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I. — 'GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Danışma Kurulunun1 : 
18 . 4 . 1980 Cuma günü- yapılacak birleşik top

lantıda sıkıyönetim süresinin uzatılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkerelerinin görüşülmesine; Genel Kurul 
toplantılarının Cumartesi - Pazar günleri hariç her 
gün yapılmasına ve 23 Nisan 1980 Çarşamba günü 
toplantıya ara verilmesine dair önerisi kabul edildi. 

Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan 41 ve 42 nci 
tur oylamalarda adaylardan hiç birisi seçilebilmek 
için yeterli oyu sağlayamadılar. 

43 ncü tur oylamada ise Genel Kurulda çoğunlu
ğun kalmadığı anlaşildıği'ndan; 

18 Nisan 1980 Cuma günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 18.56^ son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
BaşkanveMli Adana 

Memduh Ekşi İsmail Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

i>9<t 

BİRİNCİ OTURUM 

A ç ı t a Saati1: 1&0ÜK 

BAŞKAN : Ba^ücanvefeli İsnrfU Hakkı Yıldırım 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Öze3 (fetanbuS), İrfan Binay (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türk'iye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısının 27 nci Birleşimini açıyorum. 

Divan Üyesi Sayın İrfan Binay ve Sayın İsmail 
Hakkı ÖzJtorun'un yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Nöbetçi DıVan Üyeleri, Sayın İrfan Binay ve Sa

yın İsmail Hakkı Öztorun. burada yoklar mı?.. («Ge
liyorlar» sesleri) 

Vazifeli Divan Üyelerini, Divandaki yerlerini al
maya davet ediyorum. 

(Divan üyeleri yerlerini aldılar.) 

II< — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır, sayın üyelerin beyaz düğmelere basmak sure
tiyle yoklamaya katılmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere 

başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyar
bakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, 
İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, 
Mardin, Siirt, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce ilan 
edilmiş bulunan sıkıyönetimin 20 , 4 . 1980 tarihinden 
itibaren yeniden iki ay süre ile uzatılmasına; Ağrı 
İlinde 20 . 4 . 1980 günü saat 08.00'den itibaren iki ay 
süre ile sıkıyönetim ilanına ve Erzincan İlinde daha 
önce ilan edilmiş bulunan sıkıyönetimin 20.4.1980 
günü saat 08.00'den itibaren kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi. (3/208) 

iBAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» kısmında 
yer alan; evvelce ilan edilmiş bulunan 20 ilden 19'un-
da sıkıyönetimin yeniden 2 ay süreyle uzatılmasına, 
Ağrı İlimde sıkıyönetim ilan edilmesine ve Erzincan 
İlinde daha önce ilan edilmiş bulunan sıkıyönetimin 
kaldırılmasına dair Balkan'lar Kurulu kararının Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulmasını 
isteyen Başbakanlık tezkeresini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19.2.1980 tarihli ve 188-2/01868 sayılı 

yazılarımız. 
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Anayasanın 124 ncü maddesinde öngörülen her 
türlü durum ve ihtimallere karşı: 

L 19 . 2 . 1980 tarihli ve 8/347 sayılı Kararname 
ile îzmİr ve Hatay illeri sınırları içerisinde 20.2.1980 
Çarşamba günlü saat 03.00'den itibaren iki ay süre 
ile ilan edilip, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
20 .2 . 1980 tarihli ve 588 sayılı Kararı ile onanmış 
bulunan sıkıyönetim ile, 

2. Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzurum, 
Öaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, 
Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, 
ve Tunceli illerinde 26 . 12 . 1978 tarihi ve 7/16947,;' 
24.4.1979 tarihli ve 7/17408 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararlarıyla ilan edilen ve son olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 20 . 2 . Î980 tarihli ve 589 sayılı 
kararları ile ik'i ay süre ile uzatılmış bulunan sıkıyö
netimin, 

20.4.1980 Pazar günü saat 08.00'den itibaren 
ikişer ay müddetle uzatılmasının, 

3. Anayasanın 124 ncü maddesinde öngörülen 
her türlü durum ve ihtimallere karşı Ağrı İlinde 
20 . 4 . 1980 Pazar günü saat 08.00'den geçerli olarak 
•ilki ay süre ile sıkıyönetim ilanının, 

4. Erzincan İlinde daha evvelce ilan edilmiş 
bulunan sıkıyönetimin 20.4 .1980 Pazar günü saat 
03.00'den itibaren kaldırılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 17.4.1980 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

'BAŞKAN — Okunan tezkerede 3 teklif yer al
mıştır. konuların aynı olması itibariyle bu tekliflerin 
müzakereleri birlikte yapılacak; fakat ayrı ayrı oya 
sunulacaktır. 

IKonıuşma süreleri Hükümet ve gruplar adına 
20'şer dakika, şahislar adına ise 10'ar dakikadır. 

Önce, tezkere hakkında izahatta bulunmak üzere 
Hükümete söz vereceğiz. 

Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Orhan Eren, 
buyurunuz efendim; 

DEVLET BAKANI ORHAN EREN (Ankara 
Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sayın üyeleri; 

28 Aralık 1978 tarihinde ilan edilmiş bulunan ve 
16 aydan beri devam eden sıkıyönetimin yine uzatıl
ması talebiyle huzurunuzda bulunuyorum. Bölgemi
zin son gelişmelerle gittikçe daha sıcak bir alan ha
line gelmiş olması gerçeği yanında, halka hürriyet 

vaadiyle yola çıkıp, gerçekte kendilerine iktidar hırsı 
içinde olanların anayasal hür demokratik rejime, doğ
rudan Devlete müteveccih saldırılarının devamı ve 
üzülerek ifade ediyorum, bunların arzulanan seviyede 
henüz kontrola alınamamış olması keyfiyeti karşı
sında, Yüce Parlamentodan talep ettiğimiz bu deste
ğin esirgenmeyeceğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Hükümete geldiği
miz günden bu yana organize terörle gereğince mü
cadele için Devletin imkânlarını en geniş anlamıyla 
seferber ettiğimize ve Devletin bu hayati görevinin ifa
sında tavizsiz ve işin icabına uygun bir gayret içinde 
olduğumuza, başta Yüce Parlamento olmak üzere 
Türk kamuoyu şahit olmaktadır. 

Yine belirtmek zorundayım ki, olaylara işaret et
tiğim noktaya kadar yapılan yaklaşımla münferit ya
kalamalarla hiçbir yere Varılamayacağını tespit et
miş olmamız üzerine, daha farklı ve yeni bir yaklaşım
la fesat yuvalarını, odaklarını çökertmeye yönelme 
gayretlerimiz artık meyvelerini vermeye başlamıştır. 
Şimdilik ve bilhassa ilk sıralarda uç noktalarının bu
danması gibi bir manzara arz eden bu gelişme, öyle 
ümit ediyorum ki, zaman içinde kazanacağı ivme ile 
asli uzuvlarının budanmasına kadar giderek etkinle-
şecök ve sonunda gövdeyi hareket edemez bir yığın 
halinde bırakarak, karşı karşıya olduğumuz mesele
leri Türkiye'nin gündeminden çıkaracaktır. Bu ama
cı temin için, başta sıkıyönetim komutanları olmak 
üzere, devlet güvenliğini sağlamakla yükümlü olan 
kuruluşların daha rahat ve başarılı hizrnet verebilme
lerinin şartlarının hazırlanmasında hiçbir fedakârlık
tan kaçınılmamış, kaçınılmayacak ve buna itina gös
terilecektir, 

Devletin idari ve güvenlik kademelerinde icap 
eden ıslahat teşebbüsleri işin icabına uygun şekilde 
sürdürülecek, sıkıyönetim makamları ile daha sıkı 
koordine edilerek, topyekûn administrasyonun dina
mizmini artırıcı gayretler dksiltilmeksizin yürütülecek 
ve hizmet düzeyi daha da yükseltilecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler1, organize terörle ge
reğince mücadelenin ilik şartı, üstün kalitede istihba
rat ve çok etkili istihbarata karşı koyma çalışmaları 
olduğu bir gerçektir. İdrak ettiğimiz bu devrede, bu 
önemli ilke gereken hassasiyetle göz önüne alınmış 
ve Devlet İstihbarat Teşkilatlarının ahenkli bir şekil
de çalışmalarına önem verilmiştir. Bunun sonucunda 
da rastgele yapılan operasyonların yerini, giderek ar
tan nispette planlı operasyonlar almıştır. Bu suretle, 
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elde olunan basarılart ana hatlarıyla belirtmeyi borç 
sayıyorum. 

il 7 Şubat - 16 Nisan 1980 devresi içinde sıkıyöne
tim bölgelerinde müşahede olunan duruma temas et
mek istiyorum. Bu dönemde, sıkıyönetim bölgelerin
de sıkıyönetim kapsamına giren 3 061 olay meydana 
gelmiştir. Bu olayların % 47'si sıkıyönetim suçlan 
ile ilgili olup, henüz tarafları açıklığa kavuşturulama-
ımıştır. % 45''i ise eyiemci soldan, % 8'i ise diğeri erin
den kaynaklanmıştır. Bu durumda meselemin ağırlık 
noktasını % 45'lilk nispetle eylemci solün teşkil etti
ğinde tereddüt yoktur, katiyet vardır. Bu olaylardan' 
devre içinde 306 kişi hayatını kaybetmiş, 611 kişi ya
ralanmış, 6 l'l'l kişi gözaltına alınmış ve 1 863 kişi de 
'tutuklanmıştır. 

Bu süre içinde yukarıda mahiyetlerine temas etti
ğim zabıta operasyonlarıyla istihsal olunan başarılı 
sonuçlar özetle şöyledir: 

Devre içinde kanun dışı örgütlere karşı yürütülen 
seri operasyonlarla bu örgütlerin üst düzey yönetici
leri de dahil olmak üzere toplam 4 346 kişi çeşitli 
silah, mühimmat ve belgelerle ele geçirilmiş ve bun
ların! 1 686'sl tutuklanmıştır;, 

Takriben 20'yi aşkın çeşitli yasa dışı örgüt ve 
fraksiyonların hepsinin beyin takımına ulaşılamamış 
olmasına rağmen, eylem güçleri hayli zaafa uğratıl
mış, bazılarının hücreleri, hücre grupları çökertilmiş-
tir, 

Bunları zikretmekteki asıl maksadımız, anarşist 
terörist ve bölücü örgütlere müteveccih mücadelede 
yeni bir safhaya girilmiş olduğunu belirtmek içindir. 
Ancak maruzatımız hiçbir zaman hedefe ulaşıldığı 
manasına alınmamalıdır, 

Sayın Başkan, sayın üyeler; malumunuz olduğu 
üzere, demokratik toplumları, bugün üzerinde konuş
tuğumuz cins ve türden gailelerden tamamen azade 
kılacak, demokratik rejimleri bu olaylar karşısında 
âdeta aşı gibi muafiyete kavuşturacak % 100 temi
natlı, koruyucu çare henüz bulunabilmiş değildir. 

Yine aynı şekilde doğru olan bir başka husus, 
hür demokratik rejimlerde anarşi ve törörle mücade
le için, diktatörün zulmüne asla cevaz olmadığıdır. 
Mücadele, meşru zeminlerde, meşru yollardan, meş
ru devet güçleri eliyle verilecek ve hukukun üstün
lüğü», «hukuka saygı» temel ilkelerinden asla ayrı-
lınmayacaktır. 

Takdir buyurulur ki, maruzatım, «Anayasa ve ya
salardan taviz verilecek, Anayasayı ayaklar altına al
mada tereddüt etmeyenlere göz yumulmayacak, yahut 

Anayasaya ihanete katlanılacaktır.» manasına asla 
gelmemelidir. Çünkü, demokrasilerde anayasa niza
mı, anayasal rejimi meşru devlet kurumlarını savun
mada acze düşmeye de cevaz yoktur. 

Hukuk içinde, hukuka saygılı olarak verilen mü
cadele, elbetteki mücadele biçimlerinin en uzunu, en 
Zorudur. Her mücadelenin olduğu gibi, bunun da 
ödenmesi gereken bir bedeli vardır. Bu da, tereddüt
süz göze alınacaktır. Çünkü, başka türlüsünün düşü
nülmesine imkân yoktun 

Ancak böylesine çetin şartlar içinde, hükümetle
rin icraatlarının iyi değerlendirilebilmesi, başarı ve 
başarısızlıklarına hükmedi'lebilmesi için, bu mesele
lerin gerçek tabiatlarının çok iyi bilinmesi ve anla
şılması da zaruridir. Devlete, rejime baş kaldıranla
rın, pek çok malsum insanı bu ihanete itmede, ellerini 
kana bulamada, iblisçe geliştirdikleri metotları var
dır. Gençlik yıllarının yaş faktöründe bağlı isyan 
duygusu, bu kara niyetlilerin, bu genç beyinleri 
yıkayarak onları davaya cezbetme ve bağlama saf-
hasiyla, yani indoktrinasyonla başlamakta, şartlandır
makta ve genç 'adamın hâsıl olabilecek en kötü so
nuçlara bile katlanacağı seviyeye getirilmektedir. 
Bundan sonra bu genç unSur, önceleri ne kadar ba
sit olursa olsun bazı suçlara itilmekte ve bu hâdise 
bir şantaj vasıtası olarak elde tutulmakta ve boyuna 
kanlı olaylara sevk edilmektedir. Tekerrürlerle öyle 
bir noktaya gelmektedir ki, artık âdeta bir öldürme 
tutkusundan söz edilebilir olmaktadır. Böylece dö
nüşü olmayan yola gidilmektedir. Çünkü, fesat teş
kilatına ihanetin, emirlerini dinlememenin cezası da 
ölümdür. Bunun başka bir açıdan izahı ise; tedir
ginlik için halka, pasifize etmek ve saf dışı bırakmak 
için devlet güçlerine tevcih edilen terörün, disiplini 
ve birliği sağlamak ve idame ettirmek için de bizzat 
gizli teşkilat mensuplarına da yönelik olduğudur. 

Bu ve benzeri pek çok özelliği dikkate alınacak 
olursa, her gün karşı karşıya kaldığımızı olaylar, 
lalettayin tehditler değil, öldürme ve tahribin temel 
aksiyon alındığı programlı ve planlı hareketi eridir. Ni
tekim, yazdıkları, çizdikleri, söyledikleri yakından 
İncelenirse görülecektir ki, ortada bu gibi harekete 
arzulanan şekil, muhteva veren bir ideolojileri, bu 
ideolojiye uygun bir kurumsal yapıyı mevcudun, mü
esses sistemin yerine ikame etine amaçlan vardır. Bu
nun için uzun - kısa vadeli stratejik, hemen elde edil
mesini amaçladıkları taktik hedefleri tayin etmişler
dir ve bu maksadı teminen teşkilatlanmışlardır. Li
derleri ve onun emrinde hareket eden militanları ve 
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çok katı Örgüt disiplinleri ve planlaman hareketleri 
için çeşitli yol ve şekillerde sağladıkları mali kaynak-
laırı, silahları vardır. Böyle bir durumida ise hareket
lerini tahmin güçleşmektedir. Nereden saldıracakla
rını, bir dahaki kurbanın kim olacağını tespit zorlaş
maktadır. Diğer faktörlerle birilikte bu kendine has 
özellik, mücadeleyi, bu incelikleri dikkate almayan
ların bekledikleri hızla yürütmeye engel olmaktadır. 
Çünkü, teyiden arz etmek zorundayım ki, meselenin 
tabiatının icabı ortaya koyduğu katı gerçek bunun 
bir hükümet meselesi olmadığıdır. Hükümette küm 
olursa olsun, bu mesele ile karşı karşıya gelecektir. 
Mesele bir devlet, bir rejim meselesidir. Bu sebeple 
herkesi meşgul edecektir. Kısacası, ülkemizin gün
deminde bir süre daha kalacaktır. 

Ayrıca, karşı karşıya olduğumuz anarşi ve terör 
olayları yalnız Türkiye'de görülmemektedir. Ancak 
Türkiye'de meseleye ciddiyet kazandıran ana faktör, 
ülkemizin jeopolitiğidir. 

Öte yandan bugün bütün devlet güçleri -bu özel 
tabiattan gelen inceliklere inmişler ve kendilerini he
defe .götürecek rotaya oturmuşlardır. Bu bakımdan 
mücadelenin bu hayati devresinde hem hızlarının ke
silmesi, hem de çok titiz çalışmalarla tespit olunan 
bu emniyetli rotadan çıkılmamaisı, başarının engellen
memesi gerekmektedir, 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu mücadelede Cum
huriyet Hükümeti en ufak tavizkâr tutumun, demok
ratik hükümetlerin şöhretine getireceği onarılmaz 
eksikliklerin şuurunda hiç kimseye ve kuruluşa karşı 
diyet borcu olmaksızın kararlı ve hukuka dayalı yol
lardan meselenin üstesinden geleceğinden kesinkes 
emin olarak, tuttuğu doğru yolda musirdir. Bunun 
için Yüce Parlamentonun geniş teferruatla vaktini 
israf etmemek bakımından, anahatlarıyla temas ede
yim ki, devlet güvenlik kuvvetlerinin personel, eğitim, 
araç, gereç, sair hizmet ve teçhizatı ile özellikle mu
habere araç ve gereçleri ve silah bakımından daha 
etkim seviyeye çıkarılması için, kesintisiz sürdürdüğü 
gayretlerine artan hızla devam etmektedir. Yenilikler 
yakından takip edilmekte, hızlanmış bulunan planlar, 
hazırlanmış bulunan planlar yeni ihtiyaçlara göre bir 
yandan gözden geçirilmekte, bir yandan iç ve dış mu
bayaalarla sağlanma gayretleri hızlandırılmaktadır. 

Bunun yanı sıra, kendinden beklenen güç görevin 
'ifasında, idarenin her bakımldan başarı şartlarını ha
zırlamak gibi bir mecburiyetle karşı karşıya bulun
maktayız. İdarenin yasal imkân ve tedbirlerle dona
tılması, güçlendirilmesi, bir zaruret olarak kendini 

hissettirmektedir. Bunun için, güvenlik kuvvetlerinin 
daha fazla mevcut ve asli görevlerine yönelmelerine 
imkân verecek olan, «Banka ve diğer kurum ve ku
ruluşların korunması ve güvenliklerinin1 sağlanması 
hakkındaki kanun tasarısı» ile bozguncu odakların 
kurutulmasında müessiriyeti aşikâr olan sıkıyönetim 
idarelerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak üzere, 
«1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bazı hükümle
rinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» nın süratle 
Meclislerden geçirilerek yasalaştırılmasında Yüce 
Parlamentonun, bütün siyasi partilerimizin anlayış ve 
müzaheretlerini esirgememesini hassaten diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; iki ay önce yine sıkı
yönetimin uzatılması sebebi ile Yüce Parlamentonun 
çatısı altında; konunun müzakeresi sırasında değişik 
siyasi partilere mensup sayın üyelerin dile getirdik
leri gerçekler hatırlanacak olursa, bir noktada muta
bakatımızın mevcudiyeti görülecektir. Bu mutabakat 
şu gerçek üzerinde tecelli etmiştir: 

Bugün Devletimize yönelmiş alçakça bir saldırı 
vardır. Bu tespitten sonra samimiyetle belirtmem ge
rekir ki, dünyanın hiçbir ülkesinde bizde görülen 
türde olaylar tek başlarına, bir başlarına düşünülmez. 
Tabiatı icabı bu hareketlerin dış müttefikleri de var
dır. Çap, boyut mahiyetine anahatları ile temas et
tiğim bu olaylar, ülkenin diğer güvenlik sorunlarıyla 
beraber hayli ağır bir yük teşkil etmektedir; Türki
ye'nin gündeminde olma vasfını hâlâ muhafaza et
mektedir. Ancak, gizli örgütler hakkında dava açıl
ması dönemi de idrak olunmaktadır. 

Meselelere samimi ve gerçekçi bir yaklaşım yapa
rak belirtmem gerekir ki, bu mücadelede netice alma 
zamanını, şaşmayan bir doğruluk ve katiyetle söyle
yebilmek ne mümkündür, ne de gerçekçi olur. An
cak inanıyorum ki, uzun bir süre geçmeden daha 
müjdeli açıklamalar yapabilmek imkânı doğacaktır. 

Bu yangının söndürülelbilmesi ve meselenin Tür
kiye'nin gündemini işgal ettiği yerden çok gerilere, 
ikinci, üçüncü planlara İtüebilmesi ve hem bu işte 
çok başarılı olmak, hem de teşkilatlı teröre karşı is
tenilen etkinlikte mücadelede, bu işin üstünden gel
mede sahip olduğumuz en temel amaç, demokrasiye 
daha fazla sarılmak, demokratik rejimin kurumlarını 
hassasiyetle korumak, kısacası hepimizin,, herkesin 
devlete sahip çıkmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 16 aylık sıkıyönetim 
uygulaması sonunda Erzincan ilimizde müspet geliş
meler müşahede olunmuştur. Bu durum karşısında bu 
ilimizde sıkıyönetimin daha fazla uzatılmasına lüzum 
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olmadığı ve Hükümetım'izce bu ilimizdeki sıkıyöneti
min kaldırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

|Bu arada, çevre illerdeki sıkıyönetim sebebiyle ha
reket serbestilerini kaybeden bozucu unsurların Ağrı 
ilinde toplanmaya başlaması ve bu illimizin bu umsur-
larca bir sığınma ve hardketlerinin icra alanı haline 
gelmesi ve ülkemizin doğu ve güneydoğu sınırları 
boyunca son zamanlarda gelişme gösteren ve giderek 
genginleşip ısınan siyasi atmosferin yaratabileceği te
sirler sebebiyle Ağrı ilinin de sıkıyönetim kapsamına 
alınmasının yerimde olacağı kanaatına varılmıştır. 

Bu sebeple bütün yurtta huzuru ve güveni yeniden 
ve tam olarak sağlamak, devletin bütünlüğüne, mil
letlin birlik ve beraberliğine, vatandaşların can ve mal 
emniyetlerine yönelen anarşi, terör ve bölücülük 
olaylarına karşı verilen mücadelede etk'inleşen zabıta 
operasyonlarının sonuçlarının istihsal olunabilmesi, 
(Halen sıkıyönetim adli mercilerinde çök sayıda bulu
nan dava dosyalarının akibdtiinin vuzuha kavuşabil-
nıes'i için Erzincan ili hariç 19 ilde uygulanmakta olan 
sıkıyönetimin iki ay daha uzatılmasında ve Ağrı ili
mizde de iki ay süre ile sıkıyönetimin ilanında arz 
olunan sebeplerle zaruret bulunmaktadır. 

Teklifimizin kabulünü takdirlerimize arz eder, 
cümlenize saygılar sunarım. (AP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalara geçi
yoruz^ 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara 
Senatörü Sayın ibrahim ÖzCürk, buyurun efendim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(C. Senatosu Ankara Üyesi) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Kahramanmaraş olaylarından sonra 28 Aralık 
1978 tarihinde 13 ilimizde uygulanmaya başlayan ve 
25 Nisan 1979 tarihlimde toplam 20 ili içine alan sıkı-
yöndtüm bugün tam 477 günümü tamamlamış bulun-
ımak'tadın 

Şimdi de Sayın Demirel başkanlığındaki azınlık 
Hükümeti 150 günlük hizmet dönemi içerisinde üçün
cü kez sıkıyönetimi uzatma talebi ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin önüne gelmiiştir. 

Öyle anlaşılıyor >M, bu Hükümet devam ettiği sü
rece sıkıyönetimin tadına doyamayacak ve tüm illeri 
izmir'e benzer gerdkçelerle sıkıyönetimin kapsamına 
almak isteyecdktir. 

(Nitekim, Hükümet Programının 13 ncü sayfasında 
«Sıkıyönetime devam edilecektir» denilmektedir. 

I Demirel Hükümeti elime geçen sıkıyönetim aracı-
I nı sonuna kadar kullanacak. Ülkeyi komünizmden 
I kurtarma gerekçesi altında devlet dairelerini, fabri-
I kalan, kooperatif birliklerimi kemdi militanlarıyla işgal 
I edecek, ülke sathında milliyetçi fedailerin at oynat-
I tığı yeni kurtarılmış bölgeler yaratacaktır. 
I Getirdiği korkunç zamların ve pahalılığın altında 

ezilmeye mahkûm edilen halk kitlelerinden gelecek 
I isyan çığlıklarını bastırmak, bu iktidarın izlediği bir 

yol olarak dikkatleri çökmektedir. Aldığı ekonomik 
önlem'lenle devlet gemisini batmaya terk ederken, 

I yoksulluğa itilen halk yığınlarının felaketi üzerinde 
şatolar kuram birtakiim filoların kaptanları bugün 

I dkomomide de, siyasette de devletin yerini alma he-
I sabi içindedirler. 

I Bugün Türk ekonomisi iç ve dış egemen güçlerin 
I eline terk edilmiş bulunmaktadır. «Yapılacak bir şey 
I yoktur» diye kamuoyu önünde kendisimi savunma 
I çabasına sürüklenen Sayın Başbakan, bizce yapılma-
I ması ve sakıncalı işler yapmış ve de anarşi ile terörü 
I bu ekonomik politikayla daha da artırmıştır. 
I Belki büyük sermaye çevrelerine ekonomiyi tds-
I fliım ederken çiftçi, küçük sanayici ve ticaret kesimimi 
I ürdtim ve yatırım yapamaz duruma düşüren, bir yan-
I dan da Devlet daire ve işyerlerinde kış ortasında 
I amansız ve insafsız bir işçi ve memur kıyımına gi-
I ri'şen ve bu yerleri kendi militan ve yandaşlarına iş-
I gal ettiren bir tutumun sonucunda, elbette sosyal 
I patlamalar beklenecektir. 

GALİP ÇETİN (Uşak Milletvekili) — Reisicum-
I hur olamadın, ama adım adım ekonomist olacaksın. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Evvela siz 
I kendi içimizdeki Cumhurbaşkanı sorununu, ittifakı-
I nızı sağlamak suretiyle çözümleyin, sonra da Cumhu-
I riyet Halk Partiisıine söz atmak cesaretini kendinizde 
I lütfen bulun. (AP sıralarından gürültüler) 
I BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edi-
I miz. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Muhalefet-
I teki siyasal partilerin de, ülkenin içinde bulunduğu 
I sosyal ve ekonomik durumu eleştirmeye, bunu türlü 
I yasal yollarla ve eylemlerle belirtmeye hakları var-
I dır. Buna rağmen Cumhuriydt Halk Partisi, ülke ko-
I şualarım, gözönünde bulundurarak, halktlam ve örgü-
I tünden gelen en masumane ve yasal toplantı ve yü-
I rüyiiş isteklerini dahi geri çevirmekte, Vaktiyle Ada

let Partisinin yaptığı gibi kadınları, şoförleri, köylü-
I leri ve esnafı kışkırtıcı davranışlardan özenle ve dik-
i katle kaçınmaktadır. 
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GALİP ÇETİN (Uşak Milletvekili) — Siz yaptı
nız, bunu, siz. Günahkârsınız, bir de konuşuyorsu
nuz 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Eğer bugün 
Türk toplumu anarşi ve onun yarattığı terörizm de
nilen bir canavarın dişler1! arasında parçalanıp gidi
yorsa, bunun baş sorumlusu, iktidar hırsından ken
dini kurtaramayan zihniyetlerin... (AP sıralarından, 
«Halk Partisi zihniyeti» sesleri) Sizin zihniyetinizin 
bir türlü tasfiye edilmemesinden ileri gelmektedir. 

ÜNAT DEMİR (Muğla Milletvekili) — Dediğin 
doğru, şahıs yanlış. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın De-
mirel'in sık sık kullandığı cehalet ve çaresizlikle mü
cadelenin, ancak hakça ve insanca bir düzenin kurul
masıyla mümkün olabileceğini Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak tekrar tekrar vurguluyoruz. 

Toprak, eğitim reformu, vergi reformu ve de tüm 
kamu yönetimindeki reformları gerçekleştirmeden, 
vatandaşı lafla ve birtakım edöbiyatla avutmanın ve 
de otoriter yöntemlerle sosyal patlamaları önlemenin 
mümkün olmadığını artık anlamanız gerekmektedir. 

Sayın parlamenterler; Türkiye'de bugün veril
mekte olan savaş, bir ayağa dikilme, halk diliyle bir 
yekinme savaşıdır. İki ucu sivri bir bıçak yurdun 
bağrına saplanmış gibidir. Bunun bir yüzünde bozuk 
bir ökonominin doğurduğu enflasyon, öbür yüzünde 
ise anarşi ve terör yazılıdır. Her ikisi de birbirinin 
kankardeşldır. Bu iki zalim kardeş, tüm toplum yapı
sını bölmekte ve paramparça etmektedir. Siyasal ik
tidarların birbirini 'suçlayarak bu afetleri yenmesi 
mümkün değildir. Türkiye'de tohumları 1950lerde 
ekilen enflasyon ve asayişsizlik bugün en acı meyva-
lannı vermektedir. Bunun panzehiri enflasyon ve 
anarşi canavarının üzerine tüm partiler, özellikle siz
ler, Parlamento, anayasal kuruluşlar ve toplum ola
rak birlikte yürümektir, 

Sayın parlamenterler, bugün sıkıyönetimin uzatıl-
malsını görüşüyoruz. 16 aydan beri ülkemizin bir kı
sım illerinde sıkıyönetim uygulanmaktadır. Bu süre 
içinde anarşi, terör ve diğer olaylardaki tablo nedir? 
Bunu göz önüne sermekte yarar vardır. Çünkü Sa
yın Demirel Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hü
kümeti daima asayiş yönünde boy hedefi olarak gös
termiş ve adı geçen iktidarın ülkeyi bir kan gölü ha
line getirdiğini vurgulamıştır. 

Türk halkı 14 Ekim seçimlerinden sonra bu yöne
tim sorumluluğunu sizlere verdi. Türk milleti bu gö
revi 3ize verirken iki şey beklemekteydi. Birincisi; 

enflasyon ve hayat pahalılığını çözümlemek, ikincisi 
de can güvenliğini sağlamak. 100 günlük bir prog
ramla bu sorunlara çare bulma iddiasıyla ve çok bü-
ylük sözlerle işe başlayan bu Hükümet maalesef her 
iki soruna çare bulmak bir yana ülkeyi gerek geçim 
koşulları, gerek can güvenliği yönünden daha karan
lık boğazlara sürüklemiş-tir. 

AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Seçime 
gidelim seçime. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Alınan eko
nomik önlemler paketi, aradan üç ay geçmesine rağ
men hiçbir rahatlık sağlayamamıştır. Serbest piyasa 
ekonomisi sadece vurguncuların, karaborsacıların ve 
silah, kaçakçılarının, Kaşıkçılarını işine yaramıştır. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane Milletve
kili) — Tarihini söyle, tarihini. 

IİBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — O konu da 
bir gün derinliğine tartışılacaktır elbette. 

İç güvenlik konusuna gelince... 
GALİP ÇETİN (Uşak Milletvekili) — Rahatınız 

fazla. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Beyler, siz 

hatiplere söz atmadan hiç rahat edemez misiniz?.. 
Yıllardan beri bu Parlamentoda bulunuyorsunuz. Bu 
bir eğitim meselesi, bunu öğrenin artık. Bak, bura
dan ses çıkıyor mu?.. (AP sıralarından gürültüler) 

İç güvenlik konusuna gelince: 
Ülkenin her yanı kan gölü olmaktan çıkmış, bir 

kan denizi haline gelmiştir. Siz bulunduğunuz, bu ik
tidarınız sürdüğü takdirde her halde bunun sıfatı um
man olacak, kan ummanı; kan okyanusu olacak. 

GALİP ÇETİN (Uşak Milletvekili) — Millet bi-
Uiyor bunları kimin yaptığını. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Halk, geçim 
sıkıntılarını unutmuş, can derdine düşmüştür. Hiç 
kimse hayatından ve yarınından emin değildir. Sav
cılar can güvensizliği nedeniyle istifa etmektedir. Ne
rede Devlet otoritesi? 

Pek çok cinayetin faili ve örgütü bulunamamak
ta, yakalananlar ise gizli eller tarafımdan cezaevle
rinden kaçırılmaktadır. Sayın Demirerin, «Bana, sağ
cılar suç işledi dedirtemezsiniz» anlamındaki beyan
ları, devlet otoritesini çıkmaza sokmuştur. 

Yan tutma eğilİmıindöki valiler ve polisler var güç
leriyle sol kesimlere yüklenmiştir. Oysa Cumhuriyet 
Halk Partüsinin, «katilin ve suç işleyenin sağcısı, sol
cusu olmaz» biçimindeki tutumu ve icraatı, bu ikti
dar tarafından da sürdürülseydi, devletin demokratik 
otoritesi güçlenmiş olurdu. 
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150 günde anarşik olaylarda 892 kişi ölmüş (Dik
katinizi çekiyorum arkadaşlar), binlerce kişi yaralan
mıştır. 2 003 patlama olayı meydana gelmiş, 10 ban
ka soyulmuştur. Daha bugünün bilançosunu bilmiyo
ruz, onları da ilave edeceğiz. Çünkü iktidarınız dö
neminde günide ortalama yedi - sekiz ölü, 14 patla
ma vuku bulmakta, bunların çoğunun faili meçhul 
kalmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı döne
mine göre bu rakamlar üç misli büyümüştür. Hâlâ 
bugüne kadar Abdi İpekçi'lerin, Doğan Öz'lerin, Ce-
vat Yurdakul'ların, Tütengil'lerin, Seçkinsöz'lerin ka
tilleri bulunamamıştır. Devletin binbir emekle yetiş
tirdiği değerlü polislerimiz, asker ve subaylarımız bir 
bir öldürülmektedir. En son Ortadoğu Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü İsmail Gerçeksöz öldürülmüş, failleri 
bugüne kadar bulunamamıştır. Sağdan olsun, soldan 
olsun, vurulan her memleket evladınım acısını eşit 
duygularla paylaşıyoruz, 

Pek çok sağ düşünen memleket evladının uğradığı 
'tecavüzlerin faillerini bile bulamayan bu iktidarın 
neyi çözümlediği veya çözümleyeceği artık ortaya 
çıkmıştır. Valileri ve kolluk kuvvetlerini güçlendiren 
yasalar yürürlüğe girdiği halde - ki çok önem veri
yordunuz her şeyi ona bağlamıştınız, «Aman şu ya
salar çıksın, asayiş düzelsin» diye - çıktı, yürürlüğe 
girdi; uygulama hâlâ olumlu bir sonuç vermemiştir. 
Çünkü yetkiler ve sorumluluklar onu yüklenecek ye
tenekli, tarafsız ve devlet eğitimine sahip güçlü ellerde 
ancak etkin sonuçlar verebilir. Ciddi hiçbir incelemeye 
tabi tutulmadan bir gecede yapılan partizan vali ata
maları, bunu izleyen emniyet ve milli eğitim müdür 
atamaları... İşte ancak bugünkü kanlı tabloyu şergile-
yebilir ve ancak çıkardığımız yasalar bu güçsüz eller
de bu tabloyu ortaya çikarabilir. 

Sıkıyönetime ve de önlemler paketine rağmen 
olayların durmaması, aksine suç grafiğinin alabildi
ğine yükselmesi, bu Devleti ayakta tutan, başta Par
lamento, Hükümet ve tüm anayasal kuruluşları de
rin derin düşündürmelidir. Her şeyden önce şiddet 
eylemlerinin teşhisinde ve bununla mücadele ederken 
demokrasiyi korumada birleşmemiz gerekmektedir. 

Bugünkü uygulamada Cumhuriyet Halk Partisine 
oy veren vatandaşların uğradığı haksızlığı ve hatta 
işkenceyi dikkatle ve üzüntüyle izliyoruz. Bu yüzden 
dövülen, sövülen ve hatta göçe zorlanan ailelerin hu
kukunu aramalk ve hesabını sormak bizim görevimiz
dir, 

Olaylara tek açıdan teşhis koyarak bir kısım va
tandaşlara reva görülen muameleler sürdükçe devle

tin tarafsızlığı ilkesini ayakta tutmak mümkün olma
yacaktır, 

Sıkıyönetim subay ve erlerinin insancıl ve taraf
sız davranışları yanında, bazı polis birimlerindeki, 
sayısı az da olsa, bir kısım şartlanmış unsurların yurt
taşlara uyguladıkları yasa dışı ve insanlık dışı mua
meleleri binmekteyiz. 

Geçmişi parlak basanlarla dolu Türk polisini, bir 
siyaset ve işkence aracı haline getiren zihniyet, el
bette kısa sürede tasfiye edilecek ve polis örgütü dev
lettin ve ulusun polisi olmanın onuruna tarafımızdan 
kavuşturulacaktır. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir MilMvekilİ) — 
Pal - Der yeniden kurulacak. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Parla
menterler, bugün Ortadoğuda tanık olduğumuz olay
lar İslâm toplumunu geçmişte birbirine düşürmüş, 
Onu düşmanlarına karşı kendi içinde zayıflatmaktan 
başka bir şeye yaramamış olan mezhep ayırımının ye
niden alevlenmekte olduğunu gösteriyor. Aynı biçim
de bölgeye sızmak isteyen dış güçler tarafından kış
kırtılan etnik ayrımcılık da hem bölgenin, hem de 
bölge devletlerinin istikrarını bozmak, bu ülkelerin 
ortak yararını zedelemek tehlikesini taşımaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti bu gibi tehlikelerden şimdi * 
ye kadar devlet kurucusu büyük Atatürk'ün koyduğu 
iki temel ilke ile korunmuştur; ulusal birliğini ve ulu
sal güvenliğini bu iki temel ilke sayesinde sürdürmüş
tür. Bu iki temel ilke Atatürk milliyetçiliği ve laik
liktir. Atatürk milliyetçiliği gereğince bu toprakları 
yüzyıllar boyunca beraberce savunan, uzun bîr ortak 
geçmişin oluşturduğu ortak kültürü paylaşan, gele
ceğe aynı umut ve bekleyişlerle balkan insanların tü
mü, soyu sopu, dimi inancı ne olursa olsun, aynı ulu
sun çocuklarıdır. 

Laiklik ilkesine gelince : Nalsil Atatürk milliyetçi
liği Türkiye'de yaşayan herkesi bu ulusun evladı sa
yıp soy ayrılıklarına son vermişse, Türkiye Cumhu
riyetinin temelinde yatan laiklik ilkesi aynı anlayışı 
mezhepler için getirmiş ve geçmişin yararsız çekiş
melerini ortadan kaldırarak ülke içinde birliği sağla
mıştır, 

Temelinde Atatürk milliyetçiliği ve laiklik ilkele
rinin yattığı 57 yıllık Cumhuriyet yaşamımız, ulusal 
birliğimizi kesinlikle gerçekleştirmiş ve bu bilinç hal
kımızda silinmez biiir biçimde yer etmiş olduğu halde, 
ülkemiz üzerinde çeşitli hesaplar yapan dış güçler ve 
bunlara ülke 'içinde bilerek ya da bilmeyerek alet 
olanlar, bugün bu ayrılıkları yeniden yaratarak ülu-
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sal birliğimizi ve demokrasimizi yıkmaya çalışmakta
dırlar, 

Atatürk'ün koyduğu milliyetçilik ve laiklik ilke
leri doğrultusundan ayrılmayan Silahlı Kuvvetlerimiz, 
yan tutar görüntü verebilecek her hangi bir tutum ve 
davranıştan dikkatle kaçınmakla beraber, Hüküme
tin her alanda uygulamakta olduğu politika, soy ve 
mezhep ayrılıklarını körüklemeye çalışanları âdeta 
teşvik eder mahiyettedir. 'Bu, gaflettir arkadaşlar. 
Türkiye Cumhuriyetine ve demokrasimize çok zarar 
yerecek bundan daha kötü bir davranış düşünülemez. 

Hükümetin, tedhiş hareketlerinin asıl sorumluları 
üzerime ayırım gözetmeksizin ve yan tütmaksızın bü
yük bir kararlılıkla yürümesi, ancak, bunu yaparken 
de geniş halk kitlelerini tedirgin edecek davranışlar
dan kaçınması gerekmektedir. 

Alınacak güvenlik önlemlerinin, gerek ölçüsünü, 
gerekse biçimini ve niteliğini bu açıdan çok dikkatli 
bir biçimde saptamak gerekmektedir. Sağlam istih
baratla doğrudan doğruya kışkırtıcılara, terkipçilere, 
(kaynaklara yönelecek yerde, geniş halk topluluklarını 
tedirgin edi'di operasyonlara girişilirse, hiç suçu olma
yan geniş yurttaş topluluklarının kuşku ile görüldü
ğü ve hedef alındığı gibi, bir izlenim yaratıbrsa, hem 
o yurttaşlarımızın duyguları inditilmiş olur, hem de 
kışkırtıcılara çok elverişli psikolojik bir ortam yara
tılmış olur. 

Halkımız, devlete ve demokrasiye sahiptir. Her 
türlü tedhişin, bölücü alkımların ve kışkırtmaların ke
sinlikle karşısındadır. Ulusal birliğimizin ve demok
rasimizin en büyük güvencesi de halkımızdaki bu 
bilinçtir, 

Sayın parlamenterler, sonuç olarak şunu vurgula
mak: istiyoruz ki, büyük iddialarla ve anarşiye mey
dan okumalarla iktidara gelen Adalet Partisi Hükü
meti, yalnız ekonomide değil, iç güvenlik konusun
da da bekleneni verememiş; yanlış uygulama ve yanlı 
tutumlarla ülkeyi karanlık dehlizlere doğru sürükle
miştir. Bu iktidarın bir an önce görevden uzaklaştı
rılması Parlamentomuzun en önemli bir görevi hali
ne gelmiştir. 

Demokratik hukuk devletinin ve cumhuriyetin ko
runmasında ülke ve ulus bütünlüğünün sağlanmasın
da son derece duyarlı olan Silahlı Kuvvetlerimize 
yüklenen sıkıyönetim görevinin bir süre daha deva
mında, bu iktidarın açtığı yaraları daha fazla büyüt
memek ve akan kardeş kanlarını durdurmak ve de 
bölgemizde cereyan ,eden ve gün geçtikçe gelişme is
tidadı gösteren olaylar bakımımdan uygun gördüğü

müzü Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak ifade 
eder, en derin saygılarımı sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet 
Yusuf Özbaş, buyurunuz efendim. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

Milli çıkarlarımızın emrettiği bu kanuni ve sa
mîmi çaba maalesef dünyayı kendi kısır parti men
faatleri açılarından seyredenlerce bir anayasa suçu şek
linde tavsif edilmek suretiyle partimiz yöneticilerinin 
«indirilmesini amaçlayan dava ve ihbarlara konu ya
pılmıştır. Fakat geçen zaman partimizin endişe ve 
görüşlerinde ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkar
mış, sıkıyönetimden! evvel bir tanesi bile yakalanama
yan; bilakis devletin asayiş güçlerine, militan ele
manlarını sistemli bir şekilde yerleştiren silahlı örgüt
lerin, yurdun dört köşesinde meydana çıkarılmaları, 
ancak sıkıyönetim" sayesinde mümkün olabilmiştir. O 
günlerde partimizin bu haklı girişimlerini en büyük 
suç olarak ilan edenlerin telaş ve asabiyetleri , bazı 
çevrelerce pek anlaşılamamıştı. Bugün ortaya çıkan 
gerçekler «Sıkıyönetime hayır» kampanyasını yürü
tenlerle partimizi gammazlayanların, kolkola ve içice 
olduklarını 'ispat etmiştir. 

Yüce Parlamenltdnun kararıyla sıkıyönetim ger
çekleştikten sonra, bunlar, yönetimin tesirlerini azal
tabilmek maksadıyla «demokratik sıkıyönetim» düz-
mecesiyle yöneitiimin başarısını azaltmak için mües
seseyi işlemez yollara doğru gütmüş, bu icraatlarında 
tecrübeli ve belli solcuların fikir ve işaretlerini reh
ber olarak (kabul etmişlerdir, 

İhanet çetelerininı bir kanser gibi yurt sathına ya
yıldığı, iç ve dış düşmanlarımızca her türlü imkânlarla 

MHP GRUBU ADINA MEHMET YUSUF ÖZ
BAŞ (Kahramanmaraş Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın parlamenterler; sıkıyönetimin bazı illeri
mizde iki ay süreyle yenliden uzatılması hakkındaki 
Hükümet Teklifi konusunda Milliyetçi Hareket Par
tisinin görüşlerini arz etmeye başlarken, Yüce Par
lamentoyu şahsım ve Grubum adına saygılarımla se
lamlarım. 

Yurdumuzu her gün biraz daha felaket ortamına 
sürükleyen nifak hareketlerinin ancak olağanüstü 
yetki ve güçlerle teçhiz edilmiş sıkıyönetim .dediğimiz 
disiplin ve otorite timsali bir anayasal idareyle önle
nebileceğine inanan partimiz çok evvellerinden, daha 
«yılan küçükken başının ezilmesi» için yetkilileri 
ikaz görevini yerine getirmiştir. 
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organize edilip desteklendiği, niyetlerinin açıkça ana
yasal düzenimlizi devirmek ve devletimiz'i yıkmak ol
duğu, en ücra köşelerdeki vatandaşlar tarafından bile 
anlaşıldığı halde; «filan sağcı tutuk evinden kaçırıldı, 
falan sağcı suç işledi» şeklindeki yaygaraların halen 
sürdürülmekte oluşu; anca'k asayiş güçlerine hedef 
şaşırtmalk niyetinin bir tezahürü olarak kabul edilip 
değerlendirilebilir^ 

Yıkıcıları, bugün bile «sağın tahrikleriyle suç iş
lemeye itilen kişiler» diye takdim etmek isteyenler, 
canilerin niye kendilerini tahriik edenleri değil de; 
devletin subayını, poilüs, jandarma ve melimetçik'ini, 
haitita yabancı devlet personelini göz kırpmadan öl
dürdüğünü, devlet ve millet malını niye talan ve tah
rip efttiğinü, banka ve fabrikaları soyduğunu, yaktı
ğını izah etmeleri istendiğinde; ancak sus'turulabil-
•m ektedir. 

Gerçi son sıkıyönetim, ©siki sıkıyönetimler ve bil
hassa 1971 sıkıyönetimi derecesinde başarılı olama
mıştır. O sıkıyönetimler kısa dönemde anarşinin kö
künü kazımış, yakalanan örgütler yargılanıp, suçlu 
görülenler cezalarını almış, süreler tekrar ve tekrar 
bugünkü gibi uzatılmamıştır. 

Bugünkü başarı düşüklüğünde ihanet teşkilatları
nın daha kalabalık oluşlarının ve kuluçka devresinde 
çok büyük yardım görüp, kuvvetlendirilmelerinin en 
büyük etken olduğunu kabul etmemiz icap etmekte
dir, fakat sıkıyönetime, «demokratik hüviyet veriyo
rum» diyenlerin, af t niyetli güdümlerinin de bu ba-
şarisıızlıktaki katkı payları büyüktür. 

(Sıkıyönetimin askeri kadrosuna yardımcı olan si
vil devlet kadrolarında ve mahalli yönetimlerde İs
rarla ve planla görevlendirilen bazı anarşistler de bir 
türlü yerlerinden sökülüp atılmadığı ve bunlara bir
çok yerlerde daha önemli mevkiler verildiği için sıkı
yönetim icraatı yer yer sabote edilmiş, olaylar mec
ralarından çıkartılıp, saptırılmıştır. 

Bu görüşümüzdeki isabeti Yüce Parlamentonun 
nazarlarına daha açıkça aksettirebilimek için, Anka-
ra\Iafci sıkıyönetimin bir türlü diğer sıkıyönetimleri
miz derecesinde başarı gösteremeyişinin nedenlerini 
açıklamakla yerine getireceğiz. 

Sıkıyönetimin en büyük sîvil yardımcı kitlesine 
ve devlet imkânlarına malik olan komutanlığı, An
kara Sıkıyönetim Komutanlığıdır; fakat buradaki po
lis teşkilatında ve mahalli idarelerde yerleştirilmiş 
solculardan ve militanlardan hiçbirisi yerinden alın
madığı gibi, bazı devlet kadrolarından tasfiye gören
lerin de, belediyece yüksek maaşlarla taltif edilme

leri sonucunda, sıkıyönetimin bütün başarı imkânları 
selbedilmiştir. 

Başkentin kenar semtlerinde değil, ana caddele
rinde bile her gün duvarlara yazılar yazılıp, afişler 
asılması, gece ve gündüz hiç sıkıyönetim olmayan 
İllerimizle bile mukayese edilmeyecek derecede yapı
lan anarşik olaylara mani olunariıayışı, askeri öğren
cilerimize sataşılması, bu hareketlerin arkasındaki ör
gütlerden hiçbirinin ortaya çıkarılamayışt, genel mer
kezimize saldırarak 2 partilimizi şehit edenler hak
kındaki soruşturmanın bir türlü ikmal edilemeyişi, 
daha dünkü gün Milli Eğitim Bakanlığındaki görevli 
amir, memur ve polislerin, oraya yollanan POL-DER' 
ci polislerce toplanıp götürülüşleri, kadrolardaki yı
kıcı mihrakların faaliyetlerine hâlâ mani olünamadı-
ğının en açık delilleridir. 

Namuslu vatandaşın sırf mal ve can emniyetimi 
temin için evinde ve işyerinde bulunduracağı silah
lara bile kanuni imkân sağlanamazken, anarşistlerim 
en mükemmeli ve bol silahlarla mücehhez oluşu, eş
kıyanın cesaretini)' ve kurbanlarının sayısını artirmiŞ-
tll'i 

(Kanaatimizce sıkıyönetimin arzu edilen ve umu
lan nispette başarılı olamayışının bir sebebi de, uy
gulamanın bazı illere hasredilip, geniş yurt parçası
nın sıkıyönetim kapsamı dışında bırakılmış olması
dır, 

Sıkıyönetimin konusu coğrafi bir bölüm değil, in
san unsurudur. Nakil ve haber alma vaisıtalarındaki 
tekâmül, memleket içindeki çok gen'iş kapsamlı göç 
ve seyahat imkânları, artık bir bölgede bir derneğin 
kapatılması, sıkıyönetimce istenmeyen bir kişimin o 
bölgenin dışına çıkarılması veya bir yayınevinin faali
yetten alıkonulup, matbuatının töplamması meseleyi 
halletmeye kâfi gelmemektedir. Ankara'da muzır gö
rünen dernek Konya'da faaliyet gösterirken, yasak
lanmış yayınlar da başka merkezlerden postalanarak 
tahrikler devam ett'irilmekltedıir. 

Bindirilmiş anarşist konvoyları aynı günde birkaç 
bölgede eşkiyalik yapma fırsatı bulmakta, sıkıyöne
tim dışındaki sahalar bunlar için gizlenme ve teşki
latlanma hususlarında sığınak vazifesi görmektedir. 

Partimiz, sıkıyönetim'in, sıkıyönetim komutanları
nın da bu başarısızlıkta rolü olabileceğini düşünmek 
istememektedir. Biz, başlangıçtan beri şu görüşü İs
rarla belirtmekteyiz, tilerimizin üçte birinde sıkıyö
netim ilan ederek başarı oranını azaltıp, süreyi uzat
maktan, bütün yurtta sıkıyönetim ilan ederek başarı 
nispetini yüzde yüze çıkarmak daha akıllıca bir hâ-
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rekettir ve bu sıkı idareden kanunlara saygılı vatan
daşın uzun süre erMlenmesinin önlenmesi de ancak 
böyle mümkün olur^ 

Uygulamanın tüm yurlt sathında birden yapılması 
halinde, her ilimizdeki askeri mahkeme, o yerin sıkı
yönetim mahkemesi olarak da görev yapma fırsatına 
kavuşacağından, vatandaş kendi bölgesinde yargılan
ma imkânını bulur. Böylece mahkemelerin bugün 
tahammül edemedikleri ağır yük de hafifleyerek ada
letin erken tecellisi sağlanır. 

Sıkıyönetim, bîrbuçük yıldan beri süren normal 
bir idare şeklini aldığı halde, sıkıyönetim mahkeme
lerinde hâlâ tek bir örgüt davasının sonuçlandırıla-
mayışı, mahkeme kadrolarının kifayetsizliğini ispait 
eder. Oysaki Anayasamız sıkıyönetim idaresinin 2 
aylık bir süre zarfında bekleneni vereceğini hesap et
miş, istisnai hallerde yeni 2 aylık uzatmayı ayrı bir 
kanun konusu yapmıştır. 

Davaların uzaması, masum vatandaşı tedirgin et
tiği gibi, cezaların ibreti müessire olma vasfını da 
yok etmektedir. Anarşi halen bu boyutlarda kalabiîi-
yorsa, henüz sıkıyönetimce verilmiş ve infaz edilmiş 
bir kararın mevcut olmayışının, onu bu imkâna ka
vuşturduğunu kabul etmemiz icap eder. 

Geçmişteki kanun üstü af tatbikatının, halen dev
let tayinlerine cüret veren bir muharrik olma vasfım 
devam ettirdiğinin de burada açıklanması çok fayda
lıdır. 

Halkımız, Ecevit İktidarının kendisini nereye gö
türmek istediğini anlamış ve 14 Ekimde iradesini be
yan etmiştir. Sayın Demirel, halktan iktidarı alırken 
bazı taahhütlerde bulunmuştur. Ayrıca, taahhüdünü 
yerine götürmeyenlerin mert olamayacaklarını sözle
rine eklemiştir. 

Memleket ve millet çıkarlarını parti menfaatleri
nin üstünde gören Milliyetçi Hareket Partisi, bu söz
leri bir senet kabul etmek suretiyle milletin de ar
zusu istikametinde Sayın Delmireîin iktidar olmasını 
desteklemiş, hem de bu desteği kerhen değil, samimi
yetle ve mili bir görev olarak yapmıştır. Şimdi de 
haklı olarak verilen sözün yerine getirileceği inancını 
yitirmemek arzusundadır. 

Sayın Demirel Hükümetinden beklediğimiz ilk 
icraat, demokratik sıkıyönetÜm ismi altında bu yöne
timin sulandırılması ve dolaylısıyla amacından saptı
rılması konusundaki yanlış güdümün Ve yolsuzluk
ların giderilmesidir. Anayasamızın 132 nci maddesi 
çiğnenmek suretiyle yargı yetkisi- üzerine konulan bu 
korkunç ambargonun muhakkak kaldırılması gere

kir. Bugün sıkıyönetim mahkemelerine intikal eden 
davalar o kadar girift ve hacimli ve o kadar değişik 
mahiyettedir ki, normla! bir devre içim oluşturulan 
kadrolarla ve kasıtlı tayinlerle bunların altından kal-
kıiması mümkün değildir ve o kadrolar çalışmaya 
(başladığı gün kendilerine tevdi edilen işle bugünkü iş 
hacmi arasında nispet kurmak imkânsızdır. Aynı 
kadroyla göreve devamda İsrar, işlerin halledilmesini 
îstememek şeklinde ancak tefsir edilebilir, tik ata
malarda yapılan kasıtlı hareketler konusunda parti
mizin ileri sürdüğü müdellel iddiaların açığa kavuş
turulmasını veya mahzurların giderilmesini, adaletin 
mülkün temeli olduğunu, inanan herkesin ve bilhassa 
iktidarın, hükümetin milli ve kanuni bir borç olarak 
kabullenmesini beklemek en tabii bir hakkımızdır. 

Bizce davaların en müessir ve çabuk hal şekli, 
Anayasamızın emri olan Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin bir an önce göreve başlamasının sağlanma
sıyla mümkün olur. Böylelikle, bugün ayrı bir ihti
sası ve tecrübeyi elzem kılan çok karışık ve kalaba
lık davaların halli sağlanmış olur ve sıkıyönetim 
devresinde işlenilen suçların da eşgüdümcülerin, ar
zularına uygun hâkimlere rüyet ettirilmesi suretiyle 
Anayasanın 132 nci maddesini ihlal etme imkânları 
da bertaraf edilmiş olur. 

1 Mayıs çok yakınlaşmıştır. Bahar Bayramını ve 
işçi emeğini siyasi çıkarlarına sermaye edinenlerin, 
asgari geçim haddinin vergi dışı bırakılması hakkın
daki vaatlerinin hâlâ kanunlaşamamasını bahane ede
rek, çok zor geçim şartları içerisinde ıstırap çeken 
memur ve işçilerin bu muistar hallerini istismar ede
cekleri muhakkaktır. 

Anarşi ve sıkıyönetimle çok sıkı bağları olan dar
lık ve hatta yokluğun imkân nispetinde yok edilme
sini temin için gerekli yasanın hemen çıkarılmasının, 
hem bir taahhüdün yerine getirilmesi, hem de mille
timizin ve bu arada partimizin alacağının teslimi gibi 
bir borç edası şeklinde 1 Mayıstan evvel muhakkak 
yerine getirilmesilni bekliyoruz. 

1 Mayısı Demokles'in kılıcı gibi milletin başı üs
tüne asanlarla en etkili mücadelenin ilk basamağı, 
kanaatimizce bu şekilde aşılabilir. 

Sıkıyönetimle ordumuz, dış düşmanın içimize in
dirdiği beşinci kolla mücadeleyi bizzat üzerine almış 
olmaktadır. Anarşistler, basit katiller ve suçlular de
ğil, bizdeki isimsiz karmalların teşkilatlı birlikleridir. 
Bu sebeple, «Sıkıyönetimlerle ordunun esas görevi 
arasındaki bağın ihlal edildiği» safsatasına inanma
mak gerekir. 
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Vatanımız ve milletimiz en büyük ihanet hareke
tiyle karşı karşıyadır. Milletin arzusuna tercüman 
olan Mecliıslerimiiz de ordusunu göreve ve yardıma 
davet etmiştir. Biz, sıkıyönetimin aksatılan bütün 
hallerine rağmen zaruri ve faydalı olduğu inancı içe
risinde, Grup olarak, sıkıyönetime «evet» diyeceğiz. 
İşlerin mukemmelleştirilmesi için de Hükümetin, va
zifesini ve vaadini yerine getirmesini İsrarla talep ede
ceğiz. «Bu haliyle bile sıkıyönetim faydalı mıdır?» 
'diyenlere, en güzel cevabı, «Sıkıyönetim olmasa idi 
halimiz ne olacakmış?» şeklindeki cevabı ile milleti
miz vermektedir. 

'Bu münasebetle Yüce Parlamentoya ve Hüküme
tin Sayın Başkanına bir hususu daha arz etmekte 
fayda görmekteyim. 

Sıkıyönetimin ilan sebebi olan Maraş davadan 1,5 
yıldan beri gittikçe kangren olma şeklinde devam edip 
durmakta ve 510 kişi hâlâ Adana 3 No. lu Sıkıyöne
tim Mahkemesinde yargılanmaktadır. 

Tutukluların halleri çok perişandır. Bini aşkın 
dava, 1 072 sanık bir tek dava dosyasıında yargılana
cak diye günlerce İsrar edilmiş ve Türkiye'nin, bel
ki de dünyanın en uzun oturumlu davası devam ettiği 
halde, bugüne kadar bir türlü en basit suçlunun bile 
durumunun açıklık kazanması temin edilememiştir. 
Davalar tefrik edilmediği ve sanıklara savunma hak
kı verilmediği siürece, biz adaletin tecelli edeceğine 
inanmıyoruz, 

Bu 16 ay zarfında 7 kişi ölmüş, 2 kişi aklını kay
betmiştir. Dava bu haliyle devam ettiği takdirde Ma-
raşlı ölecektir. Hem de en mukaddes hakkı, adaletin 
tecelli etme hakkını göremeden ölecektir. Bu ölen
ler içerisinde kimler yoktur? Halk Partili avukat rah
metli Ökkeş Çakmak, Adalet Partili nakliyeci Çok-
uçkun, Selamet Partili Sarıçukurlu ve ülkücü eğitim 
enstitüsü talebesi Hasan Hüseyin Akbaş bu ölenler 
arasındadır. 

Hükümetin bizce en büyük vazifesi, arz ettiğimiz 
gilbi, Anayasanın 132 nci maddesini ihlal edenlerin 
kasıtlı hareketlerini izale etmek olmalı ve bu vatan
daşları bir an önce hürriyetlerine, hürriyetlerine ol
mazsa kanuni müstalhaklarına kavuşturmaları icap 
edefj 

3 gün önce Adana Cezaevinde idim. Adana ka
palı Cezaevinde halen 1 600 kişi vardır. Bunun 20O'ü 
sağcı, 1 400'ü solcudur. Mehmet Çan'ın himmetiyle 
Adana Cezaevine tayin edilen 1!15 gardiyan, sağcı 
sanıklara her gün ölüm azabı çektirmektedir. Gaze
telerde okuduğunuz gibi, koğuşlar basılmak ve 7 ka

pının kilitleri gardiyanlardan alınıp açılmak suretiyle 
sağcılar koğuşuna giren anarşistler, 2 ülkücüyü ya
taklarında şelM't etmişler ve 2,5 saat sonra ancak jan
darma kuvvetlerinin hapishaneye gelmesi temin edi
lebilmiştir. 

Bizce Sayın Başbakanın Adana'daki sıkıyönetim 
felaketzedelerini gidip ziyaret etmesi, sel baskınına 
uğrayan felaketzedeleri ziyaret etmesinden daha bü
yük bir milli borçtur. Çünkü, sel içerisinde mahsur 
kalanların kurtulma ümitleri çoktur; falkat, bu gidişe 
«dur» denmedikçe, kapalı cezaevindeki 200 kişinin 
ölümle burun buruna gelişlerini ve hatta hayatlarını 
kaybedişlerini hiç kimse önleyemeyecektir. 

Sıkıyönetimin işlerlik kazanması, yalnız sıkıyöne
timin asker kadrosunun sanıkları tutup adalete tes
lim etmeleriyle bitmez. Sivil kadrolarını, bilhassa 
Adalet Bakanlığının da bu işte yardımcı olmaları ik
tiza eder. Adana Cezaevinde 2 ülkücü şehit .edilir
ken gardiyanlarla jandarmalar yanyana değil, muh
telif istikametlerde sırt sırta bulunmuş ve ülkücüleri 
kaderleriyle başbaşa bırakmışlardır. 

Ziyarete gittiğimde, benim bile emniyetimi taah
hüt ötmeyen gardiyanlar, içeri girdikten sonra, üze
rime kapıyı kilitlemek mecburi yetinde kalmışlardır. 

Sayın Başbakana, bu hususları da Maraşlı bir par
lamenter olarak ve hakka susayan Türk Milletlinin 
bir temsilcisi olarak arz etmeyi milli bir görev say
maktayım ̂  

Yüce Parlamentoyu saygılarımla selamlarım. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isteyen?.. 

CAHİT DALOKAY (C. Senatosu Elazığ Üyesi) 
— Sayın Başkan, Adalet Partisi Grubu adına ben ko
nuşacağım. 

(BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Cahit Dalokay; buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA CAHİT DALOKAY (C. 
Senatosu Elazığ Üyesi) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun muhterem üyeleri, muhterem milletve
killeri; 

Yurdumuzun muhtelif yerlerinde daha önce ilan 
edilmiş olan sıkıyönetimin, 19 ilimizde 2 ay süre ile 
uzatılmasını ve Ağrı ilimizde de ilk defa ilanını iste
yen Hükümet teklifi dolayısıyla Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Adalet Partisi Grubunun görüş ve düşün
celerini sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum < 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Muhterem senatörler, muhterem milletvekilleri; 
sözlerime başlarken, aziz milletimizin birlik ve bera
berliğini, hudutları Misâk-ı Milli ile çizilmiş mukad
des vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, vatandaşların 
can ve mal güvenliğini sağlamak ve sarsılan devlet 
otoritesine demokratik güç kazandırmak için cansi
perane gayret ve fedakârlıklarını esirgemeyen, başta 
gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, 
bütün güvenlik kuvvetleri mensuplarına minnet ve 
•şükranlarımızı sunuyor, bu uğurda şehit olanlara rah
metler diliyoruz-

Muhterem senatörler, muhterem milletvekilleri; 
19 ncu asrın artık iflas etmiş ihtilal edebiyatı ile baş
ta gençlik olmak üzere .milletin- birçok kesimlerini 
tahrik ederek, sözde ilericilik maskesi altında Türk 
Milletini, Türk vatanını parçalamak için kendi men
hus ve menfur emelleri uğruna sömürmek isteyenle
rin oyunları artık bütün çıplaklığı ile bir kere daha 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Değerli üyeler, hiçbir millet kendi arzusu ile ko
münist bir idareyi benimsememiştir; fakat bugün 
dünya milletlerinin yarısı komünist dikta rejimlerinin 
altında inlemektedir. Cumhuriyetin tesisinden beri 
Türkiye, komünizme karşı büyük bir hassasiyet için
de olmuştur. 1924'ten 1960 senesine kadar Türkiye'de 
birçok komünist takibat ve tevkifatı yapılmıştır. Bun
lar acaba yanlış mı idi ve o dönemlerde devleti idare 
edenler lüzumsuz bir vehim içinde mi hareket etmiş
lerdi? Şayanı hayrettir ki, bu gerçeklere rağmen 
Anayasanın yasakladığı komünizme karşı olmayı bu
gün çağ dışı sayanlar vardır. 

Komünizmi bir tehlike olarak kabul etmez, reji
mi ve vatanın bütünlüğünü korumak, sınıf hâkimiye
tini önlemek için konulan Türk Ceza Kanununun 
141 ve 142 nci maddelerinin kaldırılmasını çeşitli 
ağızlardan alenen ve hatta zaman zaman resmen ta
lep ve beyan ederseniz, kökü dışarda olan Komünist 
Partisiyle illegal teşekküller ve onlarla işbirliği yapan 
devlet, rejim ve vatan düşmanı anarşistlere en büyük 
tavizi vermiş olursunuz. Komünizmin serbest bıra
kılmasını isteyenler, bunu kendi tabirleriyle özgür
lükçü demokrasinin bir gereği sayıyorlar. Oysaki 
Anayasamızın komünizme kapalı olması bir yana, 
'komünizm Türkiye'ye, sadece bir parti levhası asmak 
ve bu levha altında Anayasa nizamına ve Cumhuri
yete saygılı olarak çalışmak için gelmiyor. Komü
nizm Türkİye^e Cumhuriyetin bir alternatifi olarak 
gelmek istiyor. Bu gerçek görülmezse, sınıf çatışma

sını körükleyip sınıf diktatörlüğünü kurmak isteyen 
ve bunun için sıilahlı eylemlere girişenler, teskin şöyle 
dursun, bilakis teşvik ve tahrik edilmiş olurlar. 

'Muhterem senatörler, muhterem milletvekilleri; 
daha 12 Mart döneminde Türkiye'de oynanmak iste
nen oyunun mahiyeti açıkça ortaya çikmıştır. Türki
ye'de cereyan eden hâdiselerin gayesinin, hür demok
ratik rejime dayanan devleti yıkıp, yerine Marksist, 
Leninist bir düzen getirmek olduğu anlaşılmış, bin
lerce anarşist, vatan ve millet düşmanları örfi idare 
mahkemelerince mahkûm edilmiştir. Ama ne yazık 
ki, 1974'te çıkarılan Genel Af Kanununun Anayasa 
Mahkemesine götürülmesi sonunda, Anayasa Mah
kemesi komünist ve anarşistlerin affını istisna eden 
5 nci maddesinin bir bendini iritaıl etmiş, bu istisnayı 
ortadan kaldırmıştır. Böylece, af Türkiye Büyük Mil
let. Meclisinin münhasır hakkı ve yetkisi olduğu hal
de, bu yetki Anayasa Mahkemesi tarafından kullanı
larak milli vicdanın kanamasına ve millet hâkimiye
tinin zedelenmesine sebebiyet verilmiştir. 

Derhal ifade edelim ki, anarşist ve komünistlerin 
çok daha tecrübe kazanmış olarak yurt sathına yayıl
masını sağlayan bu karar, sadece devleti sokağa mağ
lup ettirmekle kalmamış, 26 ay süre ile sıkıyönetimle 
idare edilen Türkiye'de askeri mahkemelerin verdik
leri bütün kararları da askıda bırakmıştır. Bunun 
tabii bir neticesi olarak da Marksist, Leninist ve Mao-
ist örgütler 12 Marttan önceki dönemin seviyesinde 
yeni bir teşkilatlanma merhalesine ulaşmışlar, kapan
mış bulunan bütün yıkıcı ve bölücü anarşik kuruluş
larını tekrar faaliyete geçirmek suretiyle devletin te
mel yapısını tehdit edecek yeni bir güç kazanmış ve 
büyük mesafe almışlardır. Yine sloganlar üretilmeye, 
beyinler yıkanmaya başlamış, bölücülük, yıkıcılık ve 
mezhep kışkırtıcılığı ile silâhlı çatışma ve eylemler 
gittikçe tırmanmaya geçmiştir ve neticede ülke yeni
den sıkıyönetimsiz idare edilemeyecek hale gelmiştir. 
Ancak bu kere de siyasi müdahaleler üe eli kolu bağ
lanan 11 aylık örfi idare döneminde «Ajan provaka-
tör yuvası, kontr - gerilla» diye suçlanarak zaafa uğ
ratılmak istenen Milli İstihbarat Teşkilatının çalış
ması kısıtlanmış, polis teşkilatı ikiye bölünmüş, legal 
ve illegal birtakım dernekler, sendikalar anarşiye alet 
edilmiş veya doğrudan doğruya anarşist yuvalar ha
line sokularak ve devlet idaresinde söz sahibi kılın
mıştır. Bu sebeple de, devlet ve rejim düşmanı, fitne 
ve fesat erbabının yuvalandığı bataklıklara inileme
miş ve anarşistler, teröristler maalesef yakalanama
mıştır, 
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Muhterem senatörler, muhterem milldCvekilleri; 
ülkede böylesine ciddi ve hayati bir durum ortaya 
çıkması, elbetteki fevkalade haldir ve elbetteki Ana
yasamızda bu hususta yer alan hükümlerin gerekleri
ni tatbike koymak lazımdır. 

Sıkıyönetim tedbiri Anayasamızın 124 ricü mad
desinde yer alan bir müesSesedir, bir demokratik ted
birdir. Sıkıyönetim ihtiyacından ve zaruretinden söz 
edildiğinde, komünizmin sızdığı ve kontrolü altında 
bulunduğu bazı dernek ve kuruluşlar derhal tepkiler 
ortaya koymakta, sıkıyönetimi âdeta Anayasaya ay
kırı bir uygulama olarak damgalamaya çalışmakta
dırlar. Hakikatte, bunların Anayasaya, hürriyetçi de
mokrasiye düşman kesimler olduğu artık açıkça an
laşılmış bulunmaktadır. 

Türkiye'nin meseleleri, bugün sadece kanun ve 
nizam hâkimiyetini sağlamaktan ibaret değildir. 
Aynı zamanda devlete, ülke ve millet bütünlüğüne 
yönelmiş tehditleri tesirsiz hale getirmektir. 

Bugün Türkiye büyük bir bela ile mücadele edi
yor. Bunun bir an evvel defedilmesi için, Yüce Mec-
'lîslerimlzin kendisine düşen hususlarda gereken has
sasiyeti göstermeye devam edeceğine inanıyoruz. 

Bu cümleden olmak üzere, Sıkıyönetim Kanunun
da değişiklik yapan tasarının bir an önce kanunlaş
ması lüzumuna da işaret etmek isteriz. Türkiye'nin 
huzur ve güveninin •sivil idarelerle sağlanması esas
tır. Bunun 'sağlanaibtilmesi için de, daha bugünden 
hangi eksiklerin giderilmesi lâzımgeldiği hususunun 
düşünülmesi bir zarurettir. Şüphe yok ki, bu konuda 
birinci şart, Anayasanın amir hükümlerini eksiksiz 
yerine getirmektir. Artık aşikârdır ki, bugün Türki
ye'yi rahatsız eden hadiseler rastgele bir fitnenin eseri 
değildir. Bütün bu olup bitenler organize bir fesadın 
eseridir. îşte bu fitne ve fesadın yuvalarına, neşvüne
ma bulduğu menhus ve meşum bataklıklara Devletin 
güçlü dozerleri dayanmış, kurutulmasına çalışılmak
tadır. Her gün meydana çıkarılan çeşitli yıkıcı, bö
lücü hücre ve örgütler, silahları ile yakalanan sayısız 
anarşistler bunun açık delilidir. 

Bunların ve olayların üzerine ciddiyetle ve azimle 
gidilmekte olduğunu memnuniyetle müşahede ediyo
ruz. Örfi idarenin, kanunun kendisine verdiği yetki
leri tam ve kemaliyle tatbik etmekte olması gurur ve 
huzur vericidir; ama bunca gayretlere rağmen henüz 
kan dökülmesi durdurulmuş değildir. 

Geçen, son aylar zarfında cereyan eden ibret ve
rici olaylardan bazılarına değinmeden geçemeyece
ğim değerli1 üyeler, 

Dizginleri dışarıdan tutulan Marksist bir sendika 
îzmir TARİŞ Fabrikasında direnişe geçiyor, milyar
larca liralık mili servet tahrip ediliyor. Bu isyan ve 
ihtilal provasının karşısına çıkan, devlet otoritesini, 
kanun ve nizam hâkimiyetini fevkalade itina ile ve 
kan dökmeden sağlamaya çalışan devletin güvenlik 
kuvvetlerine, silahla, bomlba ile alçakça: saldırılıyor, 
adeta izmir'de bir savaş manzarası yaratılıyor. Çatış
ma, yollara ve bazı mahallelere kadar yaydırılıyor. 
GüVenfik kuvvetlerinden şehit düşüyor; bir cami iş
gal ediliyor, hoparlöründen «Türkiye'ye savaş ilan 
ettik» yaveleri çağrılıyor. Duvarlar, tüyler ürperten; 
«Türk askerini arkadan vur, Rus askerline selam dur» 
yazıları ile alçakça kirletiliyor. Ama sonunda ne ol
muştur? Bu Karmal adaylarının hevesleri kursakla
rında kalarak, devletin meşru kuvvetlerine, kanunlara 
boyun eğmek mecburiyetinde kalmışlardır. Ama, ne 
hazindir ki, milletin gözünün önünde cereyan eden 
bütün bu olaylar sırasında son derece dikkat, teenni 
ve hatta müsamaha ile emniyeti ve devlet otoritesini 
sağlayan güvenlik kuvvetleri için, ancak Türk'e düş
man bir ağrza yakışacak ağır sıfatlar kullanılması 
reva görüldbilmiştir. 

İstanbul'da esnaf ve sanatkârlar kontak kapatma
ya kepenk indirmeye idbar ediliyor. Ne hazindir ki, 
anarşistlerin bu zorbalıkları, bundan önceki Türk es
naf ve sanatkârlarının iradi ve hür davranışları ile bir 
tutulup, nevama bu hareketlere gerekçe aranmaya 
kalkışılmıştır. 

TÖB - DER, Kalhramanmaraş olaylarının yıldö
nümü bahane ve istismar ederek yurt çapında dire
nişler tertip ediyor. Ne acıdır ki, bu maksatlı eylem
lere katılanlara kanun ve nizamlar uygulandığında, 
buna karşı çıkanlar, tenkit edenler görülmüş, özgür
lükçülükle, bozgunculuğu ayırt edemeyenler yine boy 
boy televizyon ekranlarında boy göstermişlerdlir. 

Muhterem senatörler, muhterem milletvekilleri; 
hürriyetçi demokrasinin kendisini korumak için gücü 
mevcut değilse, ömrü bahis konusu olamaz. Gücü 
mevcuttur ki, başka ülkeler hürriyetçii demokrasiden 
sapmalar göstermeden bunun usul, kaide ve organları 
ile rejimi ve devleti koruyalbilmektedirler. Bunca 
devlet tecrübesi bulunan ve köklü bir devlet olan biz, 
ne içini rejime ve Devlete musallat olanları tesirsiz 
hale getirmekte müşkülat çekelim? Önemli olan, nok
sanımızı bulup onu gidermektir. Yoksa, zorluklarla 
karşılaşılınca, «Hürriyetçi demokrasi işlemiyor, ken
dimize başka bir idare bulalım» hayaline kapılma
dan, tedbirler alındığı zaman da, «Özgürlükler kısıt-
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lanıyor, demokrasi elden gidiyor» safsatasını serd et
meden yapılacak şey, inanç boşluğuna düşmekten 
kendimizi kurtararak, kuşku, tereddüt ve vesveseleri 
aşarak hadiselerin üzerine metanetle yürümek olma
lıdır. 

Hayat hakkımız, mücadele gücümüz kadardır. 
Türk tarihinin her safhasında bölünmenin Devletin 
yıkılışına sebep olduğunu görürüz. Ne zaman milli 
birlik ve beraberlik sağlanmış ise o zaman destanlar 
yaratılmıştır. Kin ve fesat duygularının son bulması 
lazımdır, zaruridir. Büyük milletimiz kavgayı değil, 
barışı milli hedef ve düstur yapmıştır. 

Vatan ve millet için elele vermenin en büyük hiz
met olduğuna inanan her düşünce sahibinin, bütün 
şahsi endişelerini bir kenara atarak gönülden bir ara
ya gelmesi de şarttır. 

Bundan 4 ay önce yine sıkıyönetimin uzatılması 
dolayısıyla huzurlarınıza geldiğimde, buhranlı dö
nemler geçirmenin bu milletin kaderinde bulunduğu
na, alsıl meselenin bu dönemleri aşmak içiin lüzumlu 
tedbirlerin alınması ve bunların bir daha yaşanma-
ma'sının şuuruna varılması gerektiğine işaret etmiş
tim. tşte bugün bu şuurun teşekkül etmekte olduğu
nu ve buhranların atlatılması safhasına gelinmekte 
bulunduğunu görüyoruz, 

Muhterem senatörler; muhterem milletvekilleri; 
devlete demokratik otorite ve güç kazandırılması za
ruridir. Devlet mutlaka hak edene ceza verebilmeli, 
canilerin yaptıkları yanlarına kalmamalıdır. Anarşi 
ve terörü tesirsiz hale getirmek için gece - gündüz 
demeden evde, sokakta, iş yerinde, okulda masum 
vatandaşlara, polise, askere insafsızca ölüm saçan 
Hainlerin hak ettikleri cezayı Anayasa düzeni ve hu
kuk prensipleri içinde mutlaka bulmalarını sağlamak 
lazımdır, 

'Memnuniyetle görüyoruz ki, anarşiye isabetli teş
his konmuş ve bu teşhise devletin bütün güçleri işti
rak ettirilmiştir. 

Tehdit Devlete yöneliktir. Ülke bütünlüğü hedef 
alınmıştır. Millet varlığına ve Cumhuriyet rejimine 
kastedilmek istenmektedir. Bu tehdit karşısında ha
reket noktası elbette teslimiyet değil, mücadele ola
caktır. Bu mücadele topyekûn müessir ve netice alıcı 
olmalıdır. Zaman ilerledikçe, mücadelenin bu vasıf
ları iktisap ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Devlet 
mücadeleye azmdttiirilmişstir. Anarşi, terör, bölücülük 
ve yıkicılik ile bu mücadele bir plana, bir stratejiye 
uygun olarak yürütülmektedir. Bu stratejiyi Milli Gü
venlik Kurulu eksiksiz olarak çizmiş ve tavsiyelerini 

Hükümete bildirmiştir. Hükümet, devletin güvenlik 
kuvvetlerinin caydırıcılık kazanmasını, eksiklerin gi
derilmesini ve devletin bütün organlarının ahenk ile 
çalışmasını hedef alan bu stratejinin icaplarını yerine 
getirmek için bütün gayretleri sarf etmektedir. 

Şüphe yok ki, anarşi, terörizm, bölücülük ve yı
kıcılık ile mücadele meşru zeminlerde kalınarak, 
meşru yollardan gidilerek, devletin meşru güçleriyle 
hukukun içinde yürütülecektir. Artık, bugün bir dev
let meselesi olduğu şüphe götürmeyen ve bu yüzden 
siyasii bir tarafı bulunmayan, milli vasıf kazanmış bu 
mücadelede herkesin kesin bir tavır alması zarureti 
vardır; herkes Devletin tarafında olacaktır; Devlet de 
kesin tavrını almıştır. 

Bu mücadelenin azimle sürdürülmesinin ve ülke
nin huzur ve güvene kavuşturulmasının hiçbir suret
te gözden uzak tutulmayan bir hedef olmasının dik
katli takipçisi olacağız. Yüce Meclislerin verdiği yet
kiye dayanılarak yürütülen sıkıyönetim tatbikatının 
ve bu yolda büyük bir azim ve cansiperane gayret
ler sarf eden Silahlı Kuvvetlerimizin bu ulvi göre
vinde muvaffak olmasıyla, Devletin bekası, rejimin 
ve ülke bütünlüğünün muhafazası eşdeğer ha
le gelmiştir. Silahlı Kuvvetlerimizin bu müca
delede muzaffer çıkması mutlak bir zaruret
tir. Bu zaruret ve bunun hayati önemini isabette tak
dir eden Grubumuz, görev başındaki komutanlarımı
zın başarısı için her türlü kolaylığın sağlanmasını 
hassasiyetle takip edecektir. 

Türk Devleti ve onun en güçlü müessesesi olan, 
aziz milletimizin sinesinden çıkmış Kahraman Türk 
Ordusu, bugünkü tabloyu mutlaka değiştirecektir; 
buna imanımız ve inancımız tamdır. Bunun en büyük 
delil ve teminatı, şehit tlbey'lerin, Gülbey'lerin son
suz acısını sinesine gömerek, vatanperver ve değerli 
Sıkıyönetim Kumandanınin Adana'dan şuurla vatan 
'sathına sesleniişi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yüce 
Komutanı Genelkurmay Başkanımızın bu hususta 
gösterdiği hassasiyet ve kararlılığını hatırlatmasıdır. 

Türk Milletini yeniden, layık olduğu huzura ve 
sükûna kavuşturmayı hedef alan bir azimli mücade
leyi fedakârca, geceyi gündüze katarak yürüten her 
kademedeki bütün görevlilere Cenab-ı Hakkın yar
dımcı olmasını niyaz ederken, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Adalet Partisi Grubu olarak, sıkıyönetimin 
19 ilimizde 2 ay dalha uzatılma'sına ve Ağrı ilimizde 
de ilk defa ilanına müspet oy vereceğimizi arz ile, 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Milli Selamet Partisi Grubu adına 
Sayın Oğuzhan Asiltürk; buyurun efendim. 

MSP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara Milletvekili) — Muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlarım; sıkıyönetimin 2 ay daha uzatılmasıyla 
ilgili olarak Milli Selamet Partisi Grubumuzun gö-
ruşlerı'inli anlatmak üzere huzurlarınıza geldiğim şu 
anıda, Yüce Meclisi, başta değerli Başkanı olmak üze
re saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetim münasebetiyle 
yapılan konuşmalarda, aslında benim inancıma göre, 
sıkıyönetimini münakaşa edilmesi, sıkıyönetimin getir-
dikleriniin, sıkıyönetimin götürdüklerinin kamuoyun
daki değerlendirilmelerinin tartışılması gerekir. An
cak, tabii, konuyu çdk geniş açıdan ele alan arka
daşlarımız burada birçok meseleleri daha dile getir
diler, zaman zaman da - affınıza sığınarak ifade edi
yorum - «Seçmene selam» programından laflar ettıi-
ler. 

Sıkıyönetimin şu andaki şartlar içerisinde değer
lendirilmesinin yapılmasını, ben daha önemli buluyo
rum; 

Değerli arkadaşlarım, önce, Türkiye'nin içinde bu
lunduğu şartların önemi kadar, Türkiye'niin Ortado-
ğuda içinde bulunduğu dengenin büyük önemi var
dır; bunun dışında, dünyanın içinde bulunduğu şart
ların büyük önemi vardır. Bu şartlar altında, bir ül
kenin sınırlarını korumakla görevli olan silahlı kuv
vetlerinin, her şeyden önce, birinci planda bu göre
vlini yerine getirecek şekilde eğitimlerini yapabilme
leri, bu görevlerini yerine getirecek şekilde vazifele
rinin başında olmaları gerekir. Çeşitti vesilelerle sıkı
yönetim konuşmalarında ifade ettiğimiz gibi, biz, bi: 

rinci derecede Silahlı Kuvvetlerimizin bu gaye etra
fında eğitimlerinin yapılmasına daha fazla imkân ve
rebilmek, sınırlarımıza vaki tecavüzleri1, şu şartlar 
altında önemli bir konumda bulunan Tüfkiye^nim et
rafında bulunan ülkelerdeki durumları da nazarı iti
bara alarak, önemli olan dış emniyetini sağlaması 
bakımından sıkıyönetimle fazla meşgul edilmemesi 
gerektiğine kani olduğumuzu defaatle bu kürsüler
den ifade ettik. Bir kere daha ifade ediyorum : Dün
ya şartları çdk gergindir. Bu hareketler, çeşitli ülke
lerin birbirlerine yapmakta oldukları bu tecavüzler 
biriden alev alarak bir Üçüncü Dünya Harbine güde
bilir. Bu durumda, köşe başlarında, sokaklarda, ma
hallelerde anarşist kovalamakta olan Silahlı Kuvvet
lerimizin, sınırlarımızı koruma görevlerini yerine ge
tirmelerinde büyük güçlükler çıkabilir. Bu bakımdan, 

mutlaka, bir «Tedbir paketi» getirmemiz; bu tedbir 
paketini adım adım gerçekleştirerek, Türk Silahlı 
Kuvvetlerini asli görevine iade etmemiz mecburiyeti 
vardır. Bu mecburiyet, her zamankinden daha önemle 
Önümüzdedir. Bakınız, Afganistan'da bir fiili sıcak 
harp vardır; Irak'la İran'ın arasında yine aynı şekil
de - resmen ilan edilmemiş olmakla beraber - çatış
malar, çarpışmalar vardır, bir harbe çok kısa bir za
manda gitme imkânı vardır. Pakistan'ın, Afganis
tan'ı desteklemesi dolayısıyla, yine bir cephe olarak, 
Rusya'nın hücumuna maruz kalma tehlikesi vardır. 
Bunlar olurken de, elbette Rusya ile Kızıl Çin ara
sında olan ihtilafın birbirleri arasında sıcak bir çatış
maya dönüşmesi tehlikesi gözler önündedir. 

Bu durumda, ne yapıp yapalım bir araya gelelim, 
meselelerimizi iyi teşrik ve tayin edelim ve bir plan 
dahilinde, anarşiyi önleyecek, idarenin yapması gere
ken hususlarda, üzerine düşeceği yapacak planı ara
mızda, hep beraber bir araya gelerek yapalım ve Si
lahlı Kuvvetlerimizi kendi görevlerine iade edelim. 
Bunun zarureti vardır. Temenni etmiyorum; ama 
sonradan bu kürsüde yapılan konuşmaların çok geç 
kalınmış konuşmalar olmamasını diliyorum. 

Bu bakımdan ben, daha önce konuşan arkadaşla
rımızın kendi parti görüşlerinin ışığı altındaki çeşitli 
konuşmalarını bir yana bırakıyorum; bu mevzua bu 
şekilde girmeyerdk «Anarşiyi önleme planı olarak, 
ne yaparsak anarşiyi önleyebiliriz; bir plan tatbik et
mek için ne lazım; ne teklifler getirmek durumunda
yız?» bunları arz etmek istiyorum. 

Değerli kardeşlerim, elbette bunun birinci planı, 
biraz önce ifade ettiğim gibi, bir araya gelmektir. 
Şu Mecliste grubu bulunan partilerin bir araya gel
memelerini anlamak mümkün değildir. Bu arkadaş
larımızın hepsi, hatta lider kadrolarını teşkil eden ar
kadaşlarımız dahi birbirleriyle karşılaştıkları zaman 
gayet mütebessim, birbirlerine iltifat ederek el sıkı
şıyorlar, konuşuyorlar; ama eğer, «Gelin, şu memle
ketin meselelerini halledelim» dediğimiz zaman, hiç
biri birimin yanına gelmeyecek ölçüde ters davranı
yorsa, bunu kabul etmek mümkün değildlir. 

Bu memleket hepimizin... Bir araya gelmeye mec
buruz. Önce, bir araya gelerek, bir yuvarlak masanın 
etrafında toplanarak, «Nasıl davranırsak, neleri söy
lersek veya söylemezsek, anarşinin artmasına veya 
azalmasına sebep oluruz?» mevzuunu konuşacak hale 
gelmeliyiz. Bunları yapabiliriz. Bu Parlamento, güç 
şartlarda çok önemli meseleleri başarmıştır; bu mil
let, en güç şartlarda çok önemli meselelerin üstesin
den gelmiştir; bunu da yapabilir. 
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'Birinci şart : İyiniyetle bir araya gelmek gerekir. 
Tabii, bu davet iktidar Partisinden gelmek durumun
dadır; muhalefet, iktidarı böyle biir meselede yuvar
lak masaya davet edemez; ederse manası olmaz. İcra 
bunu istemelidir; grubu bulunan bütün partilerin li
derlerini bir araya getirmelidir ve bu meseleleri nasıl 
halledeceklerinü, nasıl çözeceklerimi aralarında konuş
malıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci m'esele, meselenin as
lıdır. Meselenin köküne inmek mecburiyetindeyiz. Bu 
anarşinin! çıkmasının sebebi, bu memleketin evlatla
rının ahlaki ve manevi değerlerden uza!k yetiştirilme
leridir. Bunu ne kadar geç anlarsak, bu anarşi o ka
dar çok yuvayı yıkar, bu anarşi o kadar çok genci, 
gencecik yaşında toprağın altına alır. Birbirlerini hiç 
tanımayan insanların, birbirlerini hiç görmedikleri 
halde, bir durakta beklerken otomatik silahlarla yay
lım ateşi açarak birbirlerini öldürmelerinin başka 
izahı yoktur. Bu, ne açlıktandır; bu, ne yokluktandır; 
bu, ne fakirliktendir; bu, hiç bunlardan değildir; ah-
lalki ve manevi değerlere bağlı olarak evlatlarımızı 
yetiştirmediğimizde'ndir. Bunda İsrar edersek ne ka
zanırız? (5 yerine 15 ölü, aylık yıllık ne ise, 100 ölü 
yerine 200'üne ulaşırız, 1 000 yerine 2 000'e ulaşırız; 
ama hiçb'ir zaman bir noktadan öbür noktaya, sağ
lıklı bir noktaya gidemeyiz. Bu balkımdan, iktidarın 
elinde, kullanacağı önemli kuvvetler de vardır. İkti
dar, mesela din görevlilerini seferber etmelidir; bü
tün Türkiye'de, ahlaki ve manevi değerler için bir 
büyük kampanya açmalıdır. Din görevlileri, kardeş
liği, ahlaki, manevi değerleri, insanların birbirlerini 
niçin öldürmemesi lâzım geldiğini anlatmalıdır. 

Üçüncü önemli konu : İdare, tarafsız olmalıdır. 
İdarenin tarafsızlığı, kanunu ihlal edenle kanun ara
sında tarafsızlık değildir. İdarenin tarafsızlığı, siyasi 
partilerin mensuplarına göre, siyasi görüşlere göre 
veya buna benzer fikri yakınlıklara göre taraf tutup 
tutmamaktır; idare, bu manada tarafsız olmalıdır ve 
kendi fikrinde olanın da, kendine karşıt fikirli ola
nın da, suç işlediği zaman yakasına yapışabilmeli, 
onu cezalandırmak için gerekli işlemleri yapabilmeli 
ve kendi fikriyatında olanları korumadığı gibi, korur 
görüntüsünü de - idarelerin önemli bir zafı da bu
radadır, dikkatlerinizi çekiyorum; hukuken koruma
dıkları halde, korur intibaını verirler, idarelerin zaaf
larından biri budur - intibaını da vermemelidir. 

Okullarımıza dirayetli yöneticilerin getirilmesi ge
reklidir. Okullarda kendi partizan zihniyetleri isti
kametinde faaliyet yapan, çocukları bu şekilde ye-
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tiştiren, kendilerine verilen bu emaneti, bu görevin 
verdiği yetkileri böyle yanlış kullanan insanların, ida
recilerin, okulların başındaki idarecilik kadrolarından 
alınmaları mutlaka gerekir. 

Polisimizin takviye edilmesi gerekir. Sadece tak
viye yetmez; polisimizin, emniyet ve asayiş kuvvet
lerimizin, meslek içi eğitimlerle, daha üstün seviyede 
mücadele verebilecek duruma getirilmeleri lazımdır. 
Yine, emniyet ve asayiş kuvvetlerinde vazife yapacak 
arkadaşlarımızı seçerken, bunların mutlaka ahlaki 
değerlere, manevi değerlere sahip olmalarını gözet
mek mecburiyetindeyiz. Çünkü, bir milletin hem 
can, hem mal, hem de ırz ve namus güvenliğinin el
lerine terk edildiği insanların, elbette ahlaki ve ma
nevi değerlere sahip insanlar olarak seçilmesini iste
mek, insanın en tabii hakkıdır. 

Bundan başka, özel birtakım projeler geliştiril
melidir. Mesela, elektrik santrallarımızın korunması, 
su depolarımızın korunması, baraj ve bentlerimizin 
korunması, gıda sanayimizin (gıda üreten yerlerimi
zin) korunması gibi önemli projelerin hadiselerin vu
kuundan önce bunların tatbikat safhasına konularak, 
bu korumaların yapılması gerekir. 

Bütün bunlara ilaveten, anarşinin önlenmesi için 
milli bir heyecan uyandırmak lazımdır; insanlarımızı, 
milli bir heyecan istikametinde, belirli milli menfaat
lerimiz yönüne kanalize etmemiz gerekir. 

Bunlardan başka, anarşinin önlenmesi, anarşinin 
asgari seviyeye indirilmesinde bir önemli unsur da, 
dengesizliklerin giderilmesidir. Şu arıda üzülerek 
ifade edeyim ki, memleketimizde dar gelirlilerin, 
küçük esnafın, memurun, emeklinin, köylünün, kendi 
maişetini, geçimini, çoluk çocuğunun rızkını ' temin 
edecek durumu kalmamıştır. Bu, elbette, bir vasat 
hazırlanmasında etkili önemli bir unsurdur. Elbette, 
sadece bundan dolayı anarşi çıkmaz; bir insan eğer 
belirli ahlaki ve manevi değerlere sahipse, o insanı 
sadece ücretinin azlığı anarşiye itmez; ama bu bir 
vasattır ki, böyle insanlar çoğaldığı takdirde, tahrik
ler, bunları bu anarşi ortamına çekebilirler, bunların 
üzerinde etkili olabilirler. Bu bakımdan, mutlaka, 
dengisizliklerin de giderilmesi gerekir. Dengesizlik
lerin giderilmesi vasatın ıslah edilmesi demektir. 

Ayrıca, tahrik unsurlarının ya tamamen ortadan 
kaldırılması - ideal olanıdır - gerçekleştirilmelidir; 
bunu gerçekleştirme imkânı olmadığı sürece, asgari 
seviyeye indirilmeleri mutlaka sağlanmalıdır. Tahrik
lerin elbette iç ve dış tahrikler olarak ikiye ayrılması 
lazım geldiğini kabul ediyoruz. 
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Bir önemli husus da, devlet - millet kaynaşması
nın sağlanmasıdır. Devlet, milletiyle nasıl kaynaşır? 
Milleti, devletine nasıl samimi, candan, her şeyini ona 
itimat ederek, bağlı olduğunu hissedebilir? Şunu 
ifade edeyim ki, bir başörtülü öğenciyi, bir başör
tülü öğretmeni sınıfından koparıp alarak, nezarete 
ve hapse atan zihniyet, devlete, millete yabancı, mil
letin tasvip etmediği zihniyettir. Bunu mutlaka iyi 
tespit etmemiz lazımdır. Millete yabancı bir zihni
yetin milletle kaynaşması da mümkün değildir. Bu 
tatbikatlar olagelmektedir. Bir iyiniyet emaresini hu
zurlarınızda değerlendirmek mecburiyetini vicdanen 
hissediyorum: İçişleri Bakanı Vekiline aktarıldığı 
zaman, bu hadiseler karşısında alakalarını esirgeme
mişlerdir. Bir iyiniyetin tezahürü olarak elbette 
vicdani kanaatlerim bakımından bunu da huzurları
nızda beyan ve ifade ediyorum. Ancak, bu yetmez, 
bunların hepsi yapılacak; biz şikâyetçi olacağız; yet
kili kişiler uğraşarak, bir haftada bunları önleyecek
ler... Hayır. Bunların ortaya çıkmasına, bu tatbikat
ların yapılmasına mani olmak mecburiyetimiz vardır. 
Bu insan hakkıdır; bu, en tabii olan yaşama hakkıdır. 
Ümit ediyorum ki, şimdiye kadar olduğu gibi, şimdi
den sonra olacağı gibi, şu anda yaptığım gibi, devam
lı, bu ikazlarım boşta kalmaz, inşallah bir neticeye 
ulaşır. 

Değerli arakdaşlarım, önemli bir husus da şudur: 
Tahakküm yerine, iktidarlar, insan haklarına say
gıya yönelmelidirler, iktidarlar, tahakküm yapmak 
için belirli sayı çoğunluğuna sahip olurlarsa, bununla 
ilgili kanunları çıkarabilirler, çıkarırlar; ama şimdiye 
kadar, gerek memleketimizde tatbikatında görüldüğü 
gibi, gerekse bütün dünyada denendiği gibi, bunlar 
neticeye ulaştırmaz. Suçun karşılığında adil ceza 
olması lazımdır ve suç, kendisinin karşılığı olan ce
zadan daha hafif bir cezayla da cezalandırılmamalı
dır. Birincisinde suça teşvik olur, ikincisinde isyan 
ve bunalım başlar. 

Gerçekleri milletimize anlatmak mecburiyetinde
yiz. Gerçekler dediğimiz şeyler, şu anda iç mihrak
lar olduğu gibi, dış mihrakların da varlığıdır. Dış 
mihrakların başında, burada çeşitli vesilelerle ifade 
ettiğim gibi, beynelmilel Siyonizm vardır. Türki
ye'nin, meselelerini çözerken en çok gözden ırak 
tuttuğu, en çok ihmal ettiği ve daha doğru bir ifa
deyle, hiç nazarı itibara almadığı şey, Ortadoğu den
gesinde beynelmilel siyonizmin etkisidir, Bunu göz 
önüne almak mecburiyetindeyiz. Elbette Türki
ye'nin güçlü bir devlet olması, israil'in, topraklarını 

artırmasına, kurulduğundan beri on misline çıkardığı 
topraklarını bir on misline daha çıkarmasına imkân 
vermez. 

Elbette kuvvetli bir Türkiye, Ortadoğuda, islam 
ülkeleriyle bir ve beraber olarak, tarihi bağlarla 
bağlı olduğu ülkelerle beraber olarak, kalkınmasını 
ve büyük bir pazar teşkil eden bu ülkelerle beraber 
o ülkelerin de kalkınmasını gerçekleştirme yolunda 
olan bir Türkiye, dış mihrakların arzu etmediği bir 
Türkiye'dir. Bunu bilmeye mecburuz. 

Birtakım gençlerimizin şu veya bu zihniyetle bazı 
anarşik hadiselerin içine itilmesinde elbette onların 
bu hadiselere girmelerini sağlayan iç mihraklar kadar 
dış mihrakların da rollerinin olduğunu görmeli, 
bununla ilgili tedbirleri almalıyız değerli arkadaşla
rım. 

«Bunları nasıl halledeceğiz?» e geldiğimiz zaman; 
milli eğitimimizin mutlaka yeniden gözden geçirilme
si, milli eğitimimizin millileştirilmesi zaruretiyle karşı 
karşıya kalıyoruz. Üzülerek ifade edeyim ki, Ada
let Partisi, milli eğitimimizi millileştirmemekte ısrar 
etmektedir. Eğer milli eğitimin, bugün evlatlarımıza 
öğrettiğimiz gibi materyalist temellerden kurtarılması 
için Adalet Partisi en ufak bir gayrette bulunursa, 
bütün gücümüzle, canü yürekten destek olarak bunu 
bu Meclislerden geçirmek durumundayız. Bunu ve
cibe kabul ediyoruz. Bunun halledilmemesi halinde 
meselelerimizin başka türlü halledilmesine imkân 
yoktur. Şimdi evlatlarımıza ilkokuldan itibaren, gö
züyle gördüğünden başkasına inanmamasını telkin 
ediyoruz; şimdi evlatlarımıza hiçbir manevi değeri 
öğretmiyoruz, aksine onları tahrip ediyoruz, yok 
etmeye çalışıyoruz; şimdi evlatlarımıza her şeyi bu 
dünyadan ibaret sayan materyalist görüşü öğretiyo
ruz. Eğer buna sahip çıkarsak, eğer bunu destekler
sek, eğer bu yolda devam edersek biliniz ki, bugün 
hiç olmazsa milletvekili arkadaşlarım, evlerinizden 
çıkıp Meclise gelebiliyorsunuz, yarın evlerinizden çıkıp 
Meclise de gelemeyeceksiniz. Bu tarihi bir gelişim
dir, başka türlü düşünülmesi mümkün değildir. 

Bu bakımdan, milli eğitimimizi mutlaka, el bir
liği ile, ahlaki ve manevî değerlere oturtmak mec
buriyetindeyiz. Hiç değilse bunun şu anda günü 
geldiğini idrak etmek mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, gelelim, anarşi ile ilgili ola
rak bu İktidarın vaatlerinin değerlendirilmesine. 

Şimdiye kadar defaatle ifade ettik, artık bir kere 
daha sadece birkaç cümle ile temas ederek geçece
ğim. Ne yapayım; söyledik, söyledik, başarma im-
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kânı ancak kendilerinin isabetli karar almalarında-
dır, bu imkân hasıl olmadı. Bu İktidar yüz günde 
anarşinin yok olacağını, kurtarılmış bölgelerin kal
kacağını ifade ettiği halde, anarşiden dolayı her sıkı
yönetim döneminde bir başka ilimiz sıkıyönetimin 
kapsamına girmektedir. Mutlaka bir araya gelelim, 
mutlaka bunların çözüm yollarını bulmaya çalışalım, 
elbirliği ile bunu önlemeye gayret edelim. 

Bu iktidarın, samimi olarak ifade ediyorum ki, 
anarşiyi önleme planı yoktur. Hadiselere, o hadise
ler vukua geldikten sonra arkasından koşarak gidili
yor. Bu, bir plan değildir. Cansiperane çalışıyor 
arkadaşlarımız; emniyet ve asayiş kuvvetlen hayat
larını ortaya koyarak çalışıyorlar, ama bu hadise
lerin arkasından koşmaktır; bu, bir plan değildir. 
Mutlaka bir plan çerçevesinde bunun önlenmesi için 
ne yapılacağının iyi tespit edilmesi ve bu hususta 
gereken adımların ciddi olarak atılması lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, aynı şekilde bu iktidarın 
mutlaka, kendisine iyi niyetle Millet Meclisi kürsü
sünden belirli ikazları yapan arkadaşların dikkat çek
tiği konulara eğilmesi lazımdır. Bütün bunlar, bu 
arz ettiğim hususlar yerine getirilirse, inanıyorum ki, 
anarşi bir anda elbette sihirli değnekle vurulup da 
yok edilir gibi ortadan kaldırılmaz; ama asgari sevi
yeye indirilir, belirli bir gayretin neticesinde de mem
leket bizar halden çıkarılır ve neticede millet de ra
hat eder, iktidar da, şu altında kaldığı anarşiyi 
birkaç misline çıkarma, yokluğu, kıtlığı, pahalılığı 
birkaç misline çıkarma ithamından kendisi de kur
tulur ve bu aslında İktidarın kendi başarısı da demek
tir. 

Değerli arkadaşlarım, iktidar, beş ayda vaat et
tiği şeyleri de yerine getirememiştir; vaadini tutama
mıştır. Şu sebepten dolayı olmuştur, bu sebepten 
dolayı olmuştur; ama önümüzde matematik bir 
netice vardır; iktidar, beş ayda vaadini yerine getire
memiştir. 

Bir şikâyetimiz de şudur : İktidar, bilerek veya 
bilmeyerek - hep iyi niyetle, hep lehte değerlendir
mek istiyorum, bilerek veya bilmeyerek - inananlara 
zulüm yapılmaktadır; mutlaka bunu önlemesi lazım
dır. Binlerce insan, anarşik hadiselere karışmadığı 
halde hapishanelerde tutulamaz; bu, mümkün değil
dir. Bir cenaze töreninden gelen iki grup insanı size 
misal vereyim. Bir tanesi cezaneyi defnettikten son
ra kendi düşüncesine zıt gördüğü dükkânları, insan
ları bombayla, dinamitle, silahla tarımar ediyor, delik 
deşik ediyor, ortalığın altını üstüne getiriyor, bir 

böyle bir grup insan vardır; bir grup da, kendi içle
rinden bir kardeşlerini şehit verdikten sonra, onu 
toprağa verdikten sonra dönerken, sadece tekbir ge
tiriyorlar. Eğer bu iki grup insana aynı gözle bakı
lırsa, samimi söylüyorum, anarşi azalmaz, artar. 
Ne yapsın, bunlar da mı eline silah alsın? Üzerine, 
üzerine gidelim de, bunlar da mı silahla dükkânları 
tahrip etsin, insanları öldürsün? Bu mümkün değil
dir. Bunun için bu iki gruba aynı gözle bakamayız. 
Bakarsak, inananlara zulüm edersek, kendi bindiği
miz dalı keseriz. Herkes inançsız hale gelecek; o 
zaman şu memlekette yaşanabilir mi? İşte anarşi bu
radan çıkıyor; işte buhran buradan çıkıyor; işte, 
onun, için 15 yaşındaki evladımız eline silahını alıyor, 
kendi babası yerindeki adamın beynini dağıtıyor. 
Örfi idare yakalıyor, hesaba çekiyor «niçin öldür
dün? >x diyorlar. Diyorlar !ki, «bugün fdlanı öldürme
ye karar vermiştik, çıktık, onu bulamadık; boş dön
meyelim diye bunu öldürdük.» E, hâlâ buna dikkat 
etmezsek, bu meselelerin 'altından kallkamayız değer
li airikadaşdarım. 

İnananlara zulüm etmekten vazgeçmemiz lazımdır. 
Bunun için şu anda sıkıyönetim oylamasında grubu-
muau serbest bırakıyoruz. Arkadaşlarımızın vicdan
larıyla başbaşa olarak, kendi değerlendirmelerini 
kendileri yaparak oy vermelerinin en uygun oldu
ğuna kani bulunuyoruz. 

Yüce Meclisi, değerli parlamenterlerimizi, millet-
vekillerimizi, senatörlerimizi saygı ve sevgiyle selam
lıyorum. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına başka söz istenme
miştir. 

Şahsı adına Sayın Azimet Köylüoğlu, buyurun. 
Konuşma süreniz 10 dakika ile sınırlıdır. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas Milletvekili) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve senatörler; 

16 aydır ülkemizde devam eden sıkıyönetimin 20 
ilde 2 ay daha uzatılmasına ilişkin Hükümet öneri
sinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme
sinden dolayı kişisel düşüncelerimi Yüce Heyetinize 
arz etmeden önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; 1980 ilkbaharında dünyaya ekonomik 
ve siyasal "yönden bir baktığımızda, durumun hiç de 
iç açıcı olmadığını görmekteyiz. Dünyada, sorun
ları, sıkıntıları, bunalımları, dizi dizi darboğazları 
olmayan bir tek ülke göstermek mümkün değildir. 
Az gelişmiş ülkeler üç rakamlı, % 100'ü aşan enflas
yon oranlarıyla boğuşurken, gelişmiş olan ülkeler de 
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Uzun süredir alışık olmadıkları çift sayılı, % 10'u 
aşan enflasyon hızlarını önlemenin çabaları içinde 
görünüyorlar. Kısaca, yalnız küçük devletlerin de
ğil, büyük devletlerin de kalp atışları dünyadaki eko
nomik ve siyasal gelişmelerin sağlıksızlığını kanıtla
maktadır. 

Dünya ile birlikte dönen ve soluk alıp veren Tür
kiye'nin de, bu ekonomik ve siyasal hastalıktan ken
disine düşeni fazlasıyla aldığını bizzat yaşayarak 
görmekteyiz. Hayat pahalılığı, işsizlik, enflasyon, 
dış ödemeler dengesi açıkları, yokluklar, döviz dar
boğazları, enerji yokluğu, petrol, anarşi ve terör 
olayları gibi çok ciddi sıkıntılarla Türkiye, tarım top
lumundan sanayi toplumuna geçişin ağır sancılarıyla 
kıvranmaktadır. Bulunduğumuz noktada Türkiye'nin 
sorunlarını erteleme olanağı pek kalmamıştır. Tür
kiye, üretimini artırmak, kapasite kullanımını büyüt
mek ve duraklayan yatırımlarını hızla devreye sok
mak zorundadır. Zor da, dar da olsa bu yollardan 
Türkiye geçmek zorundadır. Aksi bir tutum, ülkeyi 
ancak yeni bunalımlara, yeni çıkmazlara götürebilir. 

Sayın Başkan, değerli senatör ve milletvekilleri, 
Türkiye'de yaşanan terör ve kargaşa, geçici bir doğa 
olayı değildir; uzun süreli ve yapısal bir toplumsal 
bunalımın ürünüdür. Terörist olayların ulusal ve 
evrensel boyutları vardır. Terörist eylemler bireysel 
eylemler değil, örgütsel eylemlerdir. Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de özellikle son 10 yılda terör j 
olayları büyük bir hızla yayılmış, halen dünyada 
faaliyette bulunan takriben 30 kadar tedhiş örgütü 
bulunmaktadır. Terörizm kamu otoritesini ve top
lum yapısını yıkmak ve belirli bazı siyasal amaçlan 
gerçekleştirmek için yapılan siyasal şiddet eylemleri
dir. Son 150 günde 1 100 cana kıyan teröristlerin 
amaçları, bugünkü toplum otoritesini ve insan hak ve 
özgürlüklerine dayalı Anayasal demokratik düzeni 
yıkıp yerlerine, amaçlarına uygun bir siyasal sistemi i 
getirmektir. Polisiye önlemler dışında alınması ge- s 
reken ve bugüne kadar geciktirilerek alınamayan I 
sosyo - ekonomik önlemlerin en kısa sürede ülke I 
gündemine getirilmesi zorunludur. Terör olaylarının I 
gerçek kaynağına inmeden, ellerine silah verilmiş I 
olan genç insanlara karşı kent sokaklarında hırsız 
polis oynamakla anarşi önlenemez. I 

Terör sorunu ele alınırken, olup bitenlere yalnız I 
tek boyutlu bir çerçeveden bakılmamalıdır. Yaşamın 
bütün anasorunları gibi terör olgusuna da yine top- J 
lumun diyalektiği içinde bakılmalıdır. Bugün ülke- I 
mizde yaşanan çok yönlü ve çok boyutlu bunalım j 

I ve terör olgusu, daha çok sanayileşerek ve daha çok 
I demokratikleşerek aşılabilir. 
I Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
I değerli üyeleri; sıkıyönetimin yetki ve sınırlarını ge-
I nişleterek, sendika gözetiminden dernek denetimine, 
I çalışma hayatının düzenlenmesinden basının denetlen-
j meşine, eylemci avından ekmek sorununa kadar çe-
I şitli alanlara Ordumuzun sokulması son derece teh

likeli bir iştir. Hele, Parlamentolarında görüşülüp, 
I üzerinde birleşilen bir anarşik olaylar ve terör poli-
I tikasının olmadığı ülkemizde, daha çok yetki ile, daha 
I çok silah ile, daha çok erle, daha çok subay ve as-
I subay ile Ordumuzu olayların içerisine çekmek son 
I derece yanlıştır. 

I Ordumuzun olayların içine çekilmesi halinde, 
I zamanla olaylar, yavaş yavaş Silahlı Kuvvetlerimizin 
I saygınlığını kemirir; komutanlarımızın itibarı yarala-
I nabilir, halkımızın gözbebeği, laik Cumhuriyetimizin 
I koruyucusu ojan büyük Ordumuz, büyük yaralar ala

bilir. Bunun için, Ordumuzun gerçek görevine en 
I kısa zamanda dönmesi için gerekenler kısa zamanda 

özenle yapılmalıdır. Ordumuzun daha fazla yıpran-
I maması için de, sıkıyönetimin bundan sonra daha 
j fazla uzatılmaması gerekir, sıkıyönetimin yetki ve 
I sınırlarının genişletilmemesi gerekir. 

I Polisiye önlemler dışında köklü önlemler alınma-
I dan sıkıyönetim daha fazla uzatılarak, Silahlı Kuv-
I vetlerimize içişleri Bakanlığı görevi yaptırırsak, uzun 
I bir tarihi geçmişi olan ve hiçbir ülkenin ordularında 
I olmayan ordu - halk ilişkisi bozulur; Silahlı Kuvvet-
I lerimiz ile halkın bir kesimi olan işçi ve öğrenciyi 
I karşı karşıya getirirsiniz. Silahlı Kuvvetlerimiz asli 
I görevlerinden uzaklaşır, zamanla büyük itibar yiti-
I rerek bugünkü polisin durumuna düşebilir. Sıkıyö-
I netimden yana olan Silahlı Kuvvetlerimizin mensup

ları ile sıkıyönetimin Silahlı Kuvvetlerimizi yıprattı-
I gına ilişkin düşüncede olan Silahlı Kuvvetlerin men

supları arasında yapay bir gerginlik büyür; Mustafa 
I Kemal'in Ordusu asker doğan bir halkın Ordusu olan 

Silahlı Kuvvetlerimizin sağ - sol diye polis gibi ikiye 
ayrılmasına neden olabiliriz. Bu dört hastalığın Or
dumuza bulaşması halinde ne gibi sonuçların ortaya 
çıkabileceği, ne gibi patlamaların olabileceğini biraz
cık tarih karıştıranlar çok iyi bilirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili ve senatörler; 
| kan gölü haline gelen Türkiye'yi çok tehlikeli bir 

dönemeçten sonra kader kavşağında tarih beklemek
tedir. Tarihin bu kader kavşağında Türkiye'miz için 
söyleyeceğini değiştirme olanağını henüz yitirmiş 
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değiliz. Ülkemiz ve halkımızın yazgısını ve kara ta
lihini değiştirmek sizlerin elindedir. 45 milyon Tür
kiye insanının yazgısını kendi yazgımızla birlikte ya
şıyoruz. Türkiye planlı ve bilinçli bir şekilde bir 
tükenişe doğru itilmekte ve bir sona doğru götürül
mek istenmektedir. Ülkemizi bir tükenişe götürmek 
isteyenlere karşı bir an önce harekete geçmek kaçınıl
maz bir ulusal görevidir. Bu görev, tüm Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin omuzlarındadır. 
Olanları hep birlikte önleyemez isek, bir gün mutlaka 
yok olma kaderimizi değiştiremeyiz; olaylar bizleri 
de aşabilir. Bunun için, her türlü kişi ve parti çı
karlarının dışında, salt Türkiye için, vatan Türkiye 
için birleşmemiz ve aklımızı başımıza toplamamız 
gerekir. Zira Türkiye varsa kişiler ve bizler varız; 
Türkiye varsa siyasal partiler ve varsa onların çıkar
ları vardır; Türkiye varsa Türkiye Büyük Millet 
Meclisi de vardır. 

Sayın Başkan, değerli parlamanterler; anarşi, te
rör ve toplumsal bunalıma çare bulacaksa, Türkiye 
Cumhuriyetinin temel kuruluşu, en büyük kuruluşu 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bulmalıdır ve 
mutlaka bulmalıdır. Ne yapılacaksa burası, yani 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun üyeleri olan 
bizler yapacağız, sizler yapacaksınız. Yüce Türk 
Ulusunun sizlerden başka, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden başka güvenecek ve tutunacak bir dalı 
yoktur. 

Değerli parlamenterler, günümüz, rutin işlerle, 
ayrıntılarla uğraşma günü değildir. Devlet, elindeki 
büyük olanaklarla, ordusuyla, haber alma örgütle
riyle, insanıyla ve araçlarıyla büyük işler için vardır. 
Devletin şu anda yapması gereken en önemli iş, Dev
letin içine kadar sızmış olan, Türkiye'nin en sızılma-
ması gereken yerlerine sızmış olan, en karanlık ka
rarları en büyük ustalıkla alan, en acımasız cinayet
leri işleyen şebekeleri açığa çıkarmak olmalıdır. Dev
let, asıl operasyonu kendi üzerinde yapmak zorun-
luğuyla karşı karşıyadır. 

Yüce Parlamentomuz yetkilerini kullanarak, tüm 
Devlet olanaklarından yararlanarak, ülkemizi ve hal
kımızı karanlığa götürmek isteyen bu oyunları, Yüce 
Parlamentonun gözleri önünde tüm Türkiye'de sergi
lenen bu oyunları bozmalıdır. 

Toplumsal barışını sağlamış, bunalımlarını aşmış 
bir Türkiye dileğiyle Yüce Parlamentoya saygılar su
narım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakanı Sa
yın Orhan Eren, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI ORHAN EREN (Ankara 
Miletvekili) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rım; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün güvenlik 
kuvvetlerine çok büyük güç verdi, Takdimde arz 
ettiğim «teşhiste birlik,» hususuna bugün Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tedbirde de birlik getirmek su
retiyle güvenlik kuvvetlerinin arkasında topyekûn 
durduğunu bir defa daha göstermek fırsatını bulmuş 
bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım; örfi idare sebebiyle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki grup sözcüsü arkadaşla
rımın ifade ettikleri hususları Hükümet dikkatle ta
kip edecek ve aksayan yönleri varsa onların düzel
tilmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir. 

Ayrıca, burada dile getirilen hususlar için de örfi 
idare bölgesi içinde ve örfi idare bölgesi dışında olan 
yerler için de söyledikleriniz, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti için değerli birer unsur olarak göz önünde 
bulundurulacak ve dikkatle takip edilecektir. 

Sözümün sonunda çok uzun şeyler söyleyecek de
ğilim. Yalnız birkaç husus var ki, arkadaşlarım 
burada ifade ettiler; onlara değinmeden buradan ay
rılıp gitmeyi doğru bulmuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir arkadaşım burada dedi 
ki, «Can güvenliğini bu Hükümet sağlayamadı.» Bu 
Hükümet can güvenliğini sağlamanın gayreti içinde 
çırpınıyor. Bundan evvelki Hükümet de çırpınmıştı 
iyi - kötü, kendine göre. Yalnız o Hükümet gelirken 
«biz gelirsek durur» demişti. Biz, hükümete gelirken, 
«biz gelirsek durur» falan demedik. Biz, can güven
liği nasıl sağlanır, bu anarşi nasıl durur, terörle na
sıl başa çıkılır, onların yollarını Hükümet progra
mımızda ariz amik ortaya koyduk. Onları bir defa 
daha okursanız, Hükümetin ne dediğini, ne yapmakta 
olduğunu gayet iyi anlamak ve görmek imkânlarını 
bulursunuz. 

Savaşın gerekleri var, bu gereklerine uygun olarak 
bu savaş devam ediyor ve vatan sathında devam edi
yor; yalnız örfi idare bölgelerinde değil. 

Bugünkü gazeteleri açar bakarsanız, İstanbul'da 
cereyan eden bir hadisenin üzerine güvenlik kuvvet
lerinin gidişi, polisiye filmlere benziyor. Bu yalnız 
İstanbul'da değil, vatan sathının her yerinde böyle
dir. Operasyonlara devam ediliyor ve bu belanın 
Türkiye'den sökülüp atılması için büyük gayretler 
sarf ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, yine bir arkadaşım dedi ki 
«Kan denizi var, suç grafiği yükselmiştir.» 
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Elbette, arının kovanına çomak sokarsanız, arının 
çomak sokana karşı hareketleri daha değişik olur, 
daha fazla üzerine hücum eder. 

Şimdi size, güvenlik kuvvetlerinin şu geçen 5 ay 
zarfında kayıplarının listesini okuyacağım. Bu, ya
pılan mücadelenin hangi ölçülerde olduğunu sizin 
gözleriniziin. önüne ikoyınlaya yetecek, zaneıdiiyorum. 

Silahlı Kuvvetler; 1 subay, 9 erini kaybetmiş
tir. 

Jandarma; 1 subay, 1 astsubay, 8 erini kaybet
miştir. Ayrıca, silah kaçakçılığı ile mücadelede de 
kaçakçılarla mücadele ederken 27 erini kaybetmiş
tir. 

Emniyet Kuvvetleri; 1 emniyet amiri, 3 başko-
miser, 3 komiser, 2 komiser muavini, 35 polis me
muru, 5 bekçisini kaybetmiştir. Toplam 49 mensu
bunu bu dava yolunda kaybetmiş bulunuyor. 

Bütün bunları bir kenara atmak ve «mücadele 
yapılmıyor» yahut da «kâfi mücadele için işin içine 
girilmemiştir» demek, pek hakkaniyetli bir davranış 
olmuyor zannederim. 

Değerli arkadaşlarım; gene bir arkadaşım, ceza
evinden kaçmalardan bahsettiler. Maalesef bazı 
cezaevlerinden kaçmalar olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; daha evvelki Hükümet 
üyesi muhtelif muhterem arkadaşlarım da ifade et
mişlerdi; «anarşinin hükümete ve devlete tasallutu 
vardır» denilmişti. «Devletin muayyen yerlerine 
anarşitler sızmıştır» denilmişti. Hapishanelerin, gar
diyanların bunların dışında mülahaza edilmesi, tak
dir edersiniz ki mümkün değildir. Cezaevleri, gar
diyanlar bakımından da yeni bir seleksiyona tâbi 
tutuluyor ve cezaevlerinde yeni tedbirler, yeni yeni 
getirilecek hususlar göz önüne alınarak bazı gayret
lerin içine girilmiştir. Meselâ Van Cezaevinden* ceza
evinin bodrumu delinmek suretiyle, 36 metrelik tünel 
kazılmak suretiyle kaçılmıştır. 36 metrelik tünelden 
çıkacak toprağın Cezaevinin içinde nereye konaca
ğını düşünmek icap eder. Cezaevi yetkilileri ceza
evinin içinde kontrolü kaybederlerse, savcı vazifesini 
ihmal eder ise, o cezaevinden kaçmalar elbette olur. 
Adalet Bakanı arkadaşım Van Cezaevine gitmiş, du
ruma müdahale etmiş, müfettişler duruma müdahale 
etmişler ve Savcılar Kurulu ittifakla bir karar almış
tır. Karar şudur: Van İl Savcısına ve Cezaevi Mü
messil Savcısına işten el çektirilmiştir. 

Ayrıca, başka cezaevlerinde geceleri tahliye yapıl
maktadır; bir başka sanık yerine bir başkası tahliye 
edilmektedir. Cezaevlerinde yeniden fotoğraflı dos

yalar tertibi cihetine gidilmiştir. Bunların zaman 
alacağını her halde takdir edeceğinizi umuyorum. 

Ayrıca, devlete tasallutun bir değişik faktörü de, 
- geçenlerde gazetelerde okudunuz, yine bir Hükü
met üyesi arkadaşım söyledi - telefonların dinlen-
mesidir. Bazı hücrelerin telefon santrallerine kendi 
adamlarını koymak suretiyle, dinlenmesi icap eden 
yerlerin dinlenmesi faaliyetlerinde bulunmuş olduk
ları tespit edilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşım, 
sıkıyönetimle devlet idaresinden bizi sorumlu tuttu, 
«siz böyle istiyorsunuz, onun için sıkıyönetimi uzatı
yorsunuz» dedi. 

Cevap vermeyeyim diye düşündüm ama, şunu 
söylemeden geçemeyeceğim : Cumhuriyet Halk Par
tisi 30 ay iktidarda kaldı, (1974 - 1978 ve 1979) 30 
ayın 16 ayı örfi idare ile geçti. Adalet Partisi 10 se
ne zarfında 3 ay örfi idare ile memleketi idare etmiş
tir. Malumatınıza arz etmek için bunu söylüyorum. 

Bir arkadaşım da, «Ordunun gerçek görevi bu 
değildir» demek istedi. Anayasanın 124 ncü mad
desi Ordunun gerçek görevini tarif etmiştir. Bu ger
çek görevi de Orduya Türkiye Büyük Millet Meclisi 
verir, Anayasanın tavsif ettiği ölçüler içimde. Bu hal, 
bugünkü devlete tasallut, devleti içeriden çökertmek 
hareketleri eğer ortadan kaldırılmazsa, Ordu bu gö
revin içinde tutulmaz, başka görevler verilip, git 
hudutları bekle der isek, eğer bundan başarıyla 
çıkamazsak, Ordu neyi bekleyecektir? Ortada bir 
devlet, bir cumhuriyet kalmayacağına göre, Ordunun 
yapacağı bir vazife kalmayacaktır. 

O halde, Ordunun görevi, Cumhuriyeti her şeye 
karşı korumak ve kollamaktır; içeriden de, dışarıdan 
da gelecek her türlü tehlikeye karşı Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kendisine verdiği görevi ifa etmektir 
ve Ordu bu görevi canla, başla yapmaktadır ve yap
maya da devam ediyor. Vatanın dört bir tarafında 
canla başla görev yapmakta bulunan örfi idare böl
gesi içinde Türk Silahlı Kuvvetlerine, örfi idare böl
gesi dışında güvenlik kuvvetleri polis ve jandarma 
güçlerine, cansiperane çalışan tüm mensuplarına Hü
kümetimiz ve sizler adına teşekkürlerimi sunuyor, 
cümlenize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Başka söz isteyen sayın üye yoktur. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Başbakanlık tezkeresini tekrar okuttuktan sonra 

üç ayrı bölüm halinde oylarınıza sunacağım. Tezke
reyi okutuyorum : 
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TBMM B : 27 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 2 , 1980 tarihli ve 188-2/01868 sayılı 

yazılarımız, 
Anayasanın 124 ncü maddesinde öngörülen her 

türlü durum ve ihtimallere karşı : 
!.. 19 . 2 . 1980 tarihli ve 8/347 sayılı kararname 

ile tzmir ve Hatay illeri sınırları içerisinde 20.2.1980 
Çarşamba günü saat 08.00'den itibaren iki ay süre 
ile ilan edilip, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
20 . 2 . 1980 tarihli ve 588 sayılı kararı ile onanmış 
bulunan sıkıyönetim ile, 

2. Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzurum, 
Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, 
Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, 
ve Tunceli illerinde 26 . 12 . 1978 tarihli ve 7/16947; 
24 . 4 . 1979 tarihli ve 7/17408 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararıyla ilan edilen ve son olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 20 . 2 . 1980 tarihli ve 589 
sayılı kararları ile iki ay süre ile uzatılmış bulunan 
sıkıyönetimin, 

20 . 4 . "1980 Pazar günü saat 08.00'den itibaren 
ikişer ay müddetle uzatılmasının, 

3. Anayasanın 124 ncü maddesinde öngörülen 
her türlü durum ve ihtimallere karşı Ağrı ilinde 
20 . 4 . 1980 Pazar günü saat 08.00'den geçerli ola
rak iki ay süre ile sıkıyönetimin ilanının, 

4. Erzincan ilinde daha evvelce ilan edilmiş bu
lunan sıkıyönetimin 20 . 4 . 1980 Pazar günü saat 
08.00'den itibaren kaldırılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 17 . 4 . 1980 tarihinde uygun görülmüş
tür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Süleyman Demirel 
/ Başbakan 

BAŞKAN — Tezkerenin 1' ve 2 nci maddesinde 
yer alan hususlar için bir oylama yapacağız. 1 ve 
2 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 

«Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gazi
antep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, 
Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt 
ve Tunceli illerinde 26 . 12 . 1978 tarihli ve 7/16947, 
24 . 4 . 1979 tarihli ve 7/17408 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararlarıyla ilan edilen ve son olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 20 . 2 / 1 9 8 0 tarihli ve 589 

• • ^ 1 

1 8 . 4 . 1980 O : 1 

I sayılı kararlarıyla iki ay süre ile uzatılmış bulunan 
I sıkıyönetimin, 20 . 4 . 1980 Pazar günü saat 08.00'den 

itibaren ikişer ay müddetle uzatılmasının; 
19 . 2 . 1980 tarihli ve 8/347 sayılı Kararname ile 

I İzmir ve Hatay illeri sınırları içerisinde 20 . 2 . 1980 
I Çarşamba günü saat 08.00'den itibaren iki ay süre 

ile ilan edilip, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
I 20 . 2 . 1980 tarihli ve 588 sayılı kararı ile onanmış 
I bulunan sıkıyönetim ile» 

BAŞKAN — İzmir, Hatay, Adana, Ankara, Bin
göl, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahra-

I manmaraş, Kars, Malatya, Urfa, Adıyaman, Diyar
bakır, Hakkâri, Mardin, Siirt ve Tunceli illerindeki 
sıkıyönetimin 20 . 4 . 1980 Pazar günü saat 08.00'den 

I itibaren ikişer ay müddetle uzatılmasını oylarınıza su-
I nuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum : 

NURETTİN YILMAZ (Mardin Milletvekili) — 
I Sayın Başkan, zabıtlara geçmesini sağlamak bakımın-
I dan oylarımızın ret oyu olduğunu... 

BAŞKAN — Oylama işaretledir, açık oy değildir 
I efendim. 
! Üçüncü maddeyi okutuyorum : 
I «Anayasanın 124 ncü maddesinde öngörülen her 

türlü durum ve ihtimallere karşı Ağrı ilinde 20.4.1980 
Pazar günü saat 08.00'den geçerli olarak iki ay sü
reyle sıkıyönetim ilanının», 

I BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum : 
.«Erzincan ilinde daha evvelce ilân edilmiş bulu

nan sıkıyönetimin 20 . 4 . 1980 Pazar günü saat 
08.00'den itibaren kaldırılmasının^» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Gayesine ulaşmasını ve hayırlı olmasını dilerim. 

Görüşmeler tamamlanmıştır, bugünkü gündem 
tamamlanmıştır. 

Cumhurbaşkanı seçimi oylamasına devam etmek 
üzere 21 . 4 .. 1980 Pazartesi günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma Saati : 17.31 

ı ^ »• 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

27 NCİ BİRLEŞİM 

18 . 4 . 1980 Cuma 

Saat : 15.00 
1. — BAŞKANLİK DİVANININ SUNUŞLARI 
1'. — Adana, Adıyaman,- Ankara, Bingöl, Diyar

bakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, 
İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, 
Mardin, Siirt, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce ilan 
edilmiş bulunan sıkıyönetimin 20 . 4 . 1980 tarihinden 
itibaren yeniden iki ay süre ile uzatılmasına; Ağrı 
ilinde 20 . 4 . 1980 günü saat 08.00'den itibaren iki 
ay süre ile sıkıyönetimin ilanına ve Erzincan ilinde da
ha önce ilan edilmiş bulunan sıkıyönetimin 20.4.1980 
günü saat 08.00'den itibaren kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi. (3/208) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

1. — Cumhurbaşkanı seçimi. 
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 

GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 
SÖZLÜ SORULAR 

5, — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 

DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 


