Türkiye'deki şiddet eylemleri tek nedene de bağ
lanamaz; içnedenleri vardır, dışnedenleri vardır; 
ekonomik nedenleri, toplumsal nedenleri, siyasal ne
denleri vardır. Elbette, bütün sorumluluğu veya so
rumluluğun bir ölçüden fazlasını dış nedenlere bağ
lamak gerçekçi olmaz; ama bazı gerçekler de bilin
mezlikten gelinemez. 

Şiddet eylemciliği, terörizm, en az 10 yıldır dün
yada bir evrensel olgu; sınır tanımıyor, ekonomik ve 
toplumsal yapısında zaaflar taşıyan her ülkede, re
jimi ne olursa olsun, etkinlik kazanıyor. Türkiye'de 
özellikle son yıllarda artan ekonomik bunalım da, şid
det eylemlerini en azından besleyen kaynaklardan bi
rini oluşturdu. 

Dünyada terörizm, bir evrensel olgu olarak yay
gınlaştıkça, hemen her ülke buna göre yeni mücade
le yöntemleri oluşturdu; ama bunun yanısıra, terö
rizmin kendisi, yeni mücadele yöntemleriyle ortaya 
çıktı. Terörizm, kendi yöntemlerini kamplarla, kurs
larla, kitaplarla ve uygulama örnekleriyle bütün dün
yaya yaymaya çalıştı. Buna karşı, pek çok ülke de, 
terörizmle mücadele için yeni yöntemler oluşturur, 
yeni önlemler geliştirirken, Türkiye'de yıllarca bu 
konuda hiçbir şey yapılmadı. Nasıl 1973'te dünya 
ekonomisinde başlayan büyük köklü değişiklikten 
sonra, hemen her ülke kendi ekonomisinin yapısını, 
düzenini değiştirmeye giriştiği halde, Türkiye, 1977 
yılı sonuna kadar bu konuda hiçbir adım atmadıysa; 
aynı şekilde hemen her ülke evrensel bir olgu duru
muna gelen şiddet eylemleri karşısında yeni yöntem
ler oluştururken, Türkiye bu konuda da 1977 sonuna 
kadar kayıtsızlığını sürdürdü ve şiddet eylemlerine 

karşı, toplum eylemlerine, toplu cinayetlere karşı 
devlet önlemleri, etkinleşeceğine, giderek daha ye
tersiz duruma geldi. 

Bugün görüşülmekte olan Gensoru önergesinde, 
bizim Hükümetimizin dönemi için, «Devlet otorite
sinin yerini silahlı militanlar ile, sorumsuz ve kanun 
dışı dernekler almıştır» deniyor. Kimler tarafından? 
Geride bıraktığımız yıllarda devlet otoritesinin yeri
ne geçirmek üzere silahlı militanları yıllarca kamplar
da yetiştirenler tarafından bu iddia öne sürülüyor. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, biz 1978 başında hükümete 
geldiğimizde, bir iki kuruluş dışında, «Devlet» bula
madık Türkiye'de. Dışarıda şiddet eylemi için eğiti
lip gelenlere karşı etkin önlemler alınmadığı gibi yıl
lar boyunca; içeride, yine yıllarca hükümetlerin bil
gisi içinde ve gözleri önünde silahlı eğitim veren 
kamplar düzenlendi; bunlar belgeleri ile açıklandı; 
geçenlerde Senatoda bunun ilginç bir belgesini açık
ladık : 1968 yılında, Adalet Partisi Hükümette iken, 
o Partinin içişleri Bakanının, o dönemin Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün hazırladığı rapor, bu kampları 
yerleriyle, yöneticileriyle, ders programlarıyla sıralı
yordu; ama hâlâ, o dönemin bu kusurlarını ve şid
det eylemi için yetiştirilen bazı kimselerin nasıl ko
runmuş olduğunu inkâr edenler, o dönemde bu ge
lişmelere bile bile göz yumduklarını şimdi de itiraf 
etmiş duruma düşüyorlar. Yıllarca, eylemcilerden bir 
taraf, adı sanı belirtilerek kınanırken, öbür taraf ak
landı, kayırıldı, korundu, kışkırtıldı; aslında, kına-
nanlara karşı da demokratik hukuk devleti kuralları 
içinde etkin önlem alınmadı; tarafların çatışmasına 
yıllarca seyirci kalındı; taraflardan birine ise sürekli 
övgüler düzüldü, kongrelerine çiçekler gönderildi, 
temsilciler gönderildi, partilerin en yüksek düzeyle
rinden sözcüler, selamlar gönderildi. 

1975'le 1977 sonu arasında devlet kuruluşlarında, 
Devlet denetimi altındaki kooperatif birliklerinde bu 
eylemcilerin yuvalanmaları, göz göre göre, bile bile 
sağlandı; Î977'nin ikinci yarısında bu çaba büsbütün 
yoğunlaştırıldı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcüsü arkada
şımız, burada, «Bir rapora sadece değinerek geçece
ğim» dedi; ama bazı acı gerçeklerin unutulmak is
tendiğini, unutulmuş gibi davranıldığını gördüğümüz 
için bu müzakerelerde, ben o rapordan bazı parçala
rı ister istemez yine okuyacağım : 23 Şubat 1977'de 
Adalet Partisinin ileri gelen bir yöneticisinin aldığı 
görev üzerine TARİŞ'te yaptığı incelemeden sonra, 
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o zamanın Başbakanı olan Genel Başkanına, Sayın 
Demirel'e gönderdiği rapor, diyor ki : «örnek ola
rak ilişikte takdim kılınan Ülkücü İşçiler Derneğine 
ait piyango bileti çekiliş zamanı geçmiş olmasına rağ
men, Adalet Partili işçilere 50 lira mukabilinde zorla 
satılmıştır. Bu biletleri almak istemeyenler dövülmüş
lerdir, dövülmektedirler.» TARİŞ'te oluyor bunlar. 
«örnek olarak ilişikte takdim kılınan Ülkücü İşçiler 
Derneğinin aidat makbuzu karşılığında Adalet Par
tili işçilerden zorla para toplanmıştır, para toplan
maktadır. (AP sıralarından gürültüler) Milliyetçi Ha
reket Partisi Genel Merkezince emir verildi» (Gürül
tüler, Başkanın tokmağı vurması) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVlT (Devamla) — 
«Seçim için para toplanılacağı bildirilerek, her işçi
den 100 lira 200 lira talep olunmaktadır. Vermeyen 
işçiler işkenceye muhatap tutulmuşlardır.» 

Raporda, Adalet Partili işçilerin, belgelere bağ
lanmış ifadeleri alınıyor. 

TARİŞ'te, Cephe Hükümeti döneminde, o Hükü
metin ortaklarından biri tarafından, nasıl işkence oda
ları kurulduğu anlatılıyor. 

Rapor, sayfalarca uzayıp gidiyor, vaktim olsaydı, 
tamamını bir kez daha; unutmuş görünenlere, unut
mak isteyenlere okumak isterdim. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

O devirde, bu raporlar kendilerine verildiği halde 
önlem almayanların, bugün gelip bu Hükümeti suçla
maya zerre kadar hakları yoktur. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; AP sıralarından gürültüler) 

Bir yandan Adalet Partisi Genel Başkanına, Baş
bakanına rapor veriliyor, «Milliyetçi Hareket Parti
liler, devlet örgütlerinde, devlet denetimindeki koope
ratif kuruluşlarında Adalet Partili işçilere nasıl işken
ce yapıyor» diye (AP sıralarından gürültüler) ama bir 
taraftan da, yöneticileri, Genel Başkanları, aynı Ada
let Partisini, o partiyle bütünleşmeye zorluyorlar. 

Tokat'ın bazı ilçelerinde, saldırıya uğradığımız bir 
gezide 1977'de, Tokat'ın bir ilçesinden geçerken ba
na bir duyuru verildi; Adalet Partisi ilçe teşkilatının 
duyurusu; Adalet Partili bir Bakan için, «Hemşeri-
lerini Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Merkezinde din
leyecektir, hemşerilerini oraya bekliyor» diye çağırı-
lar verildi. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — (Arka sıralardan 
öne doğru yürüyerek) Yalan, yalan, yalan!.. (AP ve 
CHP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza edelim. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 

Gözlerimle gördüm Sayın Bakan, gözlerimle gördüm, 
gözlerimle gördüm. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Yalan! Yalan 
söylüyorsun, yalan! (AP ve CHP sıralarından karşı
lıklı müdahaleler, gürültüler) 

BAŞKAN — Sükûneti muhafaza edelim, lütfen 
yerlerinize oturun. (Gürültüler) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Nasıl alındı Bakan, görüyorsunuz; nasıl, isim zikret
mediğim halde, kendi kendini tanıdı. (AP ve CHP sı
ralarından ayakta tartışmalar, bağırmalar) 

BAŞKAN — İdare amirleri, lütfen müdahale 
edin... (Gürültüler) Yerlerinize oturun. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, biz boyuna, ithamları sabırla 
dinledik, tahammülle dinledik; günahlarını, belgeleriy
le açıklıyorum; onlar da dinlemeye mecburdurlar. 
(AP ve CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturun sayın üyeler; oturma
dığınız takdirde birleşime ara vereceğim; oturun; 
sükûneti muhafaza edin, oturun yerlerinize. (Gürül
tüler) Sükûneti muhafaza edelim lütfen. (CHP ve AP 
sıralarından karşılıklı, bağırmalar ve gürültüler) Sa
yın milletvekilleri, yerlerinize oturun. (AP sıraların
dan koro halinde «Yalancı, yalancı» sesleri) Yerleri
nize oturun. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, (Elindeki kâğıdı göstererek) 
«Yalancı» diyenler, kendi arkadaşlarına «yalancı» 
diyorlar, kendi arkadaşlarına. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, lütfen... (CHP ve 
AP sıralarından şiddetli gürültüler) Muhterem mil
letvekilleri, yerinize oturmadığınız takdirde birleşime 
ara vermek zorunda kalacağım. Lütfen sükûneti mu
hafaza edin, yerinize oturun. Sayın idare amirleri, lüt
fen göreve geçin. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Sayın arkadaşlarım, biz bütün ithamları, en ağır ha
karetleri sükûnetle dinledik... 

BAŞKAN — Yerlerinize oturun lütfen. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kan, biz Genel Başkanlarını dinledik. 
BAŞKAN — Sükûneti muhafaza edin, yerlerini

ze oturun. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım... 
Devam edebilir miyim Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturun. Efendim, I 
yapılan konuşmaları takip etme imkânı yoktur. Yer- I 
lerinize oturun lütfen. (CHP ve AP sıralarından ayak
ta karşılıklı gürültüler) Lütfen yerlerinize oturun, sü- I 
kûneti muhafaza edin. 

Buyurun Sayın Başbakan, devam edin, I 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 

Sayın arkadaşlarım, biz burada en ağır hareketleri, 
ithamları sükûnetle dinledik. Adalet Partili arkadaş- •• I 
larımız hiç değilse kendi üyelerinin verdikleri rapor- • I 
lan aynı sükûnetle dinlesinler. (CHP sıralarından I 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Yıllarca Türkiye'de, devlet I 
yönetimi altındaki öğrenci yurtları karşıt silahlı grup
ların kaleleri halinde, canilerin barınakları halinde 
kaldı. ,10 yıl, bu Hükümet kuruluncaya kadar 10 yıl 
devlet,gücü devlet yurtlarına giremedi. 

Yıllarca üniversitelerde ve yükseköğrenim kurum
larında öğrenim yapılamadı. Yapılanlar da,- ancak şu I 
veya bu ideolojik gruptan öğrenciler derslere gire- A 
bildi. Bu durumun görüldüğü üniversiteler arasında I 
özerk olmayanlar başta geliyordu. Devlet dışı, kanun 
dışı kuvvet oluşturmakla bizi itham edenler; onların 
hükümet döneminde, özerk olmayan Ortadoğu Tek
nik Üniversitesine, işçi adı 'altında yüzlerce kaba kuv
vet sokuldu, silahlı eylemci sokuldu. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

KEMAL CEVHER (Trabzon) — Sen militanları J 
soktun. (CHP sıralarından «Otur yerine» sesleri) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Cephe Hükümetleri döneminde, zorbalık ve şiddet 
eylemleri ortaokullara kadar yaygınlaştırıldı. Bunu 
burada, Birinci Cephe Hükümeti döneminde,'o Hü
kümetin İçişleri Bakanı, yüreği yanarak anlatmak, 
açıklamak zorunda kaldı. • , - . . 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sen yaptın, sen... • 
Hep siz yaptınız, 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, Cephe Hükümeti ortaklarından 
birinin sözcüğü, «iktidarın yolu okullardan ve devlet 
dairelerinden geçer ve biz de bunu başarma nokta
sındayız» diye iftihar ederek ilan etti. İşte bu aşama
lardan geçilerek Kahramanmaraş faciasına gelindi. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Laiklikten uzaklaşıldıkça Türkiye'de Sünni - Ale
vi ayrımı zorla, körüklene, körüklene tarihimizin bâ
zı acı dönemlerinin yarası yeniden diriltilmek, canlan
dırılmak istendi. (Gürültüler) 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Mes
leğin tahrik etmek. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sen yaptın, sen... 
Hep siz yaptınız. '• 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Başbakan, bir da
kikanızı rica ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu ana kadar müzake
reler gayet sükûnetle* devam etmiş ve hakikaten va
kar içinde dinlenmişti. Şimdi, her hatibin konuşması 
elbetteki hoşunuza gitmeyebilir; fakat bunu dinlemek 
mecburiyetindeyiz. Onun için lütfen sükûnetle dinle
yin, bu müzakere de bitmiş olsun. 

Devam edin Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 

1977 yılının ikinci yarısında Türkiye'de terör, dev
let yönetiminde kurumlaştı. Artık sokak eylemlerine 
eskisi kadar gereksinme duymuyorlardı .(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturun sayın 
milletvekilleri. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Çünkü, doğrudan doğruya devleti ele geçirmişlerdi. 
Son zamanlarda yakalanan eylemcilerden, eli kanlı 
cinayet işlemiş eylemcilerden çoğu Cephe Hükümet
leri döneminde devlet görevine alınmış eylemcilerdi. 

Bahçelievler cinayetinin sanığı, Balgat olayının sa
nıkları bunların en yeni örnekleri arasında. (AP sı
ralarından gürültüler) 

: BAŞKAN — Oturun yerlerinize. 
j BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 

Ama, 1977 sonlarında İkinci Cephe Hükümetinin çö
keceği anlaşılır anlaşılmaz ve şiddeti devlet yönetimin
de kurumlaştıranlar, devleti ellerinden kaçıracakları
nı anlar anlamaz yeniden sokağı aleve verdiler. (AP 
sıralarından <K<HO ha» sesi; CHP sıralarından gü
rültüler) 1978 yılı başında, yeni Hükümetin kurulu
şundan sonra ise eylemleri... 

j BAŞKAN — Sayın grup yöneticileri, sayın grup 
yöneticileri, siz de lütfen kendi gruplarınızı sükûnete 
davet ediniz. (AP ve CHP sıralarından gürültüler) 

İSMET ATALAY (Kars) — Biz Sayın Demirel'i 
dinledik. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
1978 yılı başında, yeni Hükümetin kuruluşundan son
ra ise şiddet eylemleri belli çevrelerce büsbütün yay
gınlaştırıldı. (AP sıralarından gülüşmeler) 

Değerli arkadaşlarım, Hükümete geldiğimiz za
man, bunca yıldır şiddet eylemleri içinden gelen bir 
ülkede devletin iç güvenlik kuvvetleri ne durumday
dı? Ellerinde araç yoktu, gereç yoktu, telsiz yoktu. 
Şiddet eylemcileri en modern silahlarla donatılmış
ken, bizim polisimizin elinde ateş dan silah bile çoğu 
kez bulunmuyordu, 
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Teknik servisler, balistik servisi, parmak iri ser
visi Türkiye'de çalışmıyordu. Rahmetli Fendoğlu ola
yından sonra araştırdığımızda Türkiye'de bombayı 
patlatmadan söküp de içindeki delilleri saptayacak 
bir tek uzman bulamadık değerli arkadaşlarım. 

SADETTİN BlLGİÇ (İstanbul) — Utan, utan. 
Çok ayıp be. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEYİT (Devamla) <-
Yıllarca, kanun dışı, devlet dışı silahlı güçler yetiş
tirmeye o kadar para harcayanlar, o kadar emek ve
renler, bu emeğin yansını devletin yasal güçlerine 
vermiş olsalardı, Türkiye bugün bu durumda olmaz
dı. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) De
ğerli arkadaşlarım, Hükümet olarak;.. 

SAADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Hani mah
keme kararı? 

BAŞKAN — Sayın Bilgiç, lütfen sükûneti muha
faza edin. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Hâlâ konuşuyor. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
... Hükümet olarak ilkin yasa değişikliği gerektirme
yen önlemlere yöneldik. Demokratik ülkelerden uz
manlar getirdik. Yurt içinde ve yurt dışında kurslar 
düzenledik yıllar boyunca ihmal edilmiş, yıllar bo
yunca... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Bil
giç, sen konuşma otur yerine. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, oturun lütfen ye
rinize. (CHP sıralarından AP sıralarına doğru yürü
meler ve karşılıklı bağırmalar) 

Oturun yerlerinize lütfen, yerlerinize oturun. 
Grup yöneticileri lütfen müdahale ediniz. Grup yö
neticileri, lütfen gruplarınızı sükûnete davet edin. 

Muhterem milletvekilleri, birleşime ara vermek 
mecburiyetinde bırakmayın Riyaseti, lütfen yerlerini
ze oturun, yerlerinize oturun lütfen. Müzakerelere 
devam etme imkânı sağlayın, oturun lütfen yerinize. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, Hükümet olduktan sonra devleti 
yeniden devlet yapmaya başladık. (AP sıralarından 
gürültüler) 

Devletin iç güvenlik kuvvetleri parmak izi alma
yı unutmuş, balistik servislerini çalıştırmaz hale ge
tirilmiş, bir tek bomba sökme uzmanı bırakılmamış 
devlette. (AP sıralarından «Sıra kapaklarına vurma-
ler», gürültüler) 

İç güvenlik kuvvetlerini yeniden eğitmeye başla
dık, 
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«Ne önlem aldınız?» diyorlar. Evvela bu önlem
leri almaya başladık. (AP sıralarından gürültüler) Em
niyet kuvvetleri bu şekilde etkinleşmeye başladıkça 
bir bir kanıtlar saptandı; suçlular yakalanıp, adaletin 
önüne çıkarılmaya başlandı. Balistik servisi, parmak 
izleri servisi işlediği zaman gezen tabancaların hangi 
parti merkezlerinden, hangi dernek merkezlerinden, 
hangi ellere verildiği mahkemeler önünde delilleriyle 
ortaya dökülmeye başladı. (AP sıralarından, «Ooo» '• 
sesleri gürültüler, CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bu durumda suçları kanıtları ile ortaya çıkmaya 
başlayanlar, görünen suçluların gerisindeki sorumlu
lara doğru devletin ve adaletin elinin uzanmaya baş
ladığını görenler büyük bir huzursuzluk içine düştü
ler ve can havliyle direnmeye, mücadeleye koyuldu
lar. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, biz de Cephe Hükümetleri 
gibi yapsaydık, olaylara seyirci kalsaydık, hele hele 
olay yaratanlardan, eylemcilerden bir grubuna çiçek
ler gönderip, mesajlar gönderip, alkış tutsaydık, bel
ki Türkiye'de nispeten aldatıcı bir sükûnet olabilirdi; 
ama o, devletin sonu olurdu, demokrasinin sonu olur
du. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sınav kazanmış onbinlerce öğrenci enstitü dışın
da bırakılırken, kazanmamışların alındığı bir devlet 
yönetimi bulduk. (AP sıralarından «Yalan» sesleri, 
gürültüler); İkisini bir arada, sınav kazanmışı, ka
zanmamışı bir arada okutmaya başladık o okullarda. 

Üç - dört kurum dışında bütün yükseköğrenim 
kurumlarında yıllardan beri ilk kez değişik ideolojik 
gruplardan gençleri bir arada, barış içinde okutmaya 
başladık. Yıllarca, 10 yıl devlet gücünün giremediği 
devlet yurtlarına yeniden devletin düzenleyici, barış 
getirici elini soktuk ve yurtlarda barış sağladık. Böy
lece eylemcilerin alışılmış eylem alanları daralmaya 
başladı. Vur - kaç eylemlere başvurdular, halkı yıl-
dıramadılar, demokrasiden soğutamadılar. 

Toplumda saygın hedefler seçtiler. Bu hedefleri 
kimlerin seçtiği bir bir ortaya çıkıyor. Doğan Öz*ün 
sanığı yeni yakalandı; bunu bilmezlikten gelemezsi
niz. (CHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET IRMAK (Çorum) — İşkence ile söy
lettiler. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Halkı hedef âldılar; Mamak'ta, Balgat'ta eylemlerle 
hiçbir ilgisi olmayan halkı hedef aldılar. Halkın ca
nına kıyanların kimler olduğu, hangi ideolojik grup
tan, hangi partinin, derneğin yandaşları arasından ol-
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duğu, savcılıklara verdikleri kendi ifadeleriyle açık
landı; ama hâlâ Adalet Partisinin Genel Başkanı, 
«Bana o cepheden suçlu var dedirtemezsiniz» diyor. 
Dedirtemeyebiliriz, istediğini söyler, istediğini söyle
mez; ama bu gerçekleri hâlâ görmezlikten gelebilen 
bir kimsenin bu Hükümeti eleştirmeye hakkı yoktur. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, daha yeni bunca olay ay
dınlığa çıktıktan sonra bir Ülkücü Gençlik Derneği 
kongresi toplanıyor. Kongre başkanı, Doktor Necdet 
Güçlü'yü öldürmekten 12 yıl hapse mahkûm olmuş 
bir kimse... 

SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Töb - Der'de 
yok mu? 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Aynı kimse... (CHP milletvekillerinin ayağa kalkma
sı, gürültüler) (Başkanın tokmağı vurması) 

Aynı kimse Sağmalcılar'dan kaçan 13 kişi için 
(«arkadaşımız» diyor. (AP ve CHP sıralarından aya
ğa kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, siz bir grup yöne-
ticisisiniz. Sayın Bilgiç, Sayın Bilgiç siz de bir grup 
yöneticisisiniz; lütfen yerlerinize oturun. (AP ve CHP 
sıralarından gürültüler) 

SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Alakası var nn 
bunun Kahramanmaraş'la? (CHP sıralarından AP sı
ralarına yürümeler) 

BAŞKAN — Sayın Bilgiç, Sayın Bilgiç... Yerle
rinize oturun lütfen. (CHP ve AP sıralarından gü
rültüler) 

Sükûneti muhafaza edin, konuşma devam ediyor. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, bir hükümete her şey söylene
bilir. Ama insaf ile Nasrettin Hoca'nın bir sözünü 
düşünsünler : Hırsızların hiç mi kabahati yok? (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunca suçu işleyenlerin, bunca suçu cinayeti iş
letenlerin, işleyenleri alkışlayanların, işleyenlerin kong
resine çiçekler gönderenlerin hiç mi kusuru yok? (AP 
ve CHP sıralarından ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN —• Lütfen sıralarınıza oturun sayın mil
letvekilleri. Yerlerinize oturun lütfen, ayakta bekle
meyin, lütfen yerinize oturun. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım; bu tür eylemlerle halkı olay
ların içine çekemeyince, halkı demokrasiden soğuta-
mayınca, mezhep ayrılığını körükleyebilecekleri illere 
yöneldiler. Birbiri ardından meşaleleri dolaştırarak 
oralarda kıvılcımlardan yangınlar çıkarnjaya başla

dılar. Bu yangınlar oldukça hep bir tarafı kınadılar. 
Genellikle de mağdur olan tarafı, öldürülenleri kına
dılar. Bu, sadece görünürde bir mezhep çatışmasıydı, 
derininde ekonomik çıkar kavgaları vardı. Derininde, 
gerisinde iktidarı kaybetmeyi hazmedememenin acı
lan vardı. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Hâlâ vatandaşı kışkırtanların kimler olduğu bu 
kürsüde belli. Yalan olduğu defalarca kanıtlandıktan 
sonra hâlâ, bu kürsüye gelinip (CHP ve AP sırala-

. rından gürültüler, ayağa kalkmalar) Kars Kalesine... 
(CHP sıralarından «Susturun şunları Başkan» sesleri) 

BAŞKAN —'• Riyaset dikkat ediyor efendim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Kars Kalesine bayrak çekilmediği söylenerek gerçek 
milliyetçi vatandaşları tahrik edenler, Türkiye'yi Kah
ramanmaraş olaylarına getirdiler. (AP sıralarından 
gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, «Önlem alınmıyor, alın
madı» dedikleri bu dönemde, 31 Aralık 1978'de (Kah
ramanmaraş sanıkları hariç) cezaevlerinde siyasal ey
lemlerden 2 262 tutuklu vardı. Bunların 1 151'i sağ 
eğilimli, 923'ü sol eğilimli, 188'i eğilimi saptanama
yan kimseler. 

Değerli arkadaşlarım, bunları bile bile hâlâ «Bir 
taraf cinayet işliyor, öbür tarafın adını bana söylete
mezsiniz» diyenler, bugünkü Hükümete bir tek söz 
söyleme hakkına sahip değildirler. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım; 1 kişi de ölse, 10 kişi de öl
se, 1 000 kişi de ölse aynı acıyı duyarız; ama adeta 
zevk alarak siyasal eylemlerde ölenlerin sayısını abart
mak istiyorlar. Resmi rakamlara göre, Kahramanma
raş hariç, yıl sonuna kadar eylemlerde ölenlerin sa
yısı 724, Kahramanmaraş'la birlikte 831. 

GALİP ÇETİN (Uşak) — Az mı geldi? 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Elbette bu sevinilecek bir şey değil; ama hiç değilse 
rakamları büyütme hevesine kapılmamalarını rica 
ederiz arkadaşlarımızın. 

Değerli arkadaşlarım, yasa gerektirmeyen önlem
leri aldık. Güvenlik kuvvetlerimizin eğitim düzeyini, 
teknik servislerini yükseltmek için gerekenleri yap
tık. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Saate bakın 
Başkan. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Ondan sonra sıra yasal önlemlere geldi; demokratik 
hukuk devleti, Anayasa çerçevesinde yasal önlemler; 
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onları Meclise getirmeye başladık. O zaman baz* 
kimseler büsbütün telaşa kapıldılar. Bu yeni yasal 
eylemlerle görünürdeki suçların gerisindeki asıl so
rumlulara adaletin elinin daha çabuk erişebileceğini 
görünce, eylemler Türkiye'de büsbütün şiddetlendi, 
kışkırtmalar büsbütün hızlandı. 

Sayın arkadaşlarım, bir memlekete vur - kaç olay
ları olurken sıkıyönetim ilan edilmez, ama toplum 
çatışmaları bir ölçünün üstüne vardığında elbette sı
kıyönetim ilan edilir. 

Sayın Demirel burada dedi ki, kendi hükümeti 
zamanında 2 aydan fazla sıkıyönetim olmamış. Ken
di hükümeti döneminin bir aşamada nasıl bir 12 
Martla kesildiğini bilen, bununla övülme hakkına sa
hip olamaz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

Değerli arkadaşlarım, Kahramanmaraş olaylarının 
başlayacağı günlere doğru Türkiye'deki kışkırtmala
ra bir göz atalım: 

Bir yandan sonbaharda Adalet Partisi «Sine-i mil
lete dönüş» kararları alıyor büyük kongresinde, Mec
lisi terk edip, kendi grup odasında bir sine-i Millet 
Meclisi oluşturmaya kalkışıyor. Başbakan yurt dışın
dayken bir görev gezisiyle, Adalet Partisi bir bildiri 
yayınlıyor, polisi ayaklanmaya çağıran, memuru ayak
lanmaya çağıran, öğretmeni ayaklanmaya çağıran; es
nafı, sanatkârı, işçiyi ayaklanmaya çağıran bir bildiri 
yayınlıyor (Metni burada). Değerli arkadaşlarım, ba
şında bir Adalet Partili bulunan Esnaf ve Sanatkâr 
Konfederasyonu, esnafı kendi kendini savunmaya 
çağırıyor, direnişe çağırıyor. (AP sıralarından gürül
tüler) * 

Bir başka cephe ortağı, Milliyetçi Hareket Parti
si, Anayasada 27 Mayıs için söylenen «Direnme hak
kı» nın artık doğduğunu ilan ediyor. Bir eski Cum
hurbaşkanı çıkıyor, «Komünizm bu kış gelecek Tür
kiye'ye»; arkasından, «Geldi» ve o arada Endenoz-
ya örnekleri veriyor, Iran örnekleri veriyor, Yunanis
tan örnekleri veriyor; Türkiye'ye bu gibi olayları da
vet ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan lütfen toparlayın. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 

Toparlıyorum efendim. 
Değerli arkadaşlarım, ve nihayet Kahramanmaraş' 

tu olaylar başlamış. Milliyetçi Hareket Partisinin Ge
nel Başkam çıkıyor; o olayları hiç düşünmeden, ora
da ölenleri düşünmeden sevinç içinde «Bu Hükümet 
öeM yarın, belki yarından da yakın- bir zamanda dü
şecek» diye ilânat veriyor. (MHP sıralarından gürül
tüler) 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Genel Baş
kanı demin burada bir cenaze törenindeki bir pan
kartı eleştirdi, bir tahrik unsuru olarak gösterdi. 
Pankartta «Savaşa devam» yazılıymış. Elbette cenaze 
törenlerinde böyle pankartlar olmamalı; ama daha 
birkaç gün önce, Adalet Partisinin en yetkili organı
nın yayınladığı bildiri, başından sonuna bir savaşa 
çağrı bildirişiydi. (AP sıralarından gürültüler, CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri) İşte Kahramanmaraş'a 
Türkiye o şekilde geldi. 

Değerli arkadaşlarım, Kahramanmaraş olayların
dan sonra hâlâ saldırganlarla mağdurlar biribirine 
karıştırılmak isteniyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir parti, zaman zaman, ba
rış ,çağırılarına yanıt vermiyoruz diye bizi eleştirir. 
O çağırıların muhatabı biz değiliz. Çünkü biz ikti
dara gelmeden önce, muhalefetteyken de, iktidarday
ken de eli silahlı hiçbir grubun eline elimizi verme
dik. (AP sıralarından «Yuh» sesleri, gürültüler, CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Barış çağrılarını kendi yandaşları ciddiye alsın
lar; kendilerine teşekkür ederiz, kendilerini kutlarız. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de barış isteyen
ler, bu kan dökmelerin, kinlerin sona ermesini iste
yenler, evvela Türkiye'deki siyasal ortamı gerginleş
tirmekten vazgeçmeliler. Sadece son 3 ayın kışkırtıcı 
belgeleri, parti bildirisi olarak yayınlanan, resmi de
meç olarak verilen kışkırtmalar, bunlar biribiri ardın
dan dizilse Türkiye'yi Kahramanmaraş ortamına sü
rükleyenlerin kimler olduğu kendiliğinden ortaya çı
kar (AP sıralarından gürültüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, va
kit geçiyor, hâlâ müsamaha ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sizin gürültünüzü de hesaba alarak 
hatibin konuşmasını sürdürüyorum. (AP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECRVİT (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım; biz günlerdir burada Parla
mento tarihimizde görülmemiş hakaretlere tahammül 
ettik; ama Türkiye'yi bu ortama getirenlerin Türki
ye'de olup bitenlerden bizi sorumlu tutmasına taham
mül edemeyiz. 

Hepinize saygılar sunarım arkadaşlarım. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, ayakta sürekli alkış
lar) 

BAŞKAN —: Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
TALÂT ASAL (İzmir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN— Bir dakika efendim, 
Lütfen yerlerinize oturun, lütfen yerlerinize, otu

run. 
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ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika efen
dim. Lütfen yerlerinize oturun. 

Müsaade edin, sayın milletvekilinin ne dediğini 
Başkanlık arılayabilsin. 

Buyurun efendim. 
TALÂT ASAL (İzmir) — Sayın Başbakanın ko

nuşmalarında ifade buyurdukları rapor bendenize 
aittir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir "dakika Sayın Asal, söylediğini
zi gürültüden anlamaya imkân yoktur. 

Lütfen yerlerinize oturun. 
Sayın Bayraktar, lütfen oturun yerinize. Yerleri

nize oturun lütfen. 
Sayın yöneticiler, lütfen grubunuza hâkim olun, 

lütfen arkadaşlarımızı yerlerine oturtun. 
Evet Sayın Asal, buyurun. 
TALÂT ASAL (İzmir) — Sayın Başbakanın ko-

ruşmalarında ifade buyurdukları rapor bendenize ait
tir. İçtüzüğün 70 nci maddesine dayanarak söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Dikkate alacağım Sayın Asal. 

ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Evet efendim, buyurun siz şimdi. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Başkan, Sa

yın Başbakan biraz evvel burada konuşurken, şahsı
mın da içinde bulunduğunu telmih ederek bir hadi
seyi tahrif etmiştir. 

Erbaa'da bahsettiği olayda şahsım hedef alınmış
tır. İçtüzüğün ilgili maddesi gereğince gerçekleri tüm 
kamuoyuna açıklamak istiyorum. (CHP sıralarından 
lüzumu yok. «Sen miydin o?» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Zabıtlar tetkik edilecek efendim, 
buyurun oturun.) 

TALÂT ASAL (İzmir) — Sayın Başkan, benim 
konuşmam zabıtla alâkalı değildir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Asal bu konuda 
birkaç tane müracaat var; yalnız dizin değildir. Tabii 
Başkanlık hepsine birden söz verme imkânına sahip 
değildir. 

TALÂT ASAL (İzmir) — Zabıtları getirmek su
retiyle, söz hakkım doğmuştur. 

BAŞKAN — Tamam efendim, onu da tetkik ede
ceğim, söz hakkınız varsa vereceğim. 

TALÂT ASAL (İzmir) — Zabıtları getirtin.; 
BAŞKAN ~- Tamam efendim, tetkik edeceğim, 

tetkik etmeden söz vermek olamaz; çünkü sizden ev
vel de müracaatlar vardır. 

ALİ ŞEVKt EREK (Tokat) — Sayın Başkan, 
özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN —̂ Evet, söyleyin efendim. 
ALİ ŞEVKt EREK (Tokat) — Sayın Başbaka

nın konuşmasını takip etmediniz mi? 
BAŞKAN — Evet, takip etme imkânı zaten ba

ğışlamadınız, takip etmeye de tam imkân bulamadım. 
(CHP sıralarından «Brova Başkan» sesleri, alkışlar.) 

Evet?.. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — «Erbaa İlçesinde 

o vilayetin bakanı bir diğer partinin lokalinde konuş
tu» dedi. 

BAŞKAN — Evet?.. 
ALİ ŞEVKt EREK (Tokat) — Bununla şahsım 

hedef alınmıştır; bununda zabiti tetkik edilecek mi
dir? 

BAŞKAN — Efendim, «Takip etmek imkânı ba
ğışlamadınız bana» dedim. Ben, Başbakanın konuş
masını katiyen takip edemedim, imkân da bulama
dım; bu bakımdan zaptı tetkik edeceğim. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Bekliyorum. 
BAŞKAN — Evet. 
Efendim şimdi Nevzat Kösoğlu'nun bir müracaatı 

var: 
«Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, bana ait, 

dört gün tefrika edilmiş olan çok uzun bir yazıdan iki 
cümle alıp, beni Nazi hayranı gibi takdim etmiştir.» 
(CHP ve AP sıralarından ayağa kalkmalar) 

Lütfen sükûneti muhafaza edin, lütfen oturun.. 
(Gürültüler) 

Efendim, müzakerelerin devamına imkân bırakmı
yorsunuz. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Dinlemek istemiyor
sunuz. 

BAŞKAN — Neden istemiyorum Sayın Sezgin? 
Zatıâliniz boyuna orada gürültü ederseniz, ben nasıl 
takip ederim? Elbetteki konuşan.. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Ayakta uyuyorsun sen. 

BAŞKAN — Oturun yerinize, bırakın konuşma
cının ne konuştuğunu anlasın Riyaset, imkân vermi
yorsun. Halen şimdi de ayakta durmanız katiyen doğ
ru değildir; bu Parlamento usullerine uyuyor mu? 

«İki cümle alıp beni Nazi hayranı gibi takdim et
miştir. Halbuki bu yazının tamamen tersi bir kanaati 
izah için yapılmıştır. Yani sözücü, bu iki cümle ile 
manayı tam ters çevirmiştir. Bu sebeple söz hakkım 
doğmuştur. 

Sayın Kösoğlunun.. 
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ZEKÎ KARAGÖZLÜ (Manisa) — Gazetede ya
zılanı okudu efendim. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, Evet, o hal
de bizim karar vermemize lüzum yok, oradan kararı 
verin, onu tatbik edelim; bu şekilde mi yapalım? (CHP 
sıralarından «Tetkik edin» sesleri) 

Tetkik ettim efendim, makale hakikaten çok 
uzundur. Bunun hepsini burada okuma imkânı yok
tur. Yalnız, bu ifade ile bir itham hükmünü ben de 
gördüm. Bu bakımdan yalnız açıklama yapmak üzere 
Kösoğlu'na söz veriyorum. Buyurun Sayın Kösoğlu. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Nazi misin, hay
ranı mısın? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına konuşan sayın sözcü, benim 
10 yıl önce yayınlamış olduğum ve bu yıl bir gaze
te tarafından yeniden iktibas edilmiş olan uzunca bir 
yazımdan iki cümle okudu ve bununla güya beni Nazi 
hayranı gibi takdim etmeye ve benden de partime, bu 
ithamı ulaştırmaya çalıştı. 

Değerli arkadaşlarım, bu uzun yazı bir inceleme
dir. Adı, «Milliyetçi Hareket ve Metod Meseleleri» 
dir. Yazının özü; bir hareketin mensupları, o hare
ketin ahlakını yaşamak zorundadırlar. Milliyetçi Ha
reket, Türk - islâm medeniyetini ihya etmek iddiası
nı taşıyan bir siyasi ve fikri gelişme olduğuna göre, bu 
hareketin mensupları da Türk - İslam ahlakını yaşa
malı, hayatlarına hâkim kılmalıdırlar. (CHP sıraların
dan gürültüler) Bu. düşünceyi izah etmekte delil ol
mak üzere, Nazi hareketinin doğuşundan kısaca bahse
dilmiş ve Nazilerin de kendi ahlaklarını yaşadıkla
rı söylenmiştir. Komünizm hareketi, Lenin'in hare
keti, bir delil olarak alınmış ve Marksistlerin de ken
di ahlaksızlıklarını bir ahlak olarak yaşadıkları ifa
de edilmiştir. Aynı yazıda, büyük Islami hareketin 
doğuşunda, bütün müminlerin islâm ahlakını yaşadık
ları ifade edilmiştir. Şimdi. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Hitler Müslüman 
mıydı? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Şimdi, iki 
cümlesini alıp bununla beni itham etmek isteyenler, 
bana bir açıklama yapma imkânını, aynı zamanda par
tim adına bir açıklama imkânını verdiler, işte ben 
buradayım, 16 arkadaşımla Genel Başkanım da ora
da. Hepinizin huzurunda, tarihin ve Türk milletinin 
huzurunda Nazizmi, Faşizmi, gelmişiyle geçmişiyle, 
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geleceğiyle lanetiliyorum. (MHP ve AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Biraz önce burada konuşan Sayın Başbakan ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Türkiye ka
na bulanmışken, daha Kızılayda «Bu kan güneşinin-
den kızıl güneş doğacaktır» sloganları henüz silinme
mişken, komünizmin kelimesini ağzına almadı. Onu 
da buraya çıkmaya ve bütün aşırı solu, Marksizimi 
lanetlemeye davet ediyorum. (CHP sıralarından gü
rültüler) Aksi takdirde milletin huzurunda tarihin hu-
zurunda mahkûm kalacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu, lütfen ikinci bir sa
taşmaya sebebiyet vermeyin. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Ümidinizle 
birlikte kendiniz de felakete gideceksiniz. 

Hepinize saygılar sunarım. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Milli Hareket Partisi Grubu tarafından bir yazı 

gelmiş: 
«TARİŞ'te Milli Hareket Partisi yanlısı işçiler zor

la para mukabili diğer işçileri tazyikle, döğerek bilet 
sattılar, denilmiştir. Bu, partimize sataşmadır. Tavzi
hi için söz istiyoruz» derler. 

Tahmin ediyorum Sayın Talât Asal da bu mevzu
da söz istemişti, değil mi efendim? 

TALÂT ASAL (izmir) — Efendim, bendeniz bir 
hukuki noktaya dayanarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet siz raporu, evet.. 
TALÂT ASAL (izmir) — Efendim, içtüzüğün 70 

nci maddesi sarih; izafesi mümkün olmayan hal iza
fe edilmiştir. 70 nci maddeyi inceleyin efendim. 

BAŞKAN — Yani, aynı rapora istinat etmiyor mu 
bu? 

TALÂT ASAL (izmir) — O beni ilgilendirmiyor. 
O ayrı bir şey. 

BAŞKAN — Sayın Asal şu bakımdan söylüyo
rum: Eğer aynı rapora istinat ediyorsa, siz raporu tan
zim eden bir milletvekili sıf atiyle izah edersiniz, belki 
Milliyetçi Hareket Partisi de tatmin olur. O bakım
dan soruyorum. (CHP sıralarından «Bravo Başkan» 
sesleri ve alkışlar) 

TALÂT ASAL (izmir) — Beni o alakadar etmi
yor. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen bırakın, dinleyelim. 
Evet. 
TALÂT ASAL (izmir) — Sayın Başkan, ben iç

tüzüğün 70 nci maddesine dayanarak söz istiyorum. 
Bana. 
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BAŞKAN — Biliyorum efendim, tamam, zaten I 
ona istinaden söz verilirse verilecek. Yani onu de- I 
met istiyorum. I 

TALÂT ASAL (tzmir) — Beyefendi, bana.. 
BAŞKAN — Yani, o rapora istinaden mi bu Mil- j 

liyetçi Hareket Partisinin şey yaptığı, aynı rapor me- I 
ali midir? 

TALÂT ASAL (tzmir) — Zatiâliniz... 
BAŞKAN — Ha, sizi ilgilendirmez demek istiyor

sunuz. I 
TALÂT ASAL (tzmir) — Efendim.. I 
BAŞKAN — Tamam, anladım efendim, buyurun. 

SELÂHATTİN ÖCAL (Ankara) — Yakalandı, 
yakalandı. (CHP sıralarından «Bravo Başkan» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, zabıtları tetkik ettim; şim
di zabıtta şöyle: «23 Şubat 1977'de Adalet Partisinin 
ileri gelen bir yöneticisinin aldığı görev üzerine TA
RİŞ'te yaptığı incelemeden sonra, o zamanın Başba- I 
kanı olan Genel Başkanına, Sayın Demirel'e gönder
diği rapor diyor ki: «Örnek olarak ilişikte takdim 
kılınan Ülkücü işçiler Derneğine ait piyango bileti I 
çekilmiş, zamanı geçmiş olmasına rağmen, Adalet 
Partili işçilere 50 lira mukabilinde zorla satılmıştır. I 
Bu biletleri almak istemeyenler dövülmüşlerdir, dö-
vülmektedirler. I 

«TARİŞ'te oluyor bunlar.» 
«Örnek olarak ilişikte takdim kılınan Ülkücü işçi- I 

ler Derneğinin aidat makbuzu karşılığında Adalet Parr 

tili işçilerden zorla para toplanmıştır, para toplan
maktadır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezin
ce emir verildi.» 

Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü, siz «Mil
liyetçi Hareket Partisi tarafından böyle bir hadise ol- i 
mamıştır» diye bunun açıklanmasını mı yapmak isti- ı 
yorsunuz? 

SADt SOMUNCUOĞLU (Niğde)) — Sataşma 
var, onu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, bu sözlerde sataşmadan ziya- I 
de bir itham var; o ithamı cevaplandırmak mı istiyor
sunuz? 

SADt SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Açıklama 
yapacağım, evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, yalnız o daha önce tartışıldı. Onun şimdi rapo
ru mevcut. Daha önce tartışılmış olan, raporu mevcut 
olan konu hakkında söz veremezsiniz efendim. 

BAŞKAN — Evet, tartışıldığını biliyorum. | 

Buyurun efendim; yalnız aynı konu üzerinde Sa
yın Hatip, teferruata geçmeyin. 

SADt SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Biraz önce bu kürsüde bir Başbakana yakışan de
ğil, ancak pek Sayın.. (CHP sıralarından şiddetli gürül
tüler, ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Sayın Hatip, lütfen söz aldığınız 
mevzu dışına çıkmayın aynı çerçeve dahilinde izah 
edin. 

SADt SOMHNCUOĞLU (Devamla) — Cümlemi 
bitireyim de sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tabii. 
DOĞAN ONUR (istanbul). — Sen Başbakanı ağ

zına alamazsın. Sen kim oluyorsun? 
BURHAN ECEMİŞ (Niğde) — Şerefsiz, köpek. 

Sen kimsin? 

YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Hangi konuda 
söz aldıysa o konuda konuşsun Sayın Başkan. (CHP 
sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, ne konuşacağını şimdiden 
siz takdir ettiniz mi, bildiniz mi? Müsaade edin ko
nuşsun, ondan sonra. 

SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Köpek 
sensin. 

BURHAN ECEMtŞ (Niğde) — in aşağı, sen kim 
oluyorsun? 

AVNt GÜRSOY (Zonguldak) — Şerefsiz adam. 
BAŞKAN — Siz oturun yerlerinize, konuşmasını 

bitirsin. Eğer sizi ilgilendirirse, o zaman müdahale 
edin. Hatip konuşmadan müdahale yersizdir kanaa-
tımca. Kâhin değilsiniz, ne konuşacağını bilmiyorsu
nuz tabii. (CHP sıralarından gürültüler) 

Devam edin efendim. 

SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Biraz ön
ce bu kürsüde Pek Sayın Ecevit, kendisine yakışan 
bir seviye ve üslûpta konuşmak suretiyle.. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sen kim
sin, ne oluyorsun? 

BAŞKAN — Müsaade ediniz Sayın Üstündağ, mü
saade ediniz müzakereyi bitirelim efendim. 

SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Henüz 
tspatı yapılmamış, bir iddia halinde olduğu ifade edi
len bir rapordan bazı cümleler okumak suretiyle Mil
liyetçi Hareket Partisini mahkûm etmek istemiştir. 
Pek Sayın Ecevit'in bu rapordaki iddialara dayanarak, 
Milliyetçi Hareket Partisine bulaştırmak istedikleri 
hususlar nelerdir? Bunlan bir bir söylüyorum: 

r - 318 — 



M. Meclisi B : 31 4 . 1 s 1979 O : 1 

«Milliyetçi Hareket Partililer TARİŞ'te zorla bi- I 
let satmışlardır. Zorla para toplamışlardır. Milliyetçi 
Hareket Partililer TARÎŞ'te kendilerinden olmayan 
işçilere para vermedikleri için işkence yapmışlardır.» 

Sayın milletvekilleri; bu bir iddiadır. Eğer bu iddia 
doğruysa, bunun derhal adalet makamlarına götürüle
rek bu suçu işleyenlerin cezalandırılmasını ve bunun 
da şimdiki işbaşındaki şikâyetçi olanların sorumlu
luklarından olduğunu ifade ederek sözlerime şöyle de
vam «tmek istiyorum. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul), — Bütün yakala
nanlar Ülkücü değil mi? 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Eğer 
gerçekten pek Sayın Ecevit işkencelerden şikâyetçi 
olsaydı, devletin karakollarını işkencehaneler haline L 
getirmezdi. (CHP sıralarından gürültüler) 

Eğer pek Sayın Ecevit, gerçekten zorla para top
lanmasına karşı olsaydı bugün yönetimi altındaki dev
let dairelerinde.. I 

DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya) — Sayın Baş
kan, bu konuşmaların konuyla ne ilgisi var? (CHP I 
sıralarından gürültüler) I 

BAŞKAN — Efendim bırakmıyorsunuz ki, gürül- I 
tü yapmayın da dinleyelim; mütemadiyen müdahale I 
ediyorsunuz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — .. Para 
vermeyen memurların işkence ve zulüm altında tutul
masını alkışlamazdı. I 

Yine Sayın Ecevit.. (CHP sıralarından gürültüler) 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Ne alakası 
var? (Başkanın tokmağı vurması) I 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibi takip edemi
yorum. Takip etme imkânı bırakmıyorsunuz. I 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Yine pek 
Sayın Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisini karalamak I 
için.. (CHP sıralarından gürültüler, ayağa kalkma
lar, Başkanın tokmağı vurması) I 

BAŞKAN — Oturun yerinize efendim. Ama siz I 
de müdahale etme hakkını haiz değilsiniz, oturun ye- I 
rinize. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Yine 
Pek Sayın Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisini TARİŞ I 
Müessesesindeki bir olay üzerine tanzim edildiği iddia i 
edilen ve gerçek olma payının ne olduğu henüz belli 
olmayan bir rapora sığınmak suretiyle, Milliyetçi Ha
reket Partisini bu Meclis önünde karalamaya çalışan 
ikinci hükümet üyesidir. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, ha
tip devamlı «Pek Sayın Ecevit» diyor. I 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bundan 
önce de aynı rapor birkaç defa bu kürsüye getirildi 
ve getirenler gereken cevabı aldılar. 

Değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi, 
kanunsuzluk kimden ve nereden gelirse gelsin, buna 
karşıdır. (CHP sıralarından gürültüler) 

Milliyetçi Hareket Partisinin içinde, kızıl bayrak
lar altında 1 Mayıs'a katılanlar yoktur. Milliyetçi Ha
reket Partisinin içinde.. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bayrakların orada işi var mı? 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Konuyla ne 
ilgisi var? 

BAŞKAN — Konu dışına çıkmayın sayın hatip 
konu dışına çıkmayın yalnız. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Konu 
dışına çıkmadım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam edin, lütfen bitirin sözünü
zü. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Milliyet
çi Hareket Partisi, 270 bin devlet memurunun tasfiye 
planını hazırlayan bir iktidar olmamıştır. 

Milliyetçi Hareket Partisi, parti adına hiçbir yer
de kamp açmamıştır. Ancak, Türkiye'de parti adı
na Cumhuriyet Halk Partisi kamp açmıştır. (CHP sı
ralarından, «Kes şunun sesini» sesleri) 

Milliyeetçi Hareket Partisi, 20 Martta Ankara'yı 
işgal eden DİSK, TÖB - DER, İlerici Gençlik Teşki
lâtı gibi.. (CHP sıralarından «Hâlâ konuşacak mı?» 
-sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, bitirsin. 
Zaten tamamlıyor. Lütfen konuşmanızı bitirin. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — .. İlerici 
Gençlik Teşkilâtı gibi, Türkiye'nin dağlarına, binala
rına.. (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler). 

BAŞKAN — Konuşmanızı lütfen bağlayın. (CHP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Komü
nizme ait sloganları boyayanlarla siyasi aşk hayatı ya
şamamıştır. 

BAŞKAN — Konuşmanızı bağlayın, konuşmanı
zı lütfen bağlayın. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Konuş
mam bitmedi daha. 

BAŞKAN — Efendim, görüşme müddetiniz dol
mak üzere; lütfen devam edin. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Grup adı
na 20 dakika hakkım var. 
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HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Burada her
kes istediği gibi konuşacak mı? (CHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Muhterem milletvekilleri, sayın hatip, bir daki

ka.. 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Niçin konu

şuyor, niçin söz verdiniz bu it suratlıya? 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, lütfen Ri

yaseti dinleyin. 
Şimdi bu gürültüler neticesinde, Riyaset konuşma

ları takip etme imkânını bulamıyor, aynı zamanda 
konuşan hatibin söz süresini de uzatıyorsunuz. Çün
kü, yapılan gürültüleri Riyaset dikkate almak zorunda
dır. Onun için süreyi uzatmak zorundayım. Müsaade 
edin lütfen, konuşmasını tamamlasın. 

ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Adam kendisi
ni temize çıkarmak için, kendisini temize çıkaracak şe
kilde konuşuyor. 

BAŞKAN — Lütfen bitirin. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) - - Değerli 

milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ka
nunsuzluklara karşı olduğumuzu daima beyan ettik 
ve bu kürsüden tekrarlıyorum. Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak biz, daima Devletin koyduğu nizama 
saygılı olmak gerektiğini her zaman savunduk; ne ka
nunları bir tarafa bırakarak toprak işgallerini tasvip 
ettik, ne kanunları bir tarafa bırakarak üniversite, 
fakülte işgallerini tasvip ettik, ne Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak, bu Yüce Meclis anarşiyi önlemek için, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununu çıkartırken 
fabrikaları DİSK'le elele vererek işgal ettik, ne de 
gençlikle üniversitelerin işgalini benimsedik. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur sayın hatip, lüt
fen bağlayın. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Milliyet
çi Hareket Partisi olarak.. 

ZEKÎ EROĞLU (İstanbul) — Nutuk mu dinle
yeceğiz? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — .. İşken
ceci başlarının, işkenceden şikâyete hakkının olma
dığı inanıncındayız. 

Saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncu-

oğlu, 
AKIN SİMAV (İzmir) — Talât Asal'la başbaşa 

verip, kozlarınızı paylaşın. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Korkut Özal' 

in bir müracaatı var. 

«Devletin içgüvenlik kuvvetleri parmak izi alma
yı unutmuş, balistik servislerini çalıştırmaz hale ge
tirilmiş, bir tek bomba sökme uzmanı bırakılmamış 
Devlette. İçgüvenlik kuvvetlerini yeniden eğitmeye 
başladık. «Ne önlem aldınız?» diyorlar. Evvela bu 
önlemleri almaya başladık. Emniyet kuvvetleri bu şe
kilde etkinleşmeye başladıkça, bir bir kanıtlar sap
tandı.» 

Sayın Korkut Özal da der ki, «Ecevit, İçişleri Ba
kanı bulunduğum sırada emniyet teşkilatı hakkında 
gerçek dışı beyanatta bulunmuştur. Bu bakımdan söz 
istiyorum» 

Sayın Özal, buyurun. 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Sayın Başkan, 
orada zabıtlar var. Sayın Başbakan şu beyanda bu
lundu «Polisin bir tane telsizi yoktur» dedi, orada za
bıtlarda var. Bu yalana cevap vermek istiyorum. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Açıklamak üzere Sayın Korkut 
Özal, buyurun; size de söz veriyorum. Yalnız o konu 
üzerinde konuşun Sayın Özal. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Devleti bunlar 
tahrip etti Sayın Başkan, devleti bırakmadılar. 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş
kan, değerli üyeler; burada çok önemli bir mevzuu 
konuştuğumuzu zannediyorum. Bu kızgınlık havası 
içinde, bu, çoluk çocuğun yapacağı kavga üslubuyla 
birbirimizi suçlamayalım. Lütfen bu çatı altında 45 
milyonun gözlerinin sizde olduğunu unutmayın, bi
raz gerçekleri konuşalım. Onun için, burada Sayın 
Başbakanın kendini savunma, Hükümetini savunma 
babında davranışlarına hiçbir şey dememekle bera
ber, kendini savunmak için Devleti karalamaya hakkı 
olmadığını ve maalesef Devleti savunma sorumlulu
ğunun bize düştüğünü ifade etmek istiyorum. (AP ve 
MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başbakanın burada bir beyanı var; eğer o 
beyanı şairane bir beyan olarak alırsak gülmeden 
yapamayız. Ama o beyanı bir devlet adamı beyanı 
olarak alırsak, hepimizin fevkalade üzüleceği bir du
rum ortaya çıkar. Emniyet teşkilatı hakkında konu
şurken Sayın Başbakan, burada bir Başbakan olarak 
konuştuğunu unutmamalıydı. Burada bir muhalefet 
lideri değil, Devletin sorumluluğunu yüklenmiş bir 
Başbakan olarak konuşuyordu ve aynen şu beyanı 
var; buyurun zabıtlara: 

«Polisin bir tane dahi telsizi yoktu, patlayan ta
bancası yoktu.» (CHP sıralarından gürültüler) 
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Bunları, eğer cesaretiniz varsa, eğer yiğitseniz, 
Halk Partisi Grubuna hitap ediyorum, belgeler üzerin
de gelin açın Gensoruyu, burada bunların yalan oldu
ğunu ispat edelim. (AP ve MSP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar; CHP sıralarından gürültüler) 

ORHAN BtRGÎT (tstanbul) — Düşmüş adama 
Gensoru olur mu? 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Gerçek olan şu
dur; ben cevap veriyorum. 

Sayın Başkan, lütfen sükûneti temin etmelerini bu 
arkadaşlarımızdan rica edelim. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyiniz efendim. 
DOĞAN ONUR (tstanbul) — Sen 20 milyonluk 

binayı 40 milyona alıp menfaat sağlayan sakallı kö
peksin. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Burada bir ger
çek var, o gerçeği örtmeye kimse çalışmasın: Türkiye 
Cumhuriyetinin emniyet kuvvetleri, ne Sayın Başba
kanın zamanında, dediği gibi düzeldi, ne de bizim za
manımızda tarif ettiği gibi bozuktu; neyse odur o 
kuvvetler. Onları kötüleyereik, geçmişi karalayarak 
ileriye güzel şeyler götüremezsiniz. İşte Türkiye'yi 
anarşiye iten de bu zihniyettir. (AP ve MSP sıraların
dan alkışlar) Geçmişi karalama, kendini yükseltmek 
için kullanılan bir araç olursa, Maraş gibi hadiseler 
daha çok çıkar Türkiye'de. Bakın açıklama babında 
gerçeği söyleyelim: Polisin telsizi mükemmelen vardı 
(Gürültüler) 

DOĞAN ONUR (tstanbul) — Halkın güzel duy
gularını mahvettiniz, devleti mahvettiniz, Allah be
lanızı versin. (Gürültüler) 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Ve ben size söl-
leyeyim, bu Hükümet bizim ısmarladığımız silahları 
bugün polise dağıtıyor hâlâ. Bu Hükümet hâlâ bizim 
aldığımız arabalarla polisini gezdiriyor. Bu Hükümet, 
«Balistik yapmadı» dediği şeyleri, Sayın Başbakan 
gitsin, Gayrettepe'deki balistik laboratuvarı ne zaman 
kurulmuş görsün. (Gürültüler) Bunlardan haberi bile 
yokken gelip burada şairane beyanlarla devletin gü
venlik kuvvetlerini karalamaya hakkı yoktur. (Gürül
tüler) Bugün Türkiye'nin her yerine telsizle ulaşabi
len bir emniyet teşkilatı bıraktık. Bugün Türkiye'nin 
bütün büyük merkezlerinde, her an her yere ulaşıla
bilecek, icabında 6 kanallı telsiz sistemleri bıraktık. 
Bugün Türkiye'de polisin eline en modern silahları ya
pacak anlaşmaları teslim ettik gittik ve bunlara ilave
ten kendisinin yaptığını, Hükümetin yaptığını ben size 
söyleyeyim: Şimdi acı acı konuşuyorlar, sanki iktidar 
değil, muhalefet gibi şikâyet ediyorlar. Neden? Kendi 

kusurlarından kendileri şikâyet ediyorlar. 1 sene hü
kümettiniz beyler, 1 sene hükümet olarak bu kadar 
şeyi durduracak niye bir şey yapamadınız? Şimdi so
rulan odur. Geçmişi, taa eski zamanları suçlayıp ken
dinizi aklamaya çalışmayın. Bu kadar zamandır Ma
raş gibi bir hadise, bugüne kadar niye olmadı da si
zin zamanınızda oldu? (AP ve MSP sıralarından alkış
lar) Niye Malatya, Sivas kana bulandı? Bunun ceva
bını burada verin. 

ÇAĞLAYAN EGE (tstanbul) — Başkan, daha 
konuşacak mı? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan böyle bir usul yok. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Muhterem kar
deşlerim, değerli milletvekilleri; bakın gerçeği söyle
yeyim size: Yarın bunun hesaplarını hepimiz verece
ğiz, millet önünde vereceğiz. Bu Hükümetin yaptığı 
bir gafı size hatırlatayım. 

1978 yılı Bütçesine 67 milyon itsihbarat ödeneği 
konmuştu. Niçindi biliyor musunuz? tşte bu anarşik 
hadiselerin köklerine inmek şeklinde güvenlik kuvvet
lerini takviye için. Bu Hükümet, o tahsisatı oradan 
kaldırdı, sıfıra indirdi. (Gürültüler) 

Başka bir şey daha söyleyeyim size: Bu Hükü
met, öylesine devlet teşkilâtını hallaç pamuğu gibi at
tı ki, Maraş'a gittiğim zaman gözlerim yaşararak 
gördüm; bir tane polis yoktu ortada. Devletin poli
sinin itibarı, bu Hükümetin zamanında tamamen si
lindi, bu gibi beyanlarla. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

Netice olarak... 

ORHAN BİRGİT (tstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilinin tabancası olduğu ihbar ediliyor, 
kürsüde tabanca ile konuşuyor. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bende tabanca 
yok. Ben yiğit adamım, tabanca ile gezmem. (AP ve 
MSP sıralarından «Bravo» sesleri; CHP sıralarından 
gürültüler) 

ZEKİ KARAGÖZLÜ (Manisa) — Yiğite bak yi-
ğite. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Ben sizin gibi 
çook yiğitlerin üzerinden geçmişim. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

Sözlerimi şöyle bağlayacağım: 
Burada, parti gruplarının milletvekillerini birbiri

ne kışkırtarak Sayın Başbakan Gensoruyu aşmama-
Iıdır. Eğer, Sayın Başbakan, söylediği gibi çok gü
zel şeyler yapmışsa, rivayeti kendinden menkul ol-
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madan kabul etsin Gensoruyu burada, gelsin hesabı
nı görelim, bakalım ne oluyor? (CHP sıralarından gü
rültüler) Ama, burada Halk Partisi Grubunu, ora
da Adalet Partisi Grubunu, taa gerilerde kalmış bir
takım laflarla kışkırtıp, ondan sonra buradan güven
oyu almaya giderse, yarın bunun hesabı çok daha ağır 
görülür. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP, MHP ve MSP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan.. 
BAŞKAN — Efendim, buyurun. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ne 70 nci 
maddeye, ne 73 ncü maddeye tutumunuz uymuyor. 
Neden uymuyor arz edeyim. 

BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz şimdi bir 

2 nci tur açtınız. Açın 2 nci turu da herkes konuşsun 
o zaman efendim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Uysal.. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bakın 72 nci 

madde böyle konuşmayı gerektirmez. Neden gerektir
mez? Bir tavzihtir, kişiye aittir, partiye aittir. Her gün, 
Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana, o icraat
ları eleştiren insanlar» söyleyen insanlar için buraya 
çıkıp, «Şu fabrika yapıldı, siz şöyle söylüyorsunuz, 
olmadı diyorsunuz» diye söz mü alalım? Böyle bir 
usul olmaz efendim, lütfen. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Uysal, belki bir bakıma 
siz haklısınız. Şu anda Parlamentonun tansiyonu çok 
yüksektir. (Gürültüler) 

Müsaade edin, şimdi burada Başkanın Parlamen
toya hâkim olması zaten düşünülemez. Çünkü her 
parti mensubu «illa benim fikriyatım söylensin» diyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sözcüleri 
var, söylesinler. 

BAŞKAN — Başka bir şey kabul etmiyor. Mese
la bir ara AP Grubu sükûnetle kendi hatibini dinli
yor ve kendi hatibi söz hakkını aşsa dahi çıt yok. 
Cumhuriyet Halk Partisi mensubu da aynı şekilde. 
Dikkat ettim, başka bir hatibin, daha 5 dakika ko
nuşma müddeti olmasına rağmen, diğer bir parti men
subu iddia ediyor, saat gösteriyor. E, bu şekilde Mec
lis çalışması olmaz. 

İkincisi.. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Biz de sü

kûnetle dinledik. 

BAŞKAN — Tamam, söyledim. Ben ifade ettim ve 
takdir ettim. Hatta siz bunu «Bravo» diye de alkışla
dınız. Riyaset daima tarafsız hareket etmeye mecbur
dur; ama, Reisliği yapan insan da nihayet bir insan
dır, bir beşerdir. Onun da sinirleri vardır. Aşağıdan 
o kadar harekete maruz kalırsa, bu kadar gürültüler 
yapılırsa hâkim olmasına imkân yoktur. Bu bakımdan, 
şimdi meselâ; Başbakanın yaptığı konuşmada elbette-
ki birtakım şeyler geçecek. Şuraya bu ana kadar 
6 - 7 tane müracaat gelmiştir; «Ben raporu vardim, 
benden bahsedildi, ben söz istiyorum» gibi, şimdi bu
rada Başkanlık söz vermediği takdirde ne olacak? 
Mütemadiyen şikâyet ediyoruz, birikimler oluyor, ne
ticede bazı patlaklar veriyor. 

Ben Reislik müddetimde şu prensibi daha uygun 
görüyorum: Konuşmalar yapıldıkça deşarj olunuyor 
ve daha salim bir hal alıyor kanısındayım. Bugün 
Meclis, tahmin ediyorum bu yüksek tansiyonu bu 
konuşmalar yapıldıktan sonra daha sükûnetle takip 
edecek ve gündemimizi ikmal etmiş olacağız. Bizim 
bütün gayemiz, gündem biran evvel ikmal edilsindir. 
Bizim çırpınmamız budur. Onun için sizin de yardım
cı olmanız lazım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bitirin efen
dim şunu. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Talât Asal, siz bu ra
poru veren bir milletvekili olarak, raporun böyle ol
madığını ve tahrif edildiği iddiasıyla tavzih etemk is
tiyorsunuz. Müracaatınız budur. 

TALÂT ASAL (İzmir) — 70 nci madde neyi em
rediyorsa onu istiyorum. (CHP sıralarından «Yok 
öyle» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Ben size Tüzüğün hükmünü soru
yorum; siz tavzih sadedinde söz istiyorsunuz. 

TALÂT ASAL (İzmir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, size söz verdim efendim. 
Sayın Asal, lütfen Başkanlığın da durumunu dü

şünerek ikinci bir sataşmaya sebebiyet vermeden, ga
yet mülayim bir konuşma yapmanızı istiyorum. Zaten 
konuşma üslubunuzu da bildiğim için böyle bir üslu
bu sizden beklerim. 

Buyurun efendim. 
TALÂT ASAL (İzmir) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.. 
MUSTAFA ÖZTİN (İzmir) — Sözünü yalayacak 

mısın, yalamıyacak mısın? 
TALÂT ASAL (Devamla) — Onun cevabını siz 

kendi kendinize verdiniz. Alınacak cevabı, siz ken
di kendinize verdiniz. 
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ALTAN TUNA- (Çanakkale) — O raporu yazdın 
mı, yazmadın mı? 

BAŞKAN — Sataşmalara cevap vermeyin, çünkü 
sataşmadan kurtulmamıza imkân yok 

Sayın İktidar Grubu, sizin bilhassa çok sükûnet
le dinlemeniz lazım. Çünkü, bir an evvel bunun çık
ması lazım. Yardımcı olmanız lazım, gürültü yapma
yın lütfen. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; tarafımdan, verilen bir görev üze
rine, bir tespiti delail zihniyeti içinde yapılan tetkikat, 
zamanın sorumlularına arz edilmiştir. 

Bu «Rapor» adı verilen belge de.. 
ORHAN BlRGÎT (İstanbul) — Raporlar belli 

oldu. 
TALÂT ASAL (Devamla) — Ne diyeyim şimdi 

Sayın Başkan?.. Ne diyeyim?.. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ne diyeceksen 

sen düşün. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Ama diyeceklerim 
var. 

Bu belge, arkadaşımın ifade ettiğini kabul edeyim, 
bu rapor; çünkü raporla belge,arasındaki farkı bilmi
yorsunuz, belge de bir rapordur, rapor da bir belge
dir. Boş yere zaman israfına mahal bırakmayın, arz 
ettim. Bu belge tespiti delail zihniyeti içerisinde yapıl
mış ve takdim edilmiştir. 

Bu raporda veya bu belgede ileri sürülen husus
ların, zamanın hükümeti tarafından gereğinin yapıl
mış olduğunu biliyoruz. Mesele, zamanın iktidarı ta
rafından gereğinin yapılmış olması noktasında kal
mamış, savcılıkça adli takibata da sebep teşkil etmiş
tir. (CHP sıralarından «Bravo, tamam» sesleri) 

Şimdi, Sayın Başbakanın, Anayasadaki açık hük
me rağmen, adli takibat safhasında olan bir meseleyi, 
hiç alakası olmayan bir konuda, Anayasanın emri.. 

SADULLAH USUMİ (Balikesir) — Doğru mu, 
doğru mu? 

TALÂT ASAL (Devamla) — ... Kahramanmaraş 
hadiseleri dolayısıyla buraya getirmesini, evvela Ana
yasanın dışında hareket eden bir Başbakan olarak tes
cil ediyorum. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sen 
önce babanı tescil ettir, babanı. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Kahramanmaraş 
hadisesinin hesabını verecek burada. 107 kişinin ölü
müne sebebiyet vermiş olmak.. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. 
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TALÂT ASAL (Devamla) — ... Sadece siyasi so
rumluluğu değil, Türk Ceza Kanununa göre cezai so
rumluluğu da istilzam eden fiildir; «Ben bu sorum
luluğun altındayım, değilim» diyecek. 

Sayın Başbakanı, maatteessüf bir teberru raporu-
nunun arkasına kendisini saklayan, bir teberru rapo
runu utanma paravanı yapan zihniyet içerisinde gör
dük. 

Şunlarla sözümü bitiriyorum. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ne alakası var 70 

nci madde ile bunun? 

TALÂT ASAL (Devamla) — «Ne alakası var 
TARİŞ raporuyla?» TARİŞ raporunu, Kahramanma
raş'ta şehit edilen, ölen vatandaşların kefeni yapan bir 
Başbakanla karşı karşıyayız. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Tavzih ettin, yani 
rapor doğru imiş. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen oturunuz. 
TALÂT ASAL (Devamla) — Sizin iktidarınız, 

eğer Rodin sağ olsaydı, Sayın Başbakanın bu konuş
ması karşısında «Düşünen adam heykelini» yapmazdı. 
Eğer Rodin sağ olsaydı bir heykel yapardı ve o hey
kelin adını da «Utanmayan iktidar» kordu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi yalnız Sayın Erek'in söz talebi kaldı; za

bıtlar gelmediği için inceleyemiyoruz. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

70 nci maddeye göre benim de söz talebim var. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Benim de 

talebim var. Halk Partisine burada küfür edildi, ha
karet • edildi; söz hakkım doğdu, benim de talebim 
var. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hatip burada 
«Rapor doğru» dedi, MHP'yi yalanladı, rapor doğru 
imiş. 

BAŞKAN — Şimdi, zaten yarım saatimiz kalmış
tır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Süre uzatıl
ması için de talebimiz vardır. 

BAŞKAN — Evet, teklifiniz var. 
O zaman ikinci bir müzakereye başlarsak hiçbir 

neticenin alınmasına imkân yoktur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz açtınız. 
BAŞKAN — Ben mecburen açtım. 
Şimdi, Sayın Erek, sizin konunuzla ilgili zabıt he

nüz gelmemiştir. Bu bakımdan ben şimdi size söz 
veremiyorum. Eğer oturum içinde zabıtları yetiştire-
bilirlerse o zaman zabıtları tetkik eder, hakkınız var
sa size söz veririm. 
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Şimdi, Bakanlar Kurulu hakkındaki Gensoru 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusun
daki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı hususunu oylarınıza sunacağım. Oylama
nın açık oy biçiminde yapılmasına dair 3 önerge gel
miştir. Bunları okuttuktan sonra birinci önerge üze
rinden işlem yapacağım. 

önergeleri okutuyorum! : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Gensorunun oylamasının açık 

oyla, ad okunarak yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Artvin 
Hasan Ekinci 

îzmir 
Erol Yeşilpınar 

Hatay 
Ali Yılmaz 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

Bolu 
Avni Akyol 

îzmir 
Talât Asal 

Manisa 
Halil Yurtseven 

Denizli 
M. Kemal Ay kurt 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğlu 

Bilecik 
Cemâlettin Köklü 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Gümüşhane 
Mehmet Çatalbaş 

istanbul 
Hüsamettin Tiyanşan 

îzmir 
Cemal Tercan 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Ad okunarak açık oylama yapılmasını saygıları
mızla arz ederiz. 

Konya 
Durmuş Ali Çalık 

Urfa 
Ahmet Melik 

Çanakkale 
Altan Tuna 

Hatay 
Malik Yılman 

Niğde 
Burhan Ecemiş 

Uşak 
îsmail Aydın 

Hatay 
Mevlüt önal 

Kars 
İsmet Atalay 

Hatay 
Öner Miski 

İstanbul 
Doğan Onur 

İzmir 
Mustafa öztin 

İzmir 
Akın Simav 

İstanbul 
Cengiz Özyalçın 

Yozgat 
M. Güngör Erdinç 

Aydın 
Selami Gürgüç 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum . 
Sayın Başkanlığa 

Gensoru oylamasının ad okunmak suretiyle açık 
olarak yapılmasını saygı ile arz ederiz. 

Konya 
Şener Battal 

Siirt 
Abdülkadir Kaya 
K ahramanmaraş 

Hasan Seyithanoğlu 
Mardin 

Fehim Adak 
Adana 

Hasan Aksay 
Konya 

Tahir Büyükkörükçü 
İstanbul 

Fehmi Cumalıoğlu 
Diyarbakır 

Yaşar Göçmen 
Malatya 

Recai Kutan 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Sivas 
Temel Karamollaoğlu 

Bitlis 
Muhyettin Mutlu 

Kars 
Abdülkerim Doğru 

Adıyaman 
Abdurrahman Unsal 

İstanbul 
Abdullah Tomba 

Urfa 
Salih özcan 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Mardin 
Abdülkadir Timurağaoğlu 

BAŞKAN — Şimdi birinci önergedeki imza sa
hiplerini arayacağım. 

Sayın Hasan Ekinci?.. Burada. 
Sayın Halil Yurtseven?.. Burada. 
Sayın Erol Yeşilpınar?.. Burada. 
Sayın Mustafa Kemal Aykurt?.. Burada. 
Sayın Ali Yılmaz?.. Burada. 
Sayın Adem Ali Sarıoğlu?.. Burada. 
Sayın İbrahim Topuz?.. Burada. 
Sayın Cemâlettin Köklü?.. Burada. 
Sayın Nihan İlgün?.. Burada. 
Sayın Timuçin Turan?.. Burada. 
Sayın Avni Akyol?.. Burada. 
Sayın Mehmet Çatalbaş?.. Burada. 
Sayın Talât Asal?.. Burdaa. 
Sayın Hüsamettin Tiyanşan?.. Burada. 
Sayın Cemal Tercan?.. Burada. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin 
ayağa kalkarak yüksek sesle; «ıkabul»\, «ret»; veya 
«çekinser» kelimelerinden birini belirtmesi suretiyle 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Saakrya) — Sayın Baş
kanım, hasta milletvekiUerimiz var; önce onlardan 
başlarsanız... 
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BAŞKAN — Tabii - efendim, onu dikkate alaca
ğız. 

Oylamaya önce açık oylama isteminde bulunan 
imza sahiplerinden başlıyoruz. Daha sonra hasta mil
letvekillerine geçeceğiz, içtüzük hükmü sarihtir efen
dim, önce imza sahiplerinden başlıyoruz. 

Yüksek sesle söylemelerini rica ediyorum efen
dim-

(İmza sahiplerinden itibaren oyların toplanmasına 
başlandı). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, oylamaya 
devam edeceğiz. Yalnız oylamanın yarıda kesilme
mesi için, işlem bitinceye kadar müzakerelerin deva
mını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?. 

Yok, 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Efendim, Bakanlar Kurulu hakkın

daki Gensorunun gündeme alınıp alınmayacağı ko
nusundaki açık oylamanın sonucunu açıklıyorum : 
Kabul 210, ret 226 (CHP sıralarından alkışlar). 

Gensorunun gündeme alınması reddedilmiştir. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Yarın bir Gen
soru daha. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Öbür Gen
soru ne zaman? 

ALt ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, tetkik ediyo

rum, 
Şimdi Sayın Erek, tutanak şöyle : 
«Tokat'ın bir ilçesinden geçerken bana bir duyu

ru verildi; Adalet Partisi ilçe teşkilatının duyurusu; 
Adalet Partili bir bakan için, hemşerilerini Milliyet
çi Hareket Partisi ilçe Merkezinde dinleyecektir, 
hemşerilerini oraya bekliyor diye çağrılar verildi.» 

ifade bu. Bunda isimden de bahsedilmemiştir. Mü
saade ederseniz, zaten vakit de dolmuştur, bu ba
kımdan.., 

ALI ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Başkan, 
burada telmih edilen hadise, adı geçen lokalde ko
nuşmama dair; telmih edilen hadise budur. Ben böy
le bir konuşma yapmadım. Zabıtlara geçmesi lazım. 

BAŞKAN — Zaten konuşmanız zapta geçti efen
dim, 

ALI ŞEVKİ EREK (Tokat) — Ama teferruatı 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teferruatı şümdi bilmiyorum. Ben 
burada bir sataşma görmüyorum. Bir olaydır. Bir 
olay da bu şekilde olmuştur. Siz de «olay bu şekil
de cereyan etmemiştir»! diyorsunuz. 

ALt ŞEVKİ EREK (Tokat) — Kesinlikle olma
mıştır. 

BAŞKAN — Kesinlikle olmamıştır. 
ALt ŞEVKİ EREK (Tokat) — Olmamıştır. Te

ferruatı vardır; önü vardır, arkası vardır. 
BAŞKAN — Şimdi isimden bahsedilmediği için, 

ikinci bir sataşmaya meydan vermemek için... 
ALI ŞEVKİ EREK (Tokat) — Tokatlı başka 

kimse yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki, fazla uzatmamak kayıt ve 

şartıyla buyurun; size söz veriyorum. 
İSMAİL AYDIN (Uşak) — Olur mu Sayın Baş

kan? 
BAŞKAN — Olur efendim, «bir bakan» diyor. 

Bu Bakan da kendisidir, başka birisi değil. 
İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, süre 

bitmiştir. Oylamaya kadar idi süre. 
BAŞKAN — Efendim, içtüzük «aynı oturum 

içinde»; diyor. Oturumu kapatmadığım için verebili
rim, 

Yalnız Sayın Erek, ikinci bir sataşmaya meydan 
vermeyin lütfen. 

ALI ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Sözlerimin hemen başında kesin olarak söylüyo
rum : Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi, Erbaa il
çesindeki, söylenilen mahalde herhangi bir konuşma 
yapmadım. Bir konuşmaya da gitmedim, teşebbüs de 
etmedim. Hadiseleri bu derece yalan, bu derece or
talığı karıştıracak bir biçimde söyleyen bir Cumhu
riyet Başbakanının, ifade tarzını Yüce Meclis huzu
runda telin ediyorum. (Gürültüler). 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Niye üzerine 
alınıyorsun? 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Söyleyeyim, 
söyleyeyim... 

BAŞKAN — Müsaade edin... (CHP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler). 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Yaran var ki 
gocunuyorsun. 

ALt ŞEVKİ EREK (Devamla) — Söyleyeyim, 
izah edeyim... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Söylemedim diyor, müsaade edin 
konuşsun efendim. Evet ne diyorsunuz? (Gürültü
ler). 
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EROL TUNCER (Gümüşhane) — Başbakanın 
söylemediği şeye cevap bina edemez. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sen kendini sil
kele. 

BAŞKAN — Müsaade edin, oturunuz yerinize. 
Oturan öyle konuşun. 

EROL TUNCER (Gümüşhane) — Başbakanın 
söylemediği şey üzerinde cevap bina edilmez. Ne söy
ledi ise ona göre cevap versin. 

BAŞKAN •— Ona cevap verecek zaten, böyle bir 
ifade kullanmadım diyor. Siz oturun, dinleyin lüt
fen, 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Sevgili arka
daşlar, mesele o değildir. Mesele, olmayan bir şeyi 
olmuş gibi göstererek, karşı tarafa çamur atmak, 
karşı tarafın düşünmediği, yapmadığı bir meseleden 
karşı tarafı çürütmektir. (Gürültüler). 

İSMET AT ALAY (Kars) — Yalanı sen söyle
din, 

BAŞKAN — Efendim, müzakere ayakta dinlen
mez, ya oturun dinleyin, yahut sıkılıyorsanız çıkın 
gidin, 

İSMET ATALAY (Kars) — Meclis dağıldı. 
BAŞKAN — Dağıldıysa gidin efendim, burada 

ayakta durmayın. Ya oturun, ya dinlemeyin, ikisin
den biri... 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Bakın sayın 
milletvekilleri, ben size daha kesinini söyleyeyim. 
Farz ediniz ki gidip konuşabilirdim, Türkiye'nin 
meşru, legal partisinin merkezinde konuşabilirdim. 
Görevli olduğum zaman Cumhuriyet Halk Partisinin 
merkezine gittim Tokat'ta, orada da konuştum. Farz 
edin ki konuşabilirdim. Bundan bir şey çıkmaz. Kal
dı ki konuşmadım. 

Meselenin esası bu değildir. Meselenin esası, ça
murla ve olmayan hadiselerle, yalanla ve desise ile 
bir kimseyi başka bir pozisyona sokmak meselesi
dir. 

Hem sizlere bir şey söyleyeyim mi Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlarım... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sen kendine sak
la, 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Havana'ya tem
silci göndermek suç olmuyor, Ho Şi Minh'nin kapı
larının zorla değil, kolaylıkla açılması tavsiye edili
yor. «Cinci mi olalım, Rusçu mu olalım» denilen 
TÖB - DER kongrelerine, Milli Eğitim Bakanlarının 
çiçekleri ve telleri gidiyor, bu suç olmuyor da... 

I BAŞKAN — Sayın Erek, konunun dışına çık-
I mayın lütfen. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — ... Cumhuriye-
I tin bir meşru ve legal partisinin salonunda konuşma 
I yapıldı diye itham ediliyor. 

İSMET ATALAY (Kars) — Ne zaman gittiğini 
I sen kendin söyledin. 
I ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Şimdi gerçeği 
I söyleyeceğim. (AP ve CHP sıralarından gürültüler). 
I BAŞKAN — Sayın Erek, lütfen kısa kesin ko-
I nuşmanızı. Bitirin de ikinci bir hadiseye sebebiyet 
I vermeyelim. Süreniz de bitmiştir. (Gürültüler). 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Bitiriyorum 
I efendim. 

BAŞKAN — (Başkanın tokmağı vurması). Otu-
I run yerlerinize. 
I Buyurun. (AP ve CHP sıralarından karşılıklı gü-
I rültüler), 
I Oturun lütfen. 
I Evet Sayın Erek, lütfen bitirin, mesai de zaten 

bitti. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Sevgili arka-

I daşlar, şimdi, hadise günü Sayın Ecevit'in Erbaa'ya 
I geleceğini ki önseçimden evveldi zapta geçsin diye 
I söylüyorum; çünkü o zaman Sayın Ecevit ve Sayın 
I Eyüboğlu, Niksar olaylarının tertipçisi olarak da, o 
I zaman Şebinkarahisar ve Sivas mitinglerinde açıkça 
I ismimi söyleyerek bana saldırmışlardı. 
I Bildiğiniz gibi gazeteler Ankara'da münteşir olu

yor, Tokat bölgesine gelmedi, gazetelerden meseleyi 
I okuyamadım, Ankaradaki gazetelerden durumu öğ-
I rendim ve yapılan iftirayı Milliyet Gazetesinde ay-
I nen, alçakça bir iftira olarak söyledim; Niksar olay-. 

larının tepkisi olarak gösterilmem üzerine. 
I Olay günü Erbaa'ya, önseçimden evveldi, sadece 
I parti teşkilatını ziyaret için gittim. Adliyeyi ve Es-
I naf Kefalet Kooperatifini ziyaret ettim. Bu arada, 
I parti teşkilatından arkadaşlarım, benim konuşmamı 
I arzu ettiklerini, Erbaa'da en müsait, geniş salonun 
I Milliyetçi Hareket Partisine ait bir salon olduğunu 

söylediler. (CHP sıralarından «Evet» sesleri). 
I Müsaade edin efendim, olabilir konuşabilirim de, 
I bunun Kahramanmaraş olaylarıyla bir irtibatı yok-
I tur. Bu yükün altından «Ali Şevki Erek, Erbaa'da 
I Milliyetçi Hareket Partisinin lokalinde konuştu» di-
I ye çıkamazsınız. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Çık-
I tık, çıktık. 
I BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, müdahale et-
I meyiniz bitsin. 

326 — 



M. Meclisi B : 31 4 . 1 i 1979 O : 1 

ALÎ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Çıkamazsınız. 
Kendilerine aynen şunu söyledim: Ben toplantı yap
maya gelmedim, özellikle Muhalefet Partisi Lideri
nin Erbaa'yı ziyaret edeceği bir günde benim yapa
cağım bir toplantı bazı yanlış anlamalara sebebiyet 
verebilir. Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Kaldı ki, 
bir partinin diğer bir parti lokalinde toplantı yap
masını da uygun görmem dedtfm. 

Ama gerek Niksar olayları, gerek bu mesele «Ali 
Şevki Erek Erbaa'da Milliyetçi Hareket Partisinde 
konuştu, ki konuşsam ne lazım gelir, Ali Şevki Erek 
Niksar olaylarını tertip etti»' diye «El malumu bir 
bap hane» çamur ve iftira makinesi işletildi. Kendi 
gözlerindeki mertekleri görmeyenler başkalarına bu 
tip çamurları atmamalıdırlar. 

Koridorda İngMiz Büyükelçisinin elini sıktı- di
ye..-

İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, ne 
alakası var bunun? 

BAŞKAN — Teferruata geçmeyin Sayın Erek, 
lütfen o kadar şey etmeyin. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Aynı zihniyet 
tir, çamur atma zihniyetidir, çürütme zihniyetidir, 
tahrif zihniyetidir. 

Bir Başbakan ki, Kahramanmaraş olayları gibi 
dünya çapında bir olayın görüşülmesi sırasında bir 
milletvekilinin veya bakanın bir legal partinin loka
linde konuşma durumunu gerekçe olarak burada söy
lerse ve Yüce Meclisin zabıtlarına sanki konuşma 

yapılmış gibi intikal ettirilirse bunun adına yalnız ve 
yalıjuz o makama yaraşmayan yalan denir, yalancı
lık denir. 

Saygılarımı sunarım. (AP ve MHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erek. 
Süremiz dolduğu için. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, söz istiyorum. ' 
(BAŞKAN — Sayın Başbakan söz mü istediniz? 

(AP| ve CHP sıralarından karşılıklı müdahaleler, gü-
rültbler). 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, izin verir misiniz?.. (AP sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, Başbakan, söz mü istedi
niz? (AP sıralarından gürültüler). 

Bir dakika... Bir dakika efendim, dinleyelim. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 

Ben Adalet Partisinin ilçe teşkilatının yaptığı çağrı
dan bahsettim, Sayın Erek de onu doğruladı. Yalan 
bunun neresinde anlayamadım? (AP sıralarından gü
rültüler; CHP sıralarından «Bravo* sesleri, alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Süremiz dolduğu için gündemde yer alan kanun 

tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 9.1.1979 
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. .• -

Kapanma Saati : 19.27 

« M k 
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AP Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 45 Arkadaşmın; Ülkede Ydacı, Bölücü, 
Anarşik Olaylan önleyemediği, Can ve Mal GüvenKği Sağlayamadığı, Gerekli önlemleri Zamamnda Ala
madığından Kahramanmaraş Olaylarına Sebebryet Yerdiği iddiasıyla Bakanlar Kurulu Hakkmda Gensoru 

Açılmasına İlişkin Önergenin Gündeme Alınıp Alınmayacağı Konusundaki Açık Oylamanın Sonucu 

(Gensorunun gündeme alınması reddedilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 21Ö \ , • : , \ 

Kalbini edenler : 226 
Reddedenler : — 

• • . • • / ' 

Çölcinserler : —• 
Oya katılmayanlar : 10 

Açıik üyelikler : 4 

. (Kabul Edenler) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHÎSAR 
Mehmet Özutku -
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin Inkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yılmaz 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
A'bidin inan Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ahmet Sayın ; 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Aü Elverdi 
Yılmaz Ergenekon 

Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
trfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Ahmet Çimbek 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçuibaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci , 
Gıyasettin Karaca 

Nevzaft Kösoğlu 
Korkut özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
ismet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
imam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen-

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL' 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç • 
Ekrem Ceyhun 
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Fehmi Cumalıöğltt 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
Recep özel 
Osman özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğurai 
Erol H. YeşiliHnâf 
KAHRAMANMARAŞ ' 

Haİit Evliya 
Mehmet Yusuf özbaş 
Hasan Seyithaftoğlü 
Mehmet Şerefoğlü 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Döğni 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat fcâroİ 

ADANA 

Mehmet Can 
Hasan Gerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoilıi 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 

KAYSERİ 
Kemal Doğan -
Mahmut Şevket Doğan. 
Mehmet Döğari . 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELt 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkilınç 
M. Kubflay îriıer 
İhsan. Kabadayi 
Necata kaİayciöğlu 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdeımir 
llıaın Ersoy 
Ali İrfan Haznedar 

MALATYA 
Mehmet Recai Kütatt 

MANİSA 
Sümer Orâl 
Önol Sakar 
Faik Türün 
Yalıya Uslu 
Haîil Yurteeven 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş ÖiKgüfti 
Mete Tam 

AĞRI 
Rıza Polât 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

•^ANKARA 
Bekir Adıbelli 

MARDİN 
Fehmi Adak 
Abdülkadir Timurağaoğİu 

MUĞLA 
Ahmeit Buldanlı 
Zeyyat Mandaltoıoi 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
ibrahim Ethem Boz 
Esat Kırathöğlu 

NİĞDE 
m&m Çei& 
H. Avni Kavunmacıoğlu 
Saldı Somuncuoğlu 

ORDU 
Hamldi Mağden 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlü 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama, 
Güngör Hun 

SAMSUN - . 
Mustafa Dağıstanlı 
I. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Örhari Üluçay 

SİİRT 
Zeki Çefiıker ' 
Abdülkadif Kaya 

Orhan Alp . 
Alişah Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A; İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durükah 
A. Hayri Eİçioğlü 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustâfa Kılıç 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahmaa Oğultürk 

SİVAS 
AH Gürbüz 
Temel Karamolteöğltt 
Tevfik Koraltatn 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 

Kemal Cevher 
Ömer Çaktroğlu 
Lüıtfi Gök'fiaş 

URFA 
Mehmet Ak4öy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcart -

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN ' 
Kinyaa Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfü Erzurumluoğhr 
Ali Fuat Eyüboğlu 
Turgut Nizamoğlu' 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Ahmet Gültekih Kızılışık 
Koksal Toptan 

Selahattin Öcaİ 
Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Dentiz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Nfehtriet Bafra 

(Reddedenler) 
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AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan özaydinli 
Sadullalı Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin fizman 

BİTLÎS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk KarabörklÜ 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esalt Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Sabrü Öznal 
Cavittin Yenal 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

j ERZURUM 
I Çetin Bozkurt 
I Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz ökçün 

j İsmail özeri 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabrı öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 

Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 

Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaldğİu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ah* Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alav Co§k*ufn 
Yüksel Çakmür 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğtu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin • 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Arash 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay-
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler t 

KJRKLARFLİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Âli Çalık . 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin, Kaleli 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizaimettin. Çoban 

MALATYA 
Lüıfifi Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 
Aü Kırca 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Enlcio Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin Elçi 
Metin Musaoğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
.Sama Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Metmduh Bkşi 
Ertuğrul Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kum basar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 
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SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
îlyas Kılıç 
t. Etem Kılıçoğlu 
Muzaffer önder 

StlRT 
M. Nebii Oktay 

SlNOP 
Hilmi İşgüzar . 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SÎVAS 
Orhan Akbulut 

ADIYAMAN 

Ramazan Yıldırım 

ANKARA 

Oğuzhan Asiltürk 

Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemiu 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cine! 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet §ener 

TUNCELİ 
Hüseyin ErkanU 
Ali Haydar Veziroğlu 

^ 
URFA 

M. Safrri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

(Oya Katılmayanlar) 

DİYARBAKIR 
Abdüllatif Ensarioğlu 

>' GİRESUN ^ 
•Aifti Köymen 

İÇEL 
Ali Ak 

(Açık t 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Muğla 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 

SİİRT 
Abdülkerim Zilan 

iyelik) 

1 
1 
1 
1 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet SalSh Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevjt 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 

VAN 
Muslin Göreotaş 
(Bşk. V.) 

• . . 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş; (Başkan) 

Yekûn 

~..y. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

31 NCt BİRLEŞİM 

4 . 1 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. —• Diyarlbakır Milletvekili AbdüUaitlif Ensarioğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/227) (S. Sayısı : 146) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

2. — Adana Miletivekii Mehmet Halüt Dağlı'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/242) 
(S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

3. — Rize Milletvekili Yılmiaz Ballta'nm, yasama 
dokunulmaz!iğinin kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/237) (S. Sayısı : 
148) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

4. — Siirt Miil'leltvekiil Zeki ÇeUi'ker'in, yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/228) (S. Sayısı : 
149) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

5. — Rize MMetveklii Yılmaz Balya'nın, yasaima 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/246) (S. Sayısı : 
150) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

6. — Gaziantep MilfetveMM Emin Altınbaş ile 
Celâl Doğan'ın, yasama dokunulmazlıklarının kal 
dınlmasma ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komi s 
yon raporu. (3/251) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tari
hi : 20.9.1978) 

7. —« Diiyaribaikır Milletvekilli Mehmet Yaşar Göç-
men'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/252) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

8. — Kotaıya Milletvekilli NecımieMin Erbafcan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla

rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/201) (S. 
sayısı : 153) (Dağjtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

9. — Koruya Millet vekili Necmettin Erfoakan'ın 
yasama dokunulmazlığırnn kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/202) (S. 
sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

10. — Siirt Milletvekili Mehmet Neibiil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/206) (S. 
Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

11. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü 
nün yasama dıokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/207) (S. 
Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

12. — İzmir Miietvıekilli Kalya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/208) (S. Sa
yısı : 157) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

13. — Yozgat Milletvekili Al Fuat Byiüboğlu'nun, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/209) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . J978) 

14. — Isiparta MilletövekıiM Süleyman DemireTin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/216) (S. 
Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 20 9 . 1978) 

15. — Urfa, Milletvekilli Möhmöt Celâl Bucak'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/220) (S. 
Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

16. — Gazianlbep Mifebvekli Ekrem Çötin'in va
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/223) (S. Sa
yısı : 161) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 



bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/200) 
ı S. Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

27. — Muğla Milefcvetoii Ahmet Buldlanlı'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/194) 
(S. Sayısı : 172) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

28. — Ankara MliletovekiM Oğuz Aygün'ün yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/160) (S. Sa
yısı : 173) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

29. — Saımıson MüetvefkliHi Mustafa Dağıstanlı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/145) 
(S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

30. — Adana Milletvekilli Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/161)' 
(S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

31. — Konya Milletvekilli Nranıettiın Eribatoan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/162) 
(S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

17. — İsparta Miltetfvdcii Süleyman Demıirel'lin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş 
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/226) (S 
Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

18. — Niğde Milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyonu raporu. (3/183) (S. Sa
yısı : 163) (Dağıtma.tarihi : 20 . 9 . 1978) 

19. — Sıisirt Milletvekili Abdlüllkadk Kaya'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/186) (S. Sa
yısı : 164) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

20. — Adana MilefcvelMıM Metanet Oğuz Yazıcı-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu 
(3/187) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/188) (S 
Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

22. — îzımlir MalatıvdkiıM Süftetyiman Gençlin yasa
ma dokunulmazlığının .'kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/192) (S. Sa
yısı : 167) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

23. — Ordu M'illeibveık'illi Hamdi Mağden'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/193) (S. Sayısı : 
168) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

24. — Deniziı Mifevddffi Ömer ihsan Palköz'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/195) (S. 
Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

25. — Uşak MliieveMI Galip Çetıin'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/199) (S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

26. — Konya Milletvekili Necmettin Erbalkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-

32. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevtilt'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/163) 
(S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

33. — İsparta Milletvekili Süıl'eyman DemireTin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Kornişon raporu. (3/164) 
(S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

34. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/166) 
(S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

35. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon raporu (3/168) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 



36. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/169) (S. Sayısı: 
181) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978 

37. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon raporu. (3/170) 
(S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi: 20.9.19781 

38. — Van Milletvekili Muslih (Muslihittin) Gö-
rentaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından (kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/171) (S Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

39. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
3/172) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

40. — îzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu (3/173) (S Sa
yısı : 185) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

41. — Ağrı Milletvekili Mikâil Aydemirin yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/174) (S. 
Sayısı: 186) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

42. — İstanbul Milletvekili Cengiz Özyalçın'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu (3/176) 
(S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

43. — Niğde Milletvekili Burhan Ecemiş'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu (3/177) 
(S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 20.9.J°7g) 

44. — Samsun Milletvekili İbrahim Etem Ez-
gü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu 
(3/178) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

45. — Zonguldak Milletvekili M. Kemal Ana-
dol'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/180) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

46. — Ankara Milletvekili Selâhattin Öcal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/181) 
(S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

47. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının • kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/182) 
(S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

48. — Muş Milletvekili Kasım Emre'nin yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/126) (S. Sayısı : 
193) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

49. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/127) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

50. — İzmir Milletvekili Mahmut Türkmenoğ
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına İliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/129) (S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

51. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan'ın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/130) 
(S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

52. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/159) 
(S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi 20 . 9 . 1978) 

53. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile 
Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/131) (S. Sayı
sı : 198) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

54. — Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komit-
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/135) (S, Sayısı : 199) (Dağıtma* tarihi : 20.9,1978) 



55. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/139) (S. Sayı
sı : 200) (Dağıtma tarihi : 20.9,1978) 

56. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/140) (S. Sayı
sı : 201) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

57. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/141) (S, Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi 20.9.1978) 

58. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/142) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

59. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/144) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

60. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/146) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

61. — Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/148) 
(S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

62. —• Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/150) 
(S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

63. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldınlmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/151) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

64. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/152) 
(S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

65. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/153) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

66. — Hatay Milletvekili Mehmet Sait Reşa'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/154) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

67. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/157) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

68. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/260) 
(S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

69. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
nm'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/262) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) ' 

70. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/263) S. Sayısı : 215) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

71. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve-Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/277) 
(S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

72. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasam do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 



kurulu Karma Komisyon raporu. (3/293) (S. Sayısı : 
217) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

73. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sa
yısı : 218) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

74. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/91) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

75. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/92) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

76. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/93) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

77. — îzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/94) (S. Sayısı : 
222) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

78.~ — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-* 
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/95) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

79. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/96) (S. Sayısı : 
224) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

80. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/97) 
(S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

81. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/99) (S. Sa
yısı : 226) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

82. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- ; 

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/101) 
(S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

83. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/102) 
(S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

84. — izmir Milletvekili Coşkun KaragözoğhT 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/104) 
(S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1978) 

85. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/106) (S. Sayısı: 
230) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

86. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/107) (S. Sa
yısı : 231) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

87. — Erzurum Milletvekili ismail Hakkı Yıldı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/108) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 197S) 

88. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/109) (S. Sa
yısı : 233) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

89. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/112) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

90. — Ordu Milletvekili Kemal Şensöy'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu (3/115) 
(S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 20 , 9 . 19/8) 

91. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'în 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/116) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 2Q.9.1978) 



92. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-. 
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/118) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 20.9,1978) 

93. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/119) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

,94. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/120) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2Q.9.1978) 

95. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/122) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

96. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/124) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

97. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/125) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

98. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

1. — AP Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 45 arkadaşının; ülkede yıkıcı, 
bölücü, anarşik olayları önleyemediği, can ve mal 
güvenliğini sağlayamadığı, gerekli önlemleri zamanın
da almadığından Kahramanmaraş olaylarına sebebi
yet verdiği iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 
nci madeleri uyarınca bir gensoru açılmasına iliş
kin önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sunda görüşme. (11/20) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 
arkadaşının, 1 Mayıs'ta Taksim Alanında yapılan 
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/26) 

3. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
noi, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşımn, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 10Q ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

5. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
i 1 arkadaşının, iş kabalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

6. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

7. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarım saptamak amacıyla Ana-
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yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 1 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

9. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

10. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin soruruarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

11. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

12. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri iş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci. Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

13. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

14. — Mıili Selâmet Partici Millet Meclisi Grupu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci. 
Mle t Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

17. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı üe ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

18. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangım ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

19j — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanımn tutum ve 
davranışları hakkında Anayasamn 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

20. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasım saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

21. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali San oğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

22. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

23. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasamn 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya-



fıncâ bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkim öner- i 
gesi. (10/47) 

25., — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldianlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere basla yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

27. — Samsun Milletvekili I, Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi." (8/13) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

29. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 arka
daşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/24) 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilet 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi^ (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmâz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

6. —' Erzurum Milletvekili Nevzat Kösöğlu'nün, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
ılınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
İköğretim müfettişlerinin durumuna üişkin Milü Eği
lim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösöğlu'nün, 
sazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
jğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Flskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararma ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru> önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
suptan bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

18. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



19. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nm, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DÎSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

21. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türküye Elektromekandk Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine üişfcin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru öner-
ges&(6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emnayetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

35. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

39. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin" 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

44. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbiiz'ün, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

47. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

51. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi. '6/132) (*) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakamndan sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamndan 
gözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — istanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili I. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bavındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

64. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişiklin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir,, 
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71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka* 
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun,; 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas -
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

83. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

88. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

89. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

90. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

91. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

92. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

93. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

94. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

95. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

96. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir* 
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98. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

99. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

101. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

102. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

103. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

104. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

105. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

106. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

107. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

108. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

109. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

110. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

111. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, cezae
vinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

112. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

113. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

114. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi : 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçıhğıri Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/130) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1978) 

X 2. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
^ 1 . 5 . 1978) 

3. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14. 2,1978) 

4. — Yalvaç ilçesi.Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

5. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de K-yıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 
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6. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayış: : 
i5) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

7. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme 
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

8. — Korkuteli İlçesi, Yazır 1.6yü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıttı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yeıine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

9. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Sen:tc <u S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1 W ) 

10. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanibra-
himoğlu'nun, 1136 sayıi» Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S, Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

11. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu

nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
«e 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

13. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
li hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu •; 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 7 . 1978) 

15. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nd fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . ? . 1978) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1978) 

17- — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 .3 .1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
ncj maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak* 
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 .3 . 1978) 

19. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'm, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 
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20. — Çalışma eski Bakam Ali Rıza Uzuner'üı. 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi ; 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

21. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 , 1978) 

22. — Milli Savunma eski Bakanı tlhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24 . 4 . 1978) 

23. — Konya Milletvekili Şener Battal ile istan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25.4.1978) 

24. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi: 26 4 4 . 1978) 

25. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 2 6 . 4 . 1978) 

26. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

27. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

28. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

29. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7* arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

30. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

31. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

32. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1978) 
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33. — Tokat - Merkez İlçesi Sof yon Mahallesi Ha
ne : 103, Qlt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavakh'nm, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 . 1978) 

34. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

35. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
rapora. (1/127). (S. Sayısı : 120). (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 .1978) 

36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adjatet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın. 
özel affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
papora. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14 .6 . 197^ 

38. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komıisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

39. — DeYnir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tamıbahceci'nin özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1978) 

40. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1978) 

41. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 saydı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil 
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek

lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19.6.1978) 

X 43. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka
nun teklifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1978) 

44. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6.1978) 

45. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

46. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

47. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 2 3 . 6 . 1978) 

48. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

49. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26 . 6.1978) 

50. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşımn, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve tçişleri ko« 
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27,6.1978) 
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51. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6 .1978) 

52. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili tsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yczgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı. Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri. Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile S&yıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki: 27 . 6 . 1978) 

X 53. — C. Senatosu İdare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (Dağıtma 
tarihi : 28.6.1978) 

54. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/153) (S. Sayısı : 143) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1978) 

55. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kıuuiuş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve istanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile istanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, içişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

56. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

57. — Baha Altuğ Altınay'm özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

58. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 2556 
sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine İlişkin (2) sayılı cet
vele bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt--
ma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporları. (1/13 5) 
(S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümetti arasında Trakya Hududu
nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
tasarısı ve Dışişleri * Komisyonu raporu. (1/145) (S. 
Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 61. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanur 
tasarısı ve Bayıdırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/133) (S. Sayısı : 
247) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) * 

62. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978)' 

63. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve aynı Kanunun 8 noi maddesin'in tadiline müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 64. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halik Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye -
Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanınasnnın Uygun bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komüsıyoınları rapor
ları. (1/134) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 

.20 . 9 . 197S) 
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X 65. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarüüfi Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kamun 
Tasarısı ve BaıyındarMc, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/117) (S. Sayısı . 
252) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

66. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki 
ek madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve, Milli Savunma komisyonları raporları. (1/146) 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 21 . 11 . 1978) 

67. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 4 . 8 . 1971 
tarih ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu raporu. 
(1/173, 2/200) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma tarfci : 
28 . 11 . 1978) 

68. — 5434 saydı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı 
Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı Hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunda Yapılan Değişikliklere Dair Millet Mec
lisi Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi 1/25, 2/198, 
2/201, 2/204) (Cumhuriyet Senatosu : 1/574) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 117'ye 1 nci Ek) (C. Senatosu S. 
Sayısı : -«06). (Dağıtma, Tarihi i 14.12,19,78) 

X 69. —3202 sayılıTürkiye- Cumhuriyeti ^Lcaajt, 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinim Değiştâıitme-
4me Bazı Maddeler Eklenmeline ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 3202 Sayılı Türkiye 
Cumhur-iyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 
od Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica

ret ve Plan Komisyonları raporları. (1/183, 2/382) 
(S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi: 22.12.1978) 

70. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyü, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
tin, TCK nun 450/8, 6136 Saydı Kanunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca İdam cezasıyla 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 .12 .1978) 

X 71. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Saydı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasansı ve İçişleri ve Plan Komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

72. — Adam öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
İli, Yakup'Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıth Hüseyin Oğlu Hamfe'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovaiı'nın T. C. K. nun 450/4-10 
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 73. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Onman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru-

, JuşKanunu .Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
- ye^an^Kûmj^Qnlaw (2/4J32) (S, Sayısı : 

263) (Dağıtma ta rM: 27.12.1978) 
X 74. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü <AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tanm, Orman ve Köy İşleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

(MiBei Meclisi 31 nci BSrteşSm) 




