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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun bulunmadığı anlaşıldığından : 

18 Haziran 1980 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 15.5'2'de son verildi. 

Başkan 
'Başkanvekili 

Ali Fuat Eyüboğlu 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 

Divan Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

BÎRtNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memdulı Ekşi 

DÎVAN ÜYELERt : Yılmaz Balta (Rize), Halil Karaiatlı (Burtsa) 

IBAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 67 nci Birleşimini açıyorum. 

İL — YOKLAMA 

•BAŞKAN — Ad okuyarak yoklama yapacağız. 
Genel Kurul salonunda bulunan sayın üyelerin «Bu
rada» diyerek yoklamaya katılmalarını rica ediyorum. 

Önce sayın senatörlerden başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, görüşmeler 

için yeterli çoğunluğumuz vardır. 

Sayın Atalay, Nevşehir'de bazı milletvekili ve se
natör arkadaşlarımızın bir olay sonucu yaralandığını 
ifade ediyorsunuz, gündem dışı söz istiyorsunuz. Olay 
gerçekse vahimdir, ciddidir. Ancak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplantılarında malumu âliniz gündem 
dışı söz verme olanağım bulunmadığı için, hoşgörme-
nizi rica ediyorum. 

HL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANİŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

a) Başkanlık Önerileri 

1. — Hükümet hakkında verilmiş bulunan 11/64 
esas numaralı Gensoru önergesinin Millet Meclisinde 
görüşülmesine imkân sağlamak amacıyla TBMM Bir
leşik Toplantısının ertelenmesine dair Başkanlık Öne
risi, 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün 
19 ncu maddesine göre Başkanlığımızın bir önerisi var
dır, okutup onayınızı alacağım efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Genel Kuruluna 

Danışma Kurulunun 17.6.1980 Salı günü yaptığı 
toplantıda, gruplar arasında oybirliği sağlanamadığın-
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dan; Başkanlığımızın önerisi, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 19 ncu maddesinin son fıkrasına göre Genel Ku
rulun onayına sunulur. 

Cahit Karakaş 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanı 

Öneri : 
Hükümet hakkında verilmiş bulunan Gensoru öner

gesinin Millet Meclisinde görüşülmesine imkân sağla
mak amacıyla bu konuda yapılacak görüşmeler ve oy
lama için Millet Meclisi Genel Kurulunun kararına ve 
Anayasaya göre ayrılacak çalışma günlerinde .Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının ertelen
mesi önerilmiştir. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Anlaşıl
madı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin amacı; Danışma 
Kurulunun toplantıya çağırılması sonucunda Danışma 
Kurulunda anlaşmaya varılamadığı için, Gensoru 
önergesinin Millet Meclisinde görüşülmesine imkân 
sağlamak amacıyla bu konuda yapılacak görüşmeler 
ve oylama için Millet Meclisi Genel Kurulunun ka
rarına ve Anayasaya göre yapılacak, ayrılacak çalış
ma günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
toplantısının ertelenmesi konusundadır. 

Öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul 
edenler... (AP sıralarından «Anlamadık» sesleri) 

Tekrar arz edeyim öneriyi efendim : 
Hükümet hakkında verilmiş bulunan Gensoru öner

gesinin Millet Meclisinde görüşülmesine imkân sağla
mak amacıyla bu konuda yapılacak görüşmeler ve 

B) TEZKERELER 

1. — Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Bingöl, Di
yarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Ha
tay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, 
Mardin, Siirt, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce ilan 
edilmiş bulunan sıkıyönetimin 20.6.1980 tarihinden iti
baren yeniden iki fl.y süre ile uzatılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/209) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimizin 
«Sunuşlar» kısmında yer alan, 20 ilde evvelce ilan edi
len sıkıyönetimin, yeniden iki ay süreyle uzatılmasına 

ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin onayına sunulmasını isteyen Başbakan
lık tezkeresi vardır, tezkereyi okutuyorum efendim : 

I oylama için Millet Meclisi Genel Kurulunun kararına 
ve* Anayasaya göre ayrılacak çalışma günlerinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının er
telenmesi önerilmiştir .Öneri budur. 

Öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Öneri reddolunmuştur. 

I t. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun Milletvekili) — 
Sayın Başkan, bir hususu öğrenmek istiyorum. Bu 
öneri oylandı, reddedildi. 

BAŞKAN — İşitemiyorum efendim, yaklaşır ve-
I ya yüksek sesle konuşur musunuz? 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun Milletvekili) — 
Sayın Birleşik Toplantı Başkanının önerisini oyladı
nız, Genel Kurul reddetti. Şimdi ortaya* bir sorun çı
kıyor : Gensoru görüşülmeyecek demektir, Birleşik 
Toplantı devam edecek demektir. 

I Anayasaya göre, Gensorunun görüşülmesi zorunlu-
I luğu vardır, kaidesi de Anayasada tespit edilmiştir. 

Böyle bir çelişkiyi nasıl izah edeceğiz şimdi, bunu öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi toplantısından sonra Millet Meclisi toplantısını açı
yoruz. Millet Meclisi toplantılarında Gensoru önerge
lerinin görüşülmesi mümkün. Bir de şu var tabii : 
Mevcut elimizdeki kaidelere göre, gerek bu yaptığı
mız işlem, gerekse Gensorunun görüşülmesi sizin söy
lediğiniz biçimde anayasal bir durumdur ve Anaya
sanın emri Başkanlıkça yerine getirilecektir efendim. 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun Milletvekili) — 
Teşekkür ederim. 

VE ÖNERGELER 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 17.4.1980 tarihli ve 188-2/03905 sayılı yazı

mız. 
26.12.1978 tarihli ve 7/16 947, 24.4.1979 tarihli ve 

7/17408, 19.2.1980 tarihli ve 8/347, 17.4.1980 tarihli ve 
8/701 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin son olarak 18.4.1980 
tarihli ve 590 sayılı kararı ile onanmış bulunan sıkıyö
netimin Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Bingöl, Di
yarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, 
İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mar
din, Siirt, Tunceli ve Urfa illerinde Anayasanın 124 ncü 
maddesinde öngörülen her türlü durum ve ihtimallere 
karşı, evvelce ilan edilmiş olan sıkıyönetimin (20.6.1980 

I Cuma günü saat 08.00'den geçerli olarak) yeniden iki 
ay süreyle uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Mec-

— 501 — 



TBMM B ; 67 18 . 6 . 1980 O : 1 

lisine sunulması Bakanlar Kurulunca 17.6.1980 tari
hinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Başbakanlık 

tezkeresi hakkında Hükümet açıklamada bulunduktan 
sonra İçtüzüğün 73 ncü maddesi uyarınca gruplara 
söz vereceğim 

Tezkere hakkında açıklamada bulunmak, üzere İç
işleri Bakanı Sayın Mustafa Gülcügil, buyurunuz efen
dim. (AP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL (C. 
Senatosu İsparta Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Devletin bütünlüğüne ve bölünmezliğine, milletin 
birlik ve beraberliğine, yurdun huzur ve güvenine, va
tandaşlarımızın can ve mal emniyetine yönelen, anarşi, 
terör, bölücülük, gasp ve soygun olaylarının önlen
mesi konusunda girişilen etkin mücadeleye tavizsiz ve 
işin icabına uygun bir gayretle devam olunmaktadır. 

Devletin güvenlik kuvvetlerinin her türlü kanun 
dışı eylemlere ve bunların örgütlerine karşı vatandaş
ların da yardımı ve destekleriyle girişmiş oldukları ge
niş operasyonlar ve amansız mücadele sonunda, muh
telif örgütlere mensup anarşistlerin büyük kütleler ha
linde yakalanarak yargı organlarına teslim edildikleri 
cümlenin malûmudur. 

Ancak belirlemek zorundayım ki, silahlı eylemci
ler ve yandaşlarına tevci'h edilen mücadelenin hız ve 
temposu giderek artırılmak suretiyle sürdürülmesine 
rağmen, hem terör direnmekte, ısrar etmekte ve hem 
de bunlara karşı mücadelenin başarısı hakkında bazı 
tereddütler hâlâ bulunmakta ve bu sebeple de hiçbir 
şekilde gerçeği aksettirmeyen bir intiba alınmaktadır. 

Gerçek odur ki, kim olursa olsun, suç mefhumu
nun sınırları içine girmesiyle beraber, vakit geçirmek
sizin üzerine eğinilinrnekte ve pek çoğu hayli ağır 
darbelere maruz bırakılmaktadır. Ancak, sağlanan 
başarılı sonuçlara rağmen, henüz terör odaklarının 
ümMerinin arzulanan nispet ve seviyede darbelen-
memlş ve adaletin gözle görülür sonuçlarının orta
ya çılkttıamış olması gibi temel iki sebeple eylemle
rin sürdürüldüğü 'de bir vakıadır. Buna /ilâveten, ül
kemizin jeopolitiğinin dikte ettiği bazı meselelerle 
Doğu ve Güneydoğu sınırlarımız boyunca son za
manda gelişen olaylar ve gittikçe gerginleşen siyasi 
atmosfer sebebi lile daha sıcak bir alan haline ge
len bir coğrafi mevkide yer almış olmamız gerçeği 
karşısında;, Devlet ve rejimin maruz bulunduğu teh

dit ve tehlikelerin çap ve boyutlarını ihmale hiçbir 
kurum ve kuruluşun mezun olmadığını kabul mecbu
riyetindeyiz. ( 

Sayın Başkan, değerli üyeler; çok süratli değişen 
dünyamızda değişmeyen tek şeyin, bidayetinden bu 
yana, devletlerin her türlü kurum ve müesseseleri 
ile milletleri her türlü tehlikeden masun kılmak as
li görevini ifadaki rolleri olduğunu hatırdan çıkar
mayarak, bugün Devletirnıizin ve rejimimizin karşı 
karşıya kaldığı terörist şantaja karşı mücadeleyi azim
le sürdürmek mecburiyet ve durumunda olmamız ha
sebiyle huzurlarınızda bulunmaktayım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; iki ay önce yine sı
kıyönetimin uzatılması için huzurlarınızda iken, Yü
ce Parlamentonun çatısı 'altında yer alan müzakere
ler sırasında bir hususta kesin bir mutabakatın var 
olduğuna değinmiş ve Yüce Parlamentonun, bunu 
^Devletimize yönelmiş alçakça bir saldırı vardır» şek
linde ifadelendirdiğine temas etmiştik. 

Huzur ve güven verici bu gerçeği, gerçekçi tespit 
karşısında Yüce Parlamentoya, Devletin maruz bu
lunduğu bu alçakça saldırının mahiyet, çap ve şekli 
hakkında fazladan açıklamalarda bulunmanın yersiz
liğine inanıyorum. Zaten temas olunan vasfı ile kar
şı karşıya bulunduğumuz tehlike, dünyada hiçbir de
mokratik ülkenin devlet ve millet olarak bu afetten 
tamamen masun olduğu gibi bir iddiayı öne sürmesi 
mümkün olmayan bir ciddi milli güvenlik tehdidi
dir. 

Türkiye, bu hak edilmemiş ve alın yazısı ile kar
şı karşıya olan tek ülke değildir; ancak inançla vur
gulamak isterim ki, bu meselenin üstesinden gelecek 
güçtedir. Kararlı ve hukuka dayalı yollardan kesin
kes bu meselemin üstesinden gelinecektir. Tutulan 
yol, doğru yoldur; fakat biraz uzuncadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; temas ettiğimiz şart 
ve sınırlar içinde terörist odaklarının hemen hepsi
nin üzerine eğilinmiş ve vatan sathında pek çok ör
güt hayati darbelere maruz bırakılmıştır. 

Bunlardan bir kısmının belli yörelerde, bazıları
nın vatan sathında örgüt yapısı parçalanıp dağıtıl
mış, bazılarının da seri operasyonlarla müessiriyeti 
|% 90'ın üzerinde zaafa uğratılmıştır. 

Gerçi sistemli çalışmalarla önemli sayıda dirijan 
ve militan ele geçirilmiş ise de, bunların yerlerini sü
ratle başkalarının almış olduğu da doğrudur. An
cak, bu yeni ve acemi kadroların çözülmelerinin ve 
yakalanmalarının daha kolaylaşmış olduğu da doğ* 
rudur, bunu unutmamak gerekir, 
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Sırf bir iki fikir verebilmesi bakımından, şu kı
yasla tablosunu dikkatinize sunmak isterim: 

21 Kasım 1979 ile, 26 Şubat 1980 tarihleri ara
sında, 3 ay zarfında yakalanan sanık sayısı 2599., 

25 Şubat 1979 ile 23 Mayıs 1980 arasında, 3 ay
lık dönemde yakalanan sanık sayısı 5 608'dir. 

Görülmektedir ki, 2 nci 3 aylık dönemde yaka
lananların sayısı 1 nci 3 aylık dönemde ele geçenlerin 
2 katından 410 daha fazladır. Ancak daha önce de 
arz ettiğim gibi, eylemler bitmemiştir. Hadise dan 
Türkiye'nin gündemindedir. Çünkü mücadelenin ik
tisap ettiği yeni yaklaşımlar karşısında, örgütler ve 
ımülütankf da bu yeni durumlara göre değişik tavır
larla ortaya çıkmaya, eylem hedeflerini değiştirmeye 
başlamışlardır. 

SBilhassa öle geçirilenlere kıyasla daha az tecrü
beli, fakat hırslı yeni kadrolar yandaşlarına kendi
lerini kabul ettirebilmek ve karşı karşıya kaldıkları 
kararlı tavır karşısında tepkisiz görünmemek için, 
vur - kaç şeklindeki eylemlerine süreklilik kazandı
rarak, gerek olay, gerek kayıp sayışım artırma gay
retleri içindedirler. Bu suretle örgütlerinin gücünü 
fazla kaybetmediği; verdikleri kayıplara rağmen Dev
let güçlerinin görüldüğü kadar müessir olmadığı in
tibaını yaratmaya çalışmaktadırlar. Bunun için inti
kam veya misilleme eylemlerine rağbet artmış, bu 
da - yukarıda arz ettiğim - terörün tırmanış göster
diğini intibaına sebep olmuştur. 

(Ancak, samimi olarak ortaya konması gereken 
bir husus; sağlanan bütün başarılı sonuçlara rağmen 
henüz terör odaklarının ümidinin arzulanan oranda 
darbelenmemiş olması, adaletin gözle görülür sonuç
larının ortaya çıkmamış olmasıdır. 

Bu iki ananokta* eylemlerin sürdürülmesinde 
önemli rolü olan bir faktördür. 

Burada izninizle çok önem arz eden bir hususa 
temas edeceğim : Devleti, demokratik sistemi ve mü
esseselerini yıkmak isteyenler, ne kadar değişik gö
rüşlere sahip olurlarsa olsunlar, birbirine kıysalar 
bile, nihai planda temas ettiğim amaçlarına ulaşabil
mek için topyekûn mücadele içindedirler. Buna kar
şılık, devlet ve demokrasiden yana olan, olması ge
reken bütün güçler, terörizmin bastırılması ve sön
dürülmesini teminen topyekûn bir karşı mücadelede * 
yerlerini henüz tam olarak alabilmiş değillerdir. Bu
na ilaveten, üzerine gidilen terör odakları sade, basit 
bir yapıya sahip değillerdir. Fitne örgütlerinin nefis
lerinde taşıdıkları karmakarışıktık, çok çeşitlilik söz 
konusudur. Bunların söndürülebilmesi, bu nefişlerin

deki karmakarışık unsurların teker teker kurutulma
sını zaruri kılmaktadır. 

Terörist eylem örgütlerinin dağıtüması, tek başı
na insan gücünün azaltılması ile sağlanamaz. Moral 
gücün çökertilmesi; insan, para, silah ve malzeme 
bakımından ikmal kaynaklarının kesilmesi, eğitimle
rinin, imkânsızlaştırılması gibi çdk yönlü tedbirlere 
ihtiyaç göstermektedir. 

Çok şükür ki, huzur ve güvene susamış ve güç 
aldığımız halkımızın pek büyük bir çoğunluğu onları 
asla tasvip etmemektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; içinde bulunduğumuz 
devrede sıkıyönetim bölgelerinde, sıkıyönetim kap
samına giren 3 347 olay meydana gelmiştir. Bu olay
lardan devre içinde 339 kişi hayalimi kaybetmiş, 875 
kişi yaralanmış ve 6 106 kişi gözaltına alınmıştır, 
tutuklanan 1 135 kişidir. 

Bu olaylardan % 6'sı 208 olay ile eylemci sağ, 
'% 49'u 1 639 olayla eylemci sol, % 43'ü 1 4'24 olay 
ile failleri belirlenemeyenler, % 2'si 76 olayla bölü
cü gruplar olmak üzere tasnif edilmiştir. 

CENGİZ ÖZYALÇIN (İstanbul Milletvekili) — 
Sağdan hiç mi yok Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGlL 
(Devamla) — Baştan söyledim beyefendi; ,% 6 ey
lemci sağ, 208 olay ile; dinlemediniz. 

Devre içinde kanun dışı örgütlere karşı yürütü
len operasyonlarla hücrelerin çökertilmesine devam 
olunmuştur. 

Devre içinde vatandaşlara ve ticari kurumlara 
karşı 293 gasp ve soygun olayında 15 milyon Türk 
Lirası para, 49 milyon Türk Lirası değerinde kıymet
li eşya gaspedilmiştir. Kurumlara karşı girişilen 4 
gasp olayında da 493 478 Türk Lirası gasp edilmiş
tir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; çevremizde olup bi
tenlere, mensubu olduğumuz demokratik ülkeler 
topluluğunun diğer fertlerinde ve uluslararası kuru
luşlarda sürdürülen çalışmalara bakacak olursak gö
rürüz ki, maruz bulunulan devlet ve rejimi tehdit 
eden tehlikeler karşısında, devletle demokratik bün-, 
yelerini koruyucu ve güçlendirici politikalar gütme
ye mecburdurlar ve bu gerçeği ittifakla kabul ermek
tedirler. Ülkemizde de genel olarak administrasyonun 
kendinden beklenen güç görevin ifasında başarı şart
larının hazırlanması, kanuni imkân ve tedbirlerle do
natılması, güçlendirilmesi zaruret halini almış bulun
maktadır. Oysaki geçen dönemde elbirliği ile Mec
lislerden geçirilmesi talep ve teklif etmiş bulunduğu-
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muz Banka ve Diğer Kurum ve Kuruluşların Korun
ması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Ka
nun Tasarısı ile bozguncu odakların kurutulmasında 
müessiriyeti aşikâr olan ve sıkıyönetim idarelerinin 
ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak üzere hazırlanmış 
bulunan 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
hâlâ kanuniaşmamıştır. 

Yine Anayasanın amir (hükmü icabı olan Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasıyla ilgili Kanun 
tasarısının ele alınmış olduğu vakıası ortadadır. Bu
nun yanı sıra, önem ve ağırlığı ile yaratacağı fayda
lar aşikâr olan, «Olağanüstü Hal Kanunu»1 nun çıka
rılmasına dair çare bulunamamıştır. 

/Bu duruma ilaveten, maalesef, Devlet zabıtası ke
miyet ve keyfiyet bakımından henüz arzulanan sevi
yeye getirilememiştir. Bu arada, sıkıyönetim mahke-
melerindeki davalar da henüz sonuçlanmamış bulun
maktadır. Öte taraftan, devlet ve rejimi hedef alan 
habis teşebbüslere karşı devle!; zabıtası habaisetin özel 
taibİatını daha iyi tanımışlar ve 'bu tabiattan doğan 
özellikleri kavramışlar ve mücadeleyi başarıya götü
recek noktaya gelmişlerdir. Mücadelenin bu hayati 
ve verimli devresinde hızlarının kesilmemesi ve başa
rılarının engellenmemesi, Devlet ve rejimin korun
ması ve bekası bakımından çok önemlidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; işin ciddiyeti kar
şısında ülkeyi, Devleti tehdit eden olayları artık si
yasi çıkar çekişmelerinin konusu olmaktan çıkarma
nın zamanı gelmiştir. 

Bu inanç ve düşüncelerle ve arz olunan sebeplerle 
bütün yurtta huzur ve güveni yeniden ve tam olarak 
sağlamak, Devletin bütünlüğü ve milletin birlik ve 
beraberliğine, vatandaşlarımızın can ve mal emniye
tine müteveccih anarşi, terör ve bölücülük olaylarına 
karşı verilen mücadelede artık iyice müeSsirleşen ve 
verimlileşen zabıta operasyonlarının faydalı sonuç
larının istihsaline devam olunabilmesi ve halen sıkı
yönetim adli mercileri elindeki hayli kabarık dava 
'dosyalarının akıbetlerinin işin icalbına uygun şekilde 
İtayin ve takdir olunabilmesine imkân verebilmek 
için 20 ilde uygulanmakta olan sıkıyönetimin 2 ay 
daha uzatılmaisına zaruret bulunmaktadır. 

Teklifimizin kabulünü takdirlerinize arz eder, 
saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar sayın grupla

rımızdan Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
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Sayın Orhan Birgit ve Milli Birlik Grubu adına Sa
yın Suphi Karaman'ın bize ulaşmıştır söz istemleri. 

Kişisel olarak Sayın Orhan Birgit, Sayın ihsan 
Ataöv, Sayın Turhan Feyzioğlu, Sayın Süleyman 
Genç, Sayın Azimet Köylüoğlu ve Sayın Çağlayan 
Ege söz isteminde bulunmuşlardır. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına. 
Sayın Orhan Birgit'in, 

Buyurun Sayın Birgit, söz süreniz 20 dakika efen
dim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ORHAN BİRGİT (İs
tanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Meclisle
rin değerli üyeleri; 

Hükümet 20 ilimizde ilan edilmiş bulunan sıkıyö
netimin 2 ay daha uzatılmasını Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden istemektedir. Bu konuda İçişleri Ba
kanı biraz önce bu kürsüye geldi ve istemin gerekçe
lerini bildirerek, ülkenin genel asayiş tablosunu da 
çizdi. 

Sabırla bekledim, ben ve arkadaşlarım adına; hat
ta, şu anda yabancı radyoların ve ajansların geçtiği 
yarıst doğru, yarısı yanlış haberler adına, Anayasanın 
124 ncü maddesine göre temel hak ve ödevlerini ye
rine getirmeye giden ve bir kurbanlarını daha Nev
şehir'de gömmeye giden başta Cumhuriyet Halk Par
tisinin Sayın Genel Başkanı olmak üzere - şu boş sıra
lardan da görülüyor - senatör ve milletvekillerimizin 
üzerine yağdırılan kurşunlar için İçişleri Bakanı ne 
bilgi verecek, yaralanan bir senatörümüz ve 3 mil
letvekilimiz için İçişleri Bakanı ne bilgi verecek diye, 
hiçbir ses çıkmadı değerli arkadaşlarım. (AP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum değerli ar
kadaşlarım, hatip kürsüde konuşuyor, lütfediniz sü
kûnetle dinleyelim efendim. (Gürültüler) 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — Baş
bakan da buna gülüyor. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Müsaade edin 
arkadaşlarım. 

Ya Sayın Bakan mağdurdur, Nevşehir'deki valisi 
kendisine bilgi dahi vermek lüzumunu hissetmemiş
tir ve o nedenle hem parlamenterlerimizin talepleri 
karşısında «haberim yok» demiştir, hem biraz önce 
Milliyet muhabiri Hayri Birler'e, sorusuna karşı 
«Nevşehir'de sükûnet var» yanıtını vermiştir. O za
man, o valiyi ve o valinin emrinde geçinen güvenlik 
kuvvetleri denen şer güçleri derhal görevden almalı
dır. (AP" sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Ayıp, 
I bunlara «şer gücü» diyemezsin. 
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ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Bakanı 
vikaye ediyorum, niteliksiz ve ehliyetsiz bir vali var 
orada. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara Milletvekili) — 
Devletin valisi. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Devletin öyle 
valisi olmaz arkadaşlarım, orada vali olmasa Sena
tör Hayri Mumcuoğlu, Niğde Milletvekili arkadaşı
mız. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, sükûnetle 
izleyelim sayın hatibi. 

ÖMER NACİ BOZKURT (C. Senatosu Gümüş
hane Üyesi) — Ehliyetsiz sensin, devletin vahşi o. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt çok rica ediyorum, 
çok rica ediyorum. Sayın Bozkurt, istirham ediyorum, 
yerinizden konuşma usulü yok. (AP sıralarından gü
rültüler) 

Çök rica ediyorum, lütfediniz sükûnette dinleyi
niz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Arkadaşlarım, 
sevgili Adalet Partili arkadaşlarım, yalvarıyorum be
ni dinleyiniz, beni dinleyiniz... 

•HASAN VAMIK TEKİN (Giresun Milletvekili) 
— (C. Senatosu Gümüşhane Üyesi Ömer Naci Boz-
kurt'a hitaben) Bu kadar utanmazlık olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Tekin, sizden de rica ediyorum. 
(Gürültüler) 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun Milletvekili) 
— Efendim, bu kadar utanmazlık olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim Sayın Tekin, 
lütfediniz oturunuz efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Yapmayın de
ğerli arkadaşlarım, sevgili Adalet Partili arkadaşla
rım, yalvarırım beni dinleyiniz, bir noktaya gelmek 
istiyorum, Ben Sayın Bakanı suçlamıyorum, böyle 
önemli bir olay... 

AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Dev
let güçlerine «şer güçleri» diyemezsin. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Sayın, 
lütfen beni dinleyiniz canım, lütfen istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum arkadaşlar, lüt
fediniz, sükûnetle izleyiniz görüşmeleri. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Başkan, 
lütfen zamanımı koruyun. 

'BAŞKAN — Siz de lütfen sükûnetle Sayın Birgit. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Lütfen değerli 

arkadaşlarım, yalvarıyorum; bir milletvekili olarak 
değil, bir yurttaşınız, bir arkadaşınız, bir kardeşiniz 
olarak yalvarıyorum, konuşmamı dinleyiniz. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul Milletvekili) — Yal-
varılır mı bu katillere. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara Milletvekili) — 
Dinleyeceğimiz gibi konuş, dinlfeyeceğiz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Size göre konuş
mam. 

BAŞKAN — Sayın Başoğlu, sizin istediğiniz gibi 
hatipler konuşmazlar, rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Bakan
dan rica ediyorum, kendisine bu olayları haber ver
meyen o valiyi görevden almalıdır, 

Sayın Başbakandan da önerilerim var. Anamuha-
lefet Partisinin Sayın Genel Başkanı bugün cenaze 
töreni dolayısıyla Nevşehir Hastanesinden Nevşehir' 
deki camiye tabutu götürürken bir senatörümüzün ve 
üç milletvekilimizin ve sayışım saptayamadığıînız 
yurttaşlarımızın evlerden açılan tabanca ile (ve bir 
söylentiye göre, çünkü ulaşımı kuramıyoruz PTT ile, 
gazeteler dahil) yaralanmıştır. 

Sayın Genel Başkan Sayın Başbakanı aramışlar
dır, Anamuhaiefet Partisi Başkanı sıfatıyla. Özel Ka
lemleri, Başbakanın Genel Yönetim Kurulu toplantı
larında olduğunu söylarniş ve not altmışlardır, özel 
Kalemlerinin bu notu Sayın Başbakana zamanında 
iletmeyecek düşüncesizlikte olduğunu söylemekle ye
tiniyorum. Yoksa, Analmuhalefet Partteinin Sayın Ge 
nel Başkanı ülkenin bir yerinde olan olayı Sayın De-
mirel'e bildirdiği anda, Sayın Başbakanın hem kendine 
has nezaketi ile hem görevi icabı buna yanıt vermesi ge
rekirdi, ki o takdirde Anamulhalefet Partisinin Sayın 
Genel Başkam, Sayın Başbakanı bulamadığı için kade
me atlayarak Sayın Genelkurmay Başkanı ile görüş
mek ve ondan istimdat etfmıek zorunda kalmazlardı. 

Sayın İçişleri Bakanına Nevşehir Valisini, Sayın 
Baişbakana Özel Kalem Müdürünü, Sayın Ulaştırma 
Bakanına da Devletin Türk yurttaşlarına Anayasal 
hak olarak tanıdığı haberleşme özgürlüğünü kıısıltlayan 
Nevşehir PTT yetkililerini şikâyet ediyorum ve üç şi
kâyetim hakkında da takipçi olacağımızı ısrarla söy
lüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunları bildirdikten sonra 
konuşmama geçiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun sıkıyönetim 'ko
nusundaki görüşlerini Yüce Meclislerin bilgilerine say
gıyla sunmadan önce, Millet Meclisi grubumuzun, 
Hükümet hakkında anarşi ve terör olaylarım da içe
ren bir Gensoru verdiğini ve Gensorumuzun günde
me alınıp alınmayacağı yolundaki görüşmelerin yarın 
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yapılacağını vurgulamak isterim. Bu nedenle de, Hü
kümetteki değerli arkadaşlarıimızla bu konudaki de-
ın'okra'tik hesaplaşmamız bütün boyutlarıyla yarın 
başlayacaktır. 

ıSayın üyeler, mıihaleifet liderliği günlerinde Cum-
'huriyet Halk Partisinin ülkeyi sıkıyönetimsiz yöne-
temeyeceğini sık sık yineleyen Sayın Demirel, Başba
kanlığının 7 nci ayında 4 ncü kez sıkıyönetim istemiyle 
huzurunuza" gelmektelir. Üstelik; sıkıyönetim kapsa
mına alman il sayüsı iki ay önce 20*ye çıkarılmıştır ve 
eğer Anayasanın 124 ncfü maddesindeki şartların 
Türkiye'de hangi illere uygulanması gerektiği düşünü
lürse; en azından 60'a yakın ilimizin sıkıyönetim kap
samına alınması gerekir ki, içinde bulunduğumuz 
jeopolitik durum ve dış düşmanların arzuları karşısın
da; o zaman sınırlardaki bütün silâhlı kuvvetlerimizi 
illerimize çekmemiz gerekir. Hükümet herhalde bu 
nedenle bu defa 20 il ile yetinmek gereğini duymuştur. 

Değerli arkadaşlari'm; Hükümetin güvenoyu aldığı 
günlerde yine bir sıkıyönetim görüşmesi dolayısıyla, , 
huzurlarınıza geldim ve o zaman Adalet Partisi söz-
oülerinin Ecevit Hükümetinin sıkıyönetimle ilgili öne
rileri karşısında neler söylediğini' kısa kısa haltlarla 
arz etmiştim. Bugün bunlara yenliden girecek deği
lim. Ama, Sayın Adalet Bakanı Ömer Ucuzal'ın, 
Adalet Partisi Grulbu sıralarından alkışlarla karşıla
nan ve tam bir yıl önce yaptığı bir konuşmada söyle
diklerini özetleyerek hafızalarınızı tazelemek istiyorum: 

«iki ay süreyle aldığı sıkıyönetim kararı uygulan
ışın diye huzurunuza gelen bu Hükümetten büyük mil
letimiz adına soracağımız hesaplar var; yakasından 
tutup söyleyeceklerimiz var.» 

Biraz önce benim söylediklerime karşı tahammül
süzlük gösteren Adalet Partisi Grulbu, o günkü tu
tanaklarda Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan her
hangi bir tepki gelmediğini hatırlayabilir. 

«Düne nazaran bugün ülke ve millet daha peri
şan. Ne can güvenliği var, ne mail güvenliği, ne de 
hürriyetlerden eser... Ülkede bir ibaştan bir başa se
falet kol geziyor. Anarşi kol gezliyor. Kanıa boyanımıa-
dık yer yurt katmadı, baısılimadlık hapishane kailm'aidı. 
'Nice insanlar öldürüldü. Analların, dul kalan eşlerim vû 
yetim kalan çocukların gözyaşlarıyla 'barajlar dolduru
lur. Siz bu ülkeye mi, yoksa kendinize hizmet için mü 
hükümet oldunuz?... Hükümeti işgal eMmiz, olanlara, 
olaylara tutuım ve davramşlıarımza bakılınca m/ilete 
değil, hükümet oüaraık kendi koltuğunuza hizmettesi
niz. 

• 
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Hükümetlerin görevi ülkesinde önce huzuru, gü
veni sonra da refahı sağlamaktır. Bugün ülkede hu
zurun «H»'si vair mı, güvenin «G»'sl var mı, refahın 
«R»'s:i var 'mı? Bu «Yok» 1ar karşısında size Hükümet 
olarak varsınız dermek mümkün mü? Bir insan bir 
koltuk için bu kadar ciddiyetten nasıl uzaklaşır? Bu 
hesapları sizden sormıaıyıp da kimiden soracağız, Sizlin 
yakanızı tutmayıp da kimin yakasını tutacağız? Bunca 
olaylar karşısında bu koltuklarda nasıl oturabiliyor-
sunuz?» 

Rivayet öderler kü, Sayın Ucuza! akşamları ayna
nın karşısıraa; geçip bu sözlerıi hatıdadıkça kendi ya
kasını tutuyormuş. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Çok güzel espri yaptın. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, aslında Sayın Ucuzal'ın ve Adalet Partisi "söz
cülerinin bu yaklaşımı, bir kez daha bu kürsüden be
lirttiğim gibi, muhalefet yıllarında başta Sayın De
mirel olmak üzere Adalet Partili bazı arkadaşlarımız 
için huy edinlilmiştir.' 

Sayın Demirel muhalefet döneminde şiddet olay
larında ölenlerin sayılarından sürekli şikâyetçi olmuş
tur. O günkü Demirel'e göre şiddet olaylarında ölen
lerin sayısının artması, siyasal iktidarın bu konudaki 
başarısızlığının kesin göstergesidir. 

O günkü Adalet Partisi sözcüleri her fırsatta ve 
tabii sıkıyönetim görüşmelerinde bu kürsüye çıkar, 
Türkiye ölçüsünde rakamlar verirlerdi. 

Şimdi sayın İçişleri Bakanını dinlfediniz. Sanki 
kendisi içişleri Bakanı değil, Türkiye'nin asayişinden 
sorumlu değil, rakamları ufaltabilir miyim diye hesap 
etmiş, kitap etmiş, 339 bulmuş 2 ayda. Nerede? 20 
ilde. 

Ben, şimdi gerçek rakamları vereceğim. O günkü 
Sayın Demirel'e göre ölenlerin sorumlusu, hatta öl
düreni de günün Hükümetidir. 

1980 mali yılı Bütçe Yasası için üç Adalet Partili 
Bütçe Komisyonu üyesi - ki, bunlar Artvin Senatörü 
Raisim Gezmiş, Ankara 'Milletvekili Sayın Selbaltıi 
Ataman ve biraz sonra Adalet Partisi Grubu aldına 
bu kürsüye gelecek olan değerli arkadaşım Sayın 
Vecdi Aksakal'dır - tarafından Emniyet Genel Mü
dürlüğü için hazırlanan raporun 22 nci sayfasında 
1978 yılında siyasi nitelikli ölüm olayı 831, 1979 yı
lında da 1 123 olarak gösterilmektedir 24 ayda. Sayın 
Başbakanın dediği gibi, 22 ayda 2 500 değil. 

Ecevit Hükümeti, 1979 yılının 11 nci ayının 12 nci 
günü görevden ayrıldığına göre, o yıl içinde bu tarihe 
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kadar ölenlerin sayısı 1 013'dür ve Eceviit Hükümeti
nin işbaşında bulunduğu 22 ay içinde ölenlerin sayısı 
1113tür. Resmi belgelere göre de Sayın Demirel'in 
söylediği gibi 2 500 değil, 1 844'tür. Adalet Partisi 
Azınlık Hükümetinin iş başında bulunduğu 7 ay içe
risinde Sayın Bakan, siyasal nitelikteki ölü sayısı, 
maalesef, dün akşama kadar 1 793'ü bulmuştur. Bu, 
gün de ortalama 9 ölü demektir. 

Sayın Ucuzal, burada yaptığı konuşmada, Bakan
lar Kuruluna dönmüş ve ölü sayısını verdikten son
ra, «her birinize 40'ar ölü düşüyor» demişti. Bugün 
her bakana düşen ölü sayısı, Ucuzal mantığı ile. ma
alesef 64,3 3'tür. 

ÇAĞLAYAN EGE (istanbul Milletvekili) — 7 
ayda. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Evet, 7 ayda. 
Sayın Başbakanın muhalefet lideri iken taşıdığı 

mantığa göre, bugünün Hükümeti, Ecevit Hüküme
tine oranla terör konusunda 4 kat daha başarısız
dır. 

Sayın Demirel yine muhalefet döneminde, hima
ye edilmediği takdirde terörün mutlaka önlenebilece
ğini ileri sürmüşlerdir. Bu görüş, Demirel Hüküme
tinin programında da yer almıştır. Önlenemeyen ve 
hızını daha 4 kat artırarak devam eden terörü, Ada
let Partisinin de, onun Hükümetinin de bilerek koru
duğunu ve kolladığını söylemeye, biz Cumhuriyet 
Halk Partililerin ne yurtseverliği, ne akılları, ne in
safları elvermemektedir. 

Sayın Demirel'in, özellikle muhalefet yıllarında 
ısrarla söylediği, «Bana, sağcılar ve milliyetçiler suç 
işliyor dedirtemezsiniz» sözü, bugünkü Adalet Par
tisi Azınlık Hükümetinin kuruluşuna destek olan 
Milliyetçi Hareket Partisinin devlet kadrolarında da 
köşe başlarını tutmasıyla birleşmiş - bir örneğini bu
gün Nevşehir'de yeniden gördük - ve günümüzde sağ 
terörcüleri sol terörcülerle yarıştırmıştır. 

Özellikle sıkıyönetim makamlarının terör odak
ları karşısındaki yansız tutumu, memnunlukla ifade 
edeyim ki, son aylarda Adalet Partisi Azınlık Hü
kümetinin de bu konuda sağda ve dahası MHP'liler 
arasında da 'teröristlerin olduğu gerçeği ile karşı kar
şıya getirmiş ve harekete geçirmiş olmalıdır. Bu ol
guyu Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakan- • 
lığına ait iki şifre belge ile örneklemek istiyorum. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) Milletvekili 
— Şifreler sizde mi çözülüyor?.. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — E, hep size çalı
şacak değil ya, siz Devletin içindesiniz. 
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Durmuş Yalçın, İçişleri Bakam imzası ile Emni
yet Genel Müdürlüğü Güvenlik Bakanlığı Y. F. Şu
besinin 4.4.1980 gün ve 079729 sayılı yıldırım şifre 
yazısı. Ağrı Valiliğine, 

;«îliniz ve yöresindeki ideolojik ve anarşik mih
rakların zaman zaman silahlı saldırılar şeklinde te
zahür eden olaylara sebep oldukları, etnik farklılaş
manın da katkısı bulunan bu olayların, genellikle yö
rede bölücü mihraklar ile ülkücü kesim arasında sür
dürüldüğü müşahade edilmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere, iliniz Milliyetçi Hare
ket Partisi il yöneticilerinden Mustafa Kılıçaslan'ın 
öldürülmesinden sonra meydana gelen olayların ül
kücü çevrelerce gerçekleştirildiğinin, gerektiği tak
dirde belediye başkanı Orhan Alpaslan'a karşı da 
silahlı eylem düzenleyeceklerinin aynı çevre tarafın
dan söylendiği haber alınmıştır. 

Bu itibarla, iliniz ve yöresindeki etnik farklılaşma 
özelliğinin de gözönünde bulundurularak, ideolojik 
ve politik mihrakların etkinlik sağlamak amacı ile 
sahip oldukları silahlı saldırılar şeklindeki olayların 
önlenmesi bakımından istihbarata önem verilmesini, 
haber konusu üzerinde hassasiyetle durularak her 
hangi müessif olaya sebebiyet verilmeyecek şekilde 
gerekli her türlü emniyet tedbir ve tedbirlerinin alın
masından elde edilecek bilgilerin merkezde değerlen
dirilmesinin yapılmak üzere Bakanlığımıza bildiril
mesini önemle rica ederim. 

Durmuş Yalçın , 
İçişleri Bakanı Yerine» 

Bir başka belge değerli arkadaşlarım : 
«6 Nisan 1980 gün ve Emniyet Genel Müdürlüğü 

Güvenlik Dairesi Top. Ol. Şube D 78825 sayılı şifre 
açığı yazıları aşağıya çıkarılmıştır. 

Ağrı Emniyet Müdürlüğüne, 
Yozgat'ta bulunan bazı Milliyetçi. Hareket Partisi 

mensuplarının Ağrı ilinde gayelerinden dönen Milli
yetçi Hareket mensuplarını öldürmek maksadı ile Ağ
rı'ya müteveccihen yola çıktıkları istihbar edilmiştir...» 
(CHP sıralarından «Doğru mu?» sesleri) 

«...Müteyakkız bulunulmasını rica ederim. 6.4.1980 
gün. 

Em. Gen. Müdürlüğü 
Güvenlik Dairesi 

(Falan) Sayılı yazıları 
İsmail Dokuzoğlu 

Emniyet Genel Müdürü» 
Bu şifre yazıları bize anarşi ve terör olaylarında 

sadece... 
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SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde Milletvekili) — I 
îddiayı eden kim? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sadece davadan 
dönenler konusunda uzun süredir sürdürdüğümüz id
diaların, çok şükür bugünkü Hükümet tarafından da I 
ciddiye alındığını göstermiyor, anarşi ve terör olay- I 
larında gezici katiller n kullanıldığını da gösteriyor. I 

Değerli arkadaşlarım, bu şifrelerin Ağrı'ya gitti- I 
ği günler hatırlayacaksınız, Ağrı'da bazı olaylar çıktı. I 
İçlerinde Cumhuriyet Halk Partisinin senatör adayı ve I 
birçok Halk Partililerin de bulunduğu 60 küsur kişi I 
bölücülük iddiasıyla gözaltına alındı, sıkıyönetime ve- I 
rildi; sonradan Ağrı'da sıkıyönetim ilanına gerekçe ol- I 
du. Güvenle ve adalet makamlarına teşekkürle belirte
yim ki, Naci Kutluay arkadaşım dahil, gözaltına alı- I 
nanların 57'si salıverildi. I 

Anarşi ve terör, demokrasiyi uçuruma yuvarla- I 
mayı amaçlamaktadır. Şiddet eylemlerini sürdüren de- I 
ğişik çevreler vardır. Bunlar, demokrasiyle bağdaşma
yan amaçlar güttükleri için, asıl amaçları bakımından I 
birbirleriyle ne kadar çelişirlerse çelişsinler, demokra- I 
siyi yıkma amacında birleşmektedirler. Bu bakımdan 
Sayın Bakana katılıyoruz aynen. I 

Adana Merkez İlçe Başkanımızın işyerine saldıran I 
sağ teröristlerin şehit ettiği bir erimizin cenaze töre- I 
ninde konuşan Merkez Komutanı Albay Sayın Fikret 
Emiroğlu da bu gerçeği çok güzel vurgulamış. Ne ya
zık ki, sözleri Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Ha
ber Dairesinin sansürüne uğramıştır. Şöyle diyordu o I 
konuşmasında Adana Merkez Komutanı : «Vatan ço
cukları şuursuzca ayrılan kamplarda daha ne zamana I 
kadar kurşun sıkacak birbirine? Bir yandan güzel va- I 
tanı, vatandaşlar arasında çeşitli bölücülük tahrikleriy- I 
le paylaşarak, şanlı bayrağının gölgesinde mübarek, I 
ezanları dinlemekten bir ulusu mahrum etmek isteyen I 
hainler; öte yanda Türklüğe, bayrağa, İslamiyete say
gılı olduklarını söylerken, insanları acımasızca katle- I 
den insanlık düşmanları bir grup hain, her şekliyle 
hainliğini artaya koyarken, vatanı bunlardan kurtar- I 
makta olduklarımı, Devletlin yanundıa bulunduklarını I 
söyleyen ve fakat aynı silahlar ve eylem biçimleriyle I 
ortaya fırlayanların birbirinden farkları nerede?.. Va- I 
tana, Bayrağa, Türklüğe, İslama saygı duymakla, hal
kın askerine, polisine silah sıkmak arasındaki mantık I 
tezadı nasıl izah edilebilir?» J 

Sayın İçişleri Bakanı biraz önce asgarî müşterek- I 
lerde birleşmekten bahsetti. i 

BAŞKAN — Sayın Birgit, iki dakikanız var efen- I 
dim. I 
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ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bu sözlerin altı
na Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak imzamızı 
atıyoruz arkadaşlarım. 

Sayın Başkan; 10 dakikalık kişisel söz hakkımı da 
izin verirseniz kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, o mümkün değil. Çünkü, 
gruplar öncelikle konuşuyorlar, kişisel görüşmeler da
ha sonra oluyor malumu âliniz. Lütfediniz, bitiriniz 
zamanında efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Toparlamama izin 
verin o zaman. 

BAŞKAN — Lütfediniz »bitiriniz. Vaktiniz var 
zaten. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Demiref 
muhalefet lideri olarak 22 Eylül 1979'da Samsun'da, 
«Ecevît Hükümeti sıkıyönetimi de sulandırmıştır. Su
landırdıkları sıkıyönetime, güleryüzlü sıkıyönetim di
yerek korktukları bazı adresleri rahatlatmak istemiş
lerdir.» diyordu. Adalet Partisi muhalefeti, hemen her 
fırsatta bu görüşü yinelemiş ve olayların üzerine şid
detle gidilmesini önermiştir. Şiddeti şiddetle çözebilece
ğini sananlar tarihin her döneminde görülmüştür. Top
lumdaki çatışmaları yumuşatarak diyaloga döndürmek, 
toplumsal yapımızdaki değişikliği bilinçle kavrayabil
mek yerine, şiddetçilerin üzerine daha çok şiddetle gi
derek terör ve anarşiyi önleyebilmenin ise yeryüzün
de tek örneği gösterilemez. Yedi aylık iktidar dene
mesinde güleryüz ve sulandırma metodu terk edil
miş ise, alınan sonuç buna rağmen hiç de iç açıcı 
değildir. 

Sayın Başbakan, olayların üzerine şiddetle gitmek
ten, güvenlik güçlerinin gerektiğinde silahlı saldırgan
lara karşılık vermesini amaçladığını söyleyebilir .Böy
le bir yetki, Parlamentoda kabul edilen bir yasa ile 
güvenlik güçlerine tanınmıştır. Ancak, yasayı yürüt
mekle görevli kılınan Hükümetin, bu yetkinin kulla
nılmasında hukuk kuralları içinde kalınıp kalınmadı
ğını adım adım denetlemesi zorunludur. 

Tarsus'ta trafik kazalarından korunmak için yolu 
kapatan masum insanları küçük çocukları ile birlikte 
acımasızca tarayanların düpedüz katil olduğu bilin
melidir. Olayın tertipçileri, işe anarşi süsü verip Ada
na Sıkıyönetim Komutanlığıyla ilgi kurmak istemiş
lerdir. Oysa Komutanlık, bu savları ve özellikle sı
kıyönetimle ilişkili iddiaları reddetmiştir. 

Biga'da eski gençlik kolu üyemizi vuran Emniyet 
Amiri, İstanbul'da trafiğe ters bir yönde makam oto
mobiliyle gezerken, karşısındaki taşıt içinde bulunan 
bir genç kadını, şoförüne «vur» emri ile öldürten si
yasi polis müdürü, korkarız ki şiddet yanlılarının an-
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droitleri halinde koşullanmış kimseler olmalıdırlar. 
Özellikle, değerli arkadaşlarım, 12 Haziran gecesi üni
versite seçme sınavları için izmir'e gelen ve înciraltı 
Öğrenci Yurduna yerleştirilen gençler için düzenlenen 
geleneksel moral gecesinin 5 öğrencinin ölümüyle so
nuçlanmasının Sayın Başbakanı çok ciddi bir şekilde 
düşündürmesini istiyorum. Düşündürmeliydi derken, 
birçok olay karşısında «burunlarını sürtmezsek namer
diz», «kanları yerde kalmayacak», «adaletin pençesin
den kurtulamayacaklar» gibi demeçler veren Sayın 
Başbakanın bu olay karşısındaki suskunluğunu yo
rumlamak istediğimizi belirtiyorum. İzmir olayıyla il
gili olarak yaptığımız inceleme dosyası elimizdedir. 
Hiçbir politik amaç gütmeyen, slogan atılmayan bir 
folklor gösterisinin... 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen bitiriniz efendim, 
süjeniz bitti. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Efendim, sıkı
yönetim kapsamında olmayan güncel bir olayı Hükü
mete haber vermek üzere kullanmak zorundayım. 

BAŞKAN — Efendim, onu daha önce Başkanlık 
olarak bir vesileyle ifade ettim Sayın Birgit. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bana biraz va
kit verin, konuşmamı bitireyim. Konuşmamızı öldür
müş olacaksınız, 

BAŞKAN — Lütfediniz, bitiriniz efendim. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Peki konuşmamı 

bitiriyorum. 
Ama silahsız ve saldırısız bir topluluğa 5 dakika 

süreyle ve rastgele ateş açılması ve arkalarından vu
rulmaları tek kelimeyle cinayettir ve vahşettir. Uzun 
süre sonra ve mermi yaralarının izleri bantlarla ka
patılarak karakol karakol dolaştırılmaları, devlet has
tanelerine kabul edilmeyerek kan yitirmeleriyse savaş 
koşullarında bile uygulanmayacak ölçüde bir gözü 
dönmüşlüktür. Biz olayı belli bir komuta zincirine da
yanır görmediğimizi söylerken benzer bir topluluğun 
Bornova Yurdunda silaha ve zora başvurulmadan ve 
tek kimsenin kılına dokunulmadan dağıtılmış olması
na dayanıyoruz. Keza İzmir Sıkıyönetim Adli Makam
larının gösterdiği duyarlığı da görüşümüzle birleştir
mek istiyoruz. İki aydır sükûnetin hüküm sürdüğü İz
mir'de sıkıyönetimin devamında yarar gören bazı ka
ranlık güçlerin geçmişi üzerinde gölgeler bulunan bir 
erbaşı koşullandırmış olduğundan kuşkuluyuz. Yara
lıları kabul etmeyen hastane sorumluları için Hükümet 
herhalde kovuşturmaya başlamış olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, süre geçti efendim. Za
ten kişisel konuşma hakkınız da var. Fikirlerinizi lüt
fen o süre içinde beyan edin. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; Nevşehir olaylarını, bu olaylardan haber
siz olduğunu hâlâ ifadeleriyle belirtmekte olan Hü
kümete duyurabilmek amacıyla konuşma süremi taş
mış bulunuyorum. 

GALİP ÇETİN (Uşak Milletvekili) — Demin «Ba
kan dedin, şimdi «Hükümet» diyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, lütfediniz efendim. Kar
şılıklı konuşma usulümüz yok biliyorsunuz efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Birbirinden ay
rılır rnı Sayın Çetin?.. Yani İçişleri Bakanı Hükümet 
üyesi değil mi?.. 

GALİP ÇETİN (Uşak Milletvekili) — Olsun; ama 
karıştırma. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Yarına kadar 
öyle. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, siz konuşmanızı lütfe
diniz, bitiriniz. Ben Sayın Çetin'e ikazda bulundum 
efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Konuşmamın 
ikinci bölümünü, kişisel söz hakkımda kullanmak iste
diğimi bildirir, Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
Milli Birlik Grubu adına Sayın Suphi Karaman; 

buyurunuz efendim. 
Konuşma süreniz 20 dakika Sayın Karaman. 
MB GRUBU ADINA SUPHİ KARAMAN (C. 

Senatosu Tabii Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Şiddet eylemlerinin ve anarşinin, Kahramanmaraş' 
ta bir ayaklanmaya dönüşmesinden sonra başlatılan 
sıkıyönetim dönemi 1,5 yılını tamamlamak üzeredir. 
Yeniden iki ay daha uzatılması Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin onayına sunuluyor. 

Ülkenin giderek ağırlaşan durumuna bakılınca ye- ^, 
niden iç barışın kurulup sıkıyönetimin sona erebilece
ğini ummak bir hayal gibi görülmektedir. Sıkıyönetim
lerin de artık bir çare olamayacağı kanısının kamu
oyunda yaygınlaşması, demokratik rejimin geleceği 
üzerindeki kuşkulara yoğunluk kazandırmaktadır. 

İnsan haklarına ve özgürlüklere saygınlığı temel ku
rallar sayan demokratik rejimlerde sıkıyönetimler, kuş
kusuz olağan yönetim usulleri değildir. Anayasamızın 
da belirttiği gibi, sıkıyönetimler olağanüstü bir yöne
tim biçimidirler. Özel yasalarına göre, temel hak ve 
özgürlüklerin özüne dokunulmasa bile, yöntem ve yö
netim ayrıcalıkları nedeniyle hak ve özgürlüklerin kul
lanılmasında kısıtlamalar olacaktır. Demokratik güçle-
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rin ve Anayasaya bağlı güçlerin, anarşinin yok edil
mesi ve ülkede barışın kurulması için bu kısıtlamaları 
hoş karşıladıkları bilinmektedir. Oysa insan haklarına 
ve özgürlüklere saygınlıkla ilgileri bulunmayan rejim 
ve Anayasa düşmanlarının, bu temel hakları tümden 
rafa kaldırma çabaları açık ve seçik olarak ortadadır. 
Bunlar bir diktanın gereklerine uygun bir hukukla ka
nunun ve nizamın hâkimiyetini sağlayarak herkesi sus 
- pus edecek bir polis devletini yaratmanın peşinde
dirler. Görünen ve görünmeyen güç ve teftipleriyle 
anarşiyi tırmandıranlar, ülkeyi kana boyayanlar bun
lardır. -Bunların amaçları, sıkıyönetimlerin de artık bir 
çare olamayacağı kanısının kamuoyunda yaygınlaştı
rılması suretiyle özledikleri rejime geçiş koşullarını ge
liştirmektir. 

Kabul etmek gerektir ki, son aylar içerisinde geli
şen olaylar, Cumhurbaşkanı seçimi dolayısıyla Parla
mento çalışmalarının da kilitlenmesiyle bu yönde, de
mokratik rejimin geleceği üzerindeki kuşkulara yo
ğunluk kazandırmıştır. Liderler düzeyindeki umursa
mazlık, vurdumduymazlık, beceriksizlik rejim düşman
larının işlerini kolaylaştırmış ve cesaretlerini artırmış
tır. Ülke, toplum ve anayasal düzen yeteneksiz ellerde 
sahipsizdir. Anayasa deyimiyle, yaygın şiddet hareket
leri kesin belirtilerin ortaya çıkması aşamasından çok 
ötede, artık eylem içerisindedir. Kahramanmaraş 
ayaklanması birbuçuk yıl içerisinde Menemen - Ku-
bilay örneği etkin ibrete dönüştürülemediği için şimdi 
yurdun birçok yerlerinde vatana ve Cumhuriyete kar
şı kuvvetli ve eylemli kalkışmalar rahatlıkla yapılabil
mektedir. Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve
ya dıştan tehlikeye düşüren veya Anayasanın tanıdığı 
hür demokratik düzeni veya temel hak ve özgürlük
leri ortadan kaldırmaya yönelen yaygın şiddet hare
ketleri, sürekli bir tırmanma içerisinde ülkeyi ve top
lumu her yönüyle sarmıştır. Toplumun huzur ve refa
hı, anayasal rejimin yaşaması, toplumun ve ülkenin 
bütünlüğü tehlikededir. Yıllarca önce şartlandırılan ka
falarla tahrip edilen değer yargıları, içinde bulundu
ğumuz bunalımı, derinleştirmiştir. 

Son ayların olayları ibret vericidir. 22 aylık Ece-
vit iktidarı döneminde işlenen cinayetlerdeki ölü sa
yısı geçen 10 yıl içerisindeki ölü sayısının iki katı idi. 
Son Demirel İktidarı döneminde işlenen cinayetlerdeki 
ölü sayısı bir önceki 22 aylık dönemin sayısına 6 ay
da yaklaşmıştır, tırmanma dört katına çıkmıştır. Cina
yetlerin niteliği de bir tırmanış içerisindedir. Siyasal 
partilerin il ve ilçe başkanları, parti yöneticileri ci
nayetlerim 'kurbanları arasına alınmıştır. 

Bir'kısım basın ve bazı parti yöneticileri artık he
def gösterebilmektedirler. Öldürülen CIIP il başkan
ları için tertiplenen cenaze törenleri birbirini izliyor. 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcı
sının öldürülmesinden sonra Orta Anadoluyu bir yan
gın sardı. Çorum ve Merzifon'daki olaylar ülke bü
tünlüğünün bozulduğunu, yöresel coğrafi bazlarda dü
şünenler için ibret verici örnekler sergiledi. Buralarda 
günlerce süren gerginliğin Kahramanmaraş örneği kı
rımlara dönüşmemiş olmasının yönetimlerin başarısın
dan çok karşılıklı grupların uyanık savunma azimle
rinden ileri geldiği yaygınlaşan genel kanıdır. 

Başka yer ve zamanlarda başka iktidarlar döne
minde çok daha küçük olaylar sıkıyönetim ilanına 
neden saydıkları halde Çorum ve Amasya'da sıkıyö
netimin öngörülmemiş olması düşündürücüdür. 

1978 Martındaki öğretmen boykotunu «bir ayak
lanma provası» diye takdim edenler, her nedense bu 
son başkaldırmalara hiçbir yakıştırma yapmamışlar
dır. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Başkası yazmış. 

SUPHİ KARAMAN ı(Devamla) — Suphi Kara-
man'ın hiçbir şeyini başkası yazmaz. Onu tanıyın. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Ay-
kurt, çok rica ediyorum, oturduğunuz yerden konuş
ma usulünün olmadığını biliyoruz hepimiz sanıyo
rum. 

Devam ediniz efendim siz. 
AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Şaşırdı, 

şaşırdı. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Olabilir; ama 

başkası yazmaz, onu bilin. 
Kayseri-ve Trabzon başta olmak üzere pek çok 

yerde il yönetimleri taraflı tutumları ile anarşiyi kö
rüklemiş, sayısız cinayetlere ve ölümlere yol açmışlar
dır. 

Polis görevlilerinin yetkilerini genişleten son yasa 
değişikliğinin uygulamasından bu yana, polis görevli
lerince işlenen cinayetlerin sayısında önemli artış ol
muştur. Kimi polis görevlileri sorumsuzca silah kulla
nabilmekte ve ölümlere yol açmaktadırlar. Birkaç gün 
önce İstanbul Emniyetinden bir yetkilinin, kendisinin 
hatalı olduğunu, bir trafik olayından sonra Anadoluhi-
sarı'nda genç bir kızı «Bu anarşisttir» deyip, maiye
tindeki polise ateş ettirip öldürtmesi bugüne deyin gö
rülmemiş olaylardandır. 

Yine bu yasadan sonra polis merkezlerinde işken
ce olaylarının yoğunlaştığı da basına yansıyan haber
ler arasındadır. 
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MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Mille* 
vekili) — Sizden de hesap soracağız. 

SUPHÎ KARAMAN (Devamla) — Sivil ve asker 
cezaevleri, tutukevlerinin duvarları ve kapıları son ay 
lar içerisinde yol geçen hanlarına dönüşmüştür. Sap 
kesimden cinayet sanığı pek çok kişi, karar aşamasın
da elini kolunu sallayarak dışarıya kaçmışlardır. 

Sivil tutukevleri için ihmal ve lakaydı söz konusu 
olsa bile, askeri tutukevlerinde bu kaçmaları kolaylaş
tıran örgütsel durumların varlığı yaygın kanaat halin
dedir. 

MC dönemlerinde başlatılan, bir ara Ecevit İkti
darı zamanında hızı azalan Ülkücü örgütlerin haraç 
toplama eylemleri son aylar içerisinde büyük bir hızla 
yeniden yaygınlaşmıştır. Küçük büyük tüm esnaf, ti
carethaneler aylık vergiye bağlanmıştır. Haraç topla
ma işi ev sakinlerine kadar yayılmıştır. Salmayı vere
meyenler, ya da yanılıp da direnenler camlarının kı
rılmasından, bombalanmaya kadar daha büyük zarar
lara sokulmaktadırlar. 

Polisin, güvenlik yetkililerinin, Devlet görevlileri
nin, herkesin tanıdığı olduğu bu durumu bilmemeleri 
olanaksızdır. Devlet otoritesi varlığının gösterileme-
mesi ve bu durumun önlenememesi, vatandaşı yılgın
lığa, suskunluğa getirmiştir. 

Son aylarda sıkıyönetim hâkim ve savcıları arasın
da seri halinde anlamlı atamalar yapılmıştır. Sıkıyö
netim mahkemelerinin ağırdan işlemesi ve tereddütlü 
görünmeleri ciddi kuşkulara neden olmaktadır. Yargı 
yetkisini kullananlarda, güvenlik duyguları sarsılırsa 
Devlet otoritesi kökten zedelenmiş demektir. 

Askeri hâkimler de, sıkıyönetim dışına atanma eği
lim ve isteklerinin çoğalması, bu konuda iyi bir gös
terge değildir. Sıkıyönetim hâkim ve savcıları arasın
da atamaların çoğalmasında başka nedenlerin de var 
olabileceğine inanmak istemiyoruz. Eğer bu türlü po
litik etkenler de varsa, o takdirde bu Hükümetin ku
rulusu sırasında, Hükümeti destekleyen bir parti söz
cüsünün o günlerde söylediği «Hükümet ile sıkıyöne
tim konuşunda anlaştık; ancak sıkıyönetim kadroları 
değişecek»1 biçimindeki sözlerinin yürürlük (kazandığı 
anlaşılmış olacaktır. Bu, toplumdaki değer yargıları
nın sarsılmasına yol açabilir. Oysa sıkıyönetim, ma-
kaPÜaonın, hâkim ve savcılarının tutum ve davranış
larının yansız olduğu öteden beri kamuoyuna yerle
şen genel bir kanıdır. Toplumsal bunalımın daha da 
artmaması için bu kanıyı sürdürmek gereklidir. Sıkıyö
netimlerin başarıya ulaşması buna bağlıdır. Toplu
mun Silahlı Kuvvetlere olan güvencesinin sürdürül

mesi, her türlü silahlı eylem karşısında Silahlı Kuv
vetlerin yansız tutumunun korunması ile mümkündür. 

Öteden beri sıkıyönetim konuşmalarında grup söz
cülerimiz kürsülerde Silahlı Kuvvetlerin sıkıyönetim
lerde kullanılmaları biçimi üzerinde önerilerde bulun
muşlardır. Yanlış uygulamalar sonucu giderek hem 
sıkıyönetimin etkinliği azalmakta, hem Silahlı Kuv
vetlerin asıl görevi zedelenmekte hem de daha beteri 
Silahlı Kuvvetlerle halk kesimi yer yer karşı karşıya; 
getirilerek Silahlı Kuvvetlere olan güvence sarsılmak
tadır. 

Bu durumdan ancak, Türk toplumuna karşı hain 
emeller besleyenler memnun olmaktadırlar. Sıkıyöne
timin^ başarılı olamayışı doğal olarak bu yönetim bi
çiminin uzun sürmesine yol açar. Bunun sonucu ola
rak Silanlı Kuvvetler asıl görevleri alanı dışında meş
gul edilir. Yanlış uygulamaların en başta geleni askeri 
gücün her yere dağıtılması, polisin, bekçinin ve jan
darmanın yapabileceği genel münferit görevler, dev
riye ve nöbe't işlerinde askerin kullanılmasıdır. Askeri 
birlikler bu gibi sivil kolluk hizmetlerinde görev ve 
yetki yönünden yetiştirilmemişlerdir. Halkla ilişki
lerde yanlış ve noksan uygulamalar, sakıncalı sonuç
lara neden olabilmektedir. Her an meydana gelebile
cek ani durumlarda bir üst komutandan emir alabilme 
olanağı olmayan erler, yanlış ve keyfi davranışlarla 
halkı rahatsız edebilmektedirler. 

Büyük şehirlerde 'bu tip, sayılamayacak kadar çok 
olaylar, haksız işlemler halkı, gençleri ve herkesi ra
hatsız etmiştir; yersiz ölüm ve yaralanmalara sebep 
olunmuştur. Karşılıklı güven duyguları yok olduğu 
için yersiz kuşkular erlerden de, halktan da acı kayıp
lar verilmesine neden olmuştur. Özellikle silah altına 
alınanlar arasında anarşik gruplarla bağlantılarını sür
dürenlerin emir komuta zinciri dışında kalan bağım
sız görevlerde kullanılmalarının facialara sebep olduk
ları daha birkaç gün önce İzmir'de tnciraltı Öğrenci 
Yurtlarındaki işlenen katliamla ortaya çıkmıştır. 

tnciraltı olayının şu ana kadar ortaya çıkan ayrın
tıları toplum için, yetkililer ve görevliler için ve herkes 
için yüz kızartıcı bir insanlık suçunun işlendiğini ser
gilemektedir. 

Toplumu bu noktaya getirenlerin utanmaz surat
larına tarihin bir gün indireceği şamar ibret verici ol
sa bile, kanayan vicdanların acısı hiçbir zaman dinme-
yecektir. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Sizin varlığınız burada kâfi. 

SUPHt KARAMAN (Devamla) — Sıkıyönetim 
komutanının bildirilerindeki teessürleri, halkının şeref-

— 511 — 



TBMM B : 67 

li bir as'ker olarak onun ruhundaki inceliği belirtse 
'bile, bu olayın alçak failleri ortaya çıkarılıp ceza
landırılmadıkça sorumluluk alanı bitmiş olmayacak
t a 

MUSTAFA KİBMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Belli o, belli. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sıkıyönetim 
uygulamalarında önemli ve ikinci bir yanlışlık da, bir 
olayda, ya da belirli gün ve yıldönümlerinde kitlesel 
gözaltına alınmalardır. Haklı, haksız yüzlerce, binler
ce kişi (kurunun yanında yaş da) sıkıyönetim tutukev
lerine alınmakta, çoğu kez buralarda yer kalmayınca 
da askeri birliklerin spor salonları, sinemaları, yemek
haneleri doldurulmakta, günlerce, bazan haftalarca 
gözaltına alınanlar 'buralarda tutulmaktadırlar. 

Bazan bir ay sonra sırası gelenler ilk soruştur
madan sonra serbest bırakılmaktadırlar. Bu uygu
lamalar son derece yanlıştır; etkin sonuca ulaşılmasını 
da ya geciktirmekte, ya da olanaksız hale getirmekte
dir. 

Görülmektedir ki, bu tür yanlış uygulamalarla sı-
kıyönetimlerce etkin sonuca ulaşılması yerine, buna
lım daha da sürüp gitmektedir. Gerek halkta, gerekse 
resmi görevliler arasında kuşku ve panik duyguları 
yaygınlaşmaktadır. Sorumsuzca davranışlar bireyler
de ihkakı hak duygularını yerleştirmektedir. Bu su
retle kaos giderek derinleşmektedir. 

Bir kalabalıkta sorumsuz tek bir silahın patlama
sı ile yalnız halkın ve gençlerin değil, soğukkanlı ol
ması gereken resmi görevliler de paniğe düşerek, bek
lenmedik olaylara yol açılmaktadır. Otorite boşluğu 
yüzünden yurttaşlar evine polis diye gelenin gerçekten 
•polis olup olmadığı kuşkusundadır. Az gelişmiş kafa
ların yıllarca süren koşullandırılmaları sonucu öğren
cilere düşman gözüyle bakan görevliler çoğalmıştır. 
Artık suç ile suçsuzluğun sınırları birbirine karışmış
tır. Çoğu kez suçsuz yurttaşlar da bu karmaşıklıktan 
yakalarını kurtaramamakta, aylarca haksız işlemlere 
düşürülmekte ya da canlarından olmaktadırlar. Etkin 
önlemler alınmazsa, yanlış uygulamalardan dönüle
mezse anarşi ve terörle savaşımın giderek bir kör dö
vüşüne dönüşmesi durdurulamayacaktır. 

Son dört gündür Ankara'da Kurtuluş Parkı, Ha
cettepe yöresinde iki sol fraksiyon arasında bir savaş 
sürdürülmektedir; silahlar patlamakta, yaralananlar 
olmakta, yaralananların evlerine taşınmakta olduğu, 
ölenlerin bulunduğu söylenmektedir. Bölgedeki güven
lik kuvvetlerinin gözleri önünde cereyan eden savaşı 
Hükümet sorumlularının bilmemesi olanaksızdır. San-
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ki olaya sansür konulmuştur. Ne yetkililer, ne de 
"TRT tarafından olaya tek cümle ile dokunulmamış ol
ması düşündürücüdür. Bugün de, dün vurulan Nev
şehir OHP İl Başkanının cenaze töreninde Parlamento 
mensuplarının saldırılara uğradığı söylenmiştir. Umut 
ediyoruz ki, sıkıyönetim konuşmaları sonunda sayın 
Hükümet temsilcisi bu iki olaya da değineceklerdir. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT {Denizli Millet
vekili) — Tabii Senatörlük süresine de değinilecektir 
elbette. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Evet... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet

vekili) — Allah bir gün bu kamburları üzerimizden 
alacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, çok rica ediyorum, 
yerinizden sürekli söz atıyorsunuz. Lütfediniz bırakı
nız bu âdetleri... 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Kamburları 
açmayalım, kamburları açmayalım. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) —• İstersen aç. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Bir toplumun... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet

vekili) — Aç da konuşalım. 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, lütfediniz. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Arkadaşlar, bir 

toplumun çürümüşlüğü ve kokuşmuşluğu, kokuşması 
yücelerde oturanlardan, tepelerden başlar. «Balık baş
tan kokara atasözü bunun için söylenmiştir. Kabul 
edilmelidir ki, toplumun üst yapısını oluşturan her 
kurum ve kuruluşun ülkenin bugün içerisinde bulun
duğu çıkmazda az veya çok sorumluluk payı vardır. 

Cumhurbaşkanlığı seçimi dölayısiyle Parlamento 
çalışmalarının üç aydan beri kilitlenmiş bulunması ve 
üst düzey yetkililerinin bu durum karşısındaki vur
dumduymazlıkları, beceriksizlikleri son aylarda buna
lımın biraz daha yoğunlaşmasını hızlandırmıştır. 

Liderlerin ve parti yetkililerinin hiç durmayan kar
şılıklı suçlamaları bunalımın geriletilmesini engelle
mektedir. Zamansız ve anlamsız başlatılan Anayasa 
değişikliği tartışmaları ve Anayasayı değiştirme giri
şimleri, tuzu kuru insanların sorumsuzluğu içinde dik
katleri güncel yurt sorunlarının dışına taşırmış, buna
lımı artırmaya yardımcı olmuştur. 

Pahalılığın ve hızlı enflasyonun altında ezilen ve 
yaşam gücünü yitiren halkımız, son ekonomik karar
larla ülkenin nereye götürüldüğünün de bilincinde ola
rak, artık fevkalâde hal Hükümetinin son çare olma
dığını da görüp anlamış ise de şaşkınlıktan ve ezilmiş
likten ne yapacağını bilemez ve düşünemez haldedir. 
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Sıkıyönetimin yeniden iki ay daha uzatılması soru
nuna gelince; Grubumuz bu ahval ve şerait içerisinde 
şimdilik başka bir çözümün olmadığı kanısındadır. 

Saygılar sunarım. (CHP, 'Milli 'Birlik ve Kontenjan 
Grubu sıralarından alkışlar.) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Millete Millete. 

'BAŞKAN — Tefekkür ederim Sayın Karaman. 
'Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 

'Sayın Agâh Oktay Güner'de. 
Buyurun Sayın Güner, 
Efendim, söz süresi 20 dakikadır. 

MHP GRUBU ADINA AGÂH OKTAY GÜ
NER (Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye 
iBüyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; Muhterem He
yetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Hükümet tarafından Yüce Meclise sunulan sıkıyö
netimin iki ay uzatılması hakkındaki karan görüşmek 
üzere toplanmış bulunuyoruz. Milliyetçi Hareket Par
tisi Grubunun bu konudaki görüşlerini arz etmeden 
önce, biraz önce bu kürsüye gelen Sayın CHP Sözcü
sünün yine meseleyi kendi gerçeğinden saptırmaya 
matuf iftiralarına, yalanlarına ve gerçek dışı beyanla
rına cevap vermek zorunda kalıyorum. 

Öncelikle şu hususu bu millet kürsüsünde ifade 
etmek istiyorum : 

Anarşi ile ilgili istatistikleri zikretmek, rakam ver
mek, meselenin özünden ve mahiyetinden kaçmaktır. 
lEğer bir ülkede Devlet kendi Vatandaşlarından bir te
kini dahi anarşiye kurban ediyorsa, bunun binlerle, 
yüzlerle ifade edilmesi gerekmez ama nedense Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve bu 
partinin sayın sözcüleri anarşinin mahiyetine inmek 
ve anarşinin Türkiye'de bir komünist diktatörya kur
mak yolundaki gayretlerini dile getirmek yerine, bir
takım iftiralar ve birtakım yalanları bu kürsüde söy
leyebilmektedirler. 

Milliyetçi Hareket Partisine bu kürsüde, iftira 
gömleği biçenlerin gömleğini parçalayacak ve onları 
kendi vicdanlarında ve millet önünde mahkûm edece
ğim 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi düşününüz, Devletin şifreleri burada dile 

getirilebiliyor. Öldürülen kim? Milliyetçi Hareket Par
tisi Ağrı İl Başkanı. Bu kürsüde suçlanan kim? Milli
yetçi Hareket Partisi .tşte Cumhuriyet Halk Partisi
nin adaleti budur. 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — Yalan 
söylüyorsa Müsteşar söylüyor. 

AGÂH OKTAY GÜNTR (Devamla) — Şimdi 
bakınız, «Yozgat'tan gidenler MHP'li öldürecekler» 
diyor, «.davadan döneni vurun» diyor. Bu kürsüde bu 
elli kere ifade edildi; ama kaderini... 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — Müs-
teşar'yalan söylüyor. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul Milletvekili) — Yalan 
mı, yalan mı?.. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) —... Ka
derimi yalama, ve reklama bağladığınız; içlim 51 kene 
de söyleseniz cdvalbını ahırısınız. Hayır, bunu 100 
ıkera burada açıkladık,. Iklinpi Cihan Harbi sırasında 
genç İbik Türk; Sulbayı olan Türkeş'im erlerine ver
diği günlük emirdi. iBumu Tüırkjiye'miin iç politiika-
isımıda kıulanımıajk, sizleri yaflıruizica törpülüyor değerli 
larkıadajşil'aırımı. 

;22 ay ffikltidarjdaydjMiıiiz, ciddi olun, diddü. Devlet 
adamlığı mesuliyet duygusuyla ive ciddiyetle müm-
'kündiür. 22 ay ıiık)tidarda olan, (bir parti ive onum bu
gün muhalefette bulunan Sayın /Başbakanı neden 
meydaınUairıda söylediği sözleri Anayasa 'Mahkemesü-
ıne, Türk savcılarıma suınmadı? 

ADNAN KESKİN :(Deni;zf Milletvekili!) — Sun
du, .sundu. 

AGÂH -OKTAY GÜNER (Devamla) — Haysi
yetli insanlar, işenefili insanlar, iddialarımı mahkeme 
önüne götürürler, yalanla, saltanat Ikunmıak Ösbemez-
ler. {AP ve MHP şuralarımdan aJlıkışlar) Mesele bu
dur, davla 'budur. 

Cumhuriyet Haslık Partisi, anarşiden yakalananla-) 
rın '(şimdi isıtaitlisiık tefsirine, geliyoruz) -% 90'ımım 
marksıisıt, ıktomünist olduğumu istalfetiik, söylüyor; ne
den 'bu - Ikjürsüde ibiir tek gün, neden millet önümde 
bir tdk igüın «Komünist anıarişıiye 'karşıyız» dtemedi-
mliz? 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekilli) — 
MHP®er nereden geldi? Aydan mı? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devtaımla) — Diye-
miyorsumuz. 

AHMET ÇOBANOGLU (Konya Milötivekjai) — 
Her zaman söylüyoruz, siz söylemıiıyorsunuz. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Hanigi 
iglizll'i ıgü'ç siızi hunıu söylemekten rnıan ediyor arkadaiş-
larırn/? 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun Milletvekili) 
— Sayın Günıer, her zamıan söylediğimiz bu, lafı hâlâ 
duymadınız mı? 

(AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Niçin 
sözcümüz, neden sözcünü?;.,. (CHP sırfalarından igü-
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rüfttüler) Bu heyecanı sözcümüze gösterseydinüz slizi 
ben de alkışjlıaridlıırnj, 

Simidi iburada Sayın, Halik Partisi sözcüsü anar-1 

işUsitiJetrtle çarpışan! askeri Ikatİl ilan ödiiıyor. Peki, or
du kuvvetleriyle çatışmaya girenlere «fcjatil» diyor-ı 
sunuz, «devlet ıtertö-nü» diyorsunuz,; ertesi güm İzmir' 
de liikli (genç ülkücü otobüsten indiriliyor, halkın 
ıgözü önıüınde kurşuna dizliliyo'r. Neden sizim sağ gö
zünüz hep klapall? iNiçlin bunıuda göTmüyoraunıuz? 

AYHAN AUTUĞ <1fstam|bul Milletvekilli) — Sen 
soıl iglöztünıü aç. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Değer-
3li arkadaşlarım, 20ıQ'e yalkım plaırti 'yömeıticiml'z şehüıt 
edildi, 4Q'ı aışikın il ve ilçe başkanımız öldürüldü. 
Simidi neden Milliyetçi Hareket Parıtıisli anarşiye he
def seçiiyonı? MilliiıyeltÇii Hareket Paritüsli ta. ıfcehllke-ı 
lerli yıiaridır Türkiye'de söylüyor. «Türkiye bir fela-
ıkete gidiyor, örfi iidare illam edliıMn» dedi diye Genel 
İdare Kurulu üyderinTtizl mahkemeye .selvk ettiniz;1' 
•ama göriüyoTiSiunıuz Türkiye örfi idareye rağmen, _ 
Türk/iye'yl yıkmak,, höllmıek parçalamak isteyenler 
(tarafımdan 'bir türlü rahat 'bırakılmıyor. Bu yolu terk 
ediniz arkadaşlar. 

ıBalkmiız; ben yalnız milletvekili değilim, Aynı za
manda Milliyetçi Hareket PaMsli Genel Başklan 
Yandımcıısıyımj. Komünizme ne kadar karşı isıenı fa
şizme o kadar karşıyım. Silahı eline alan, kanun 
kuvvetinim dışında ikim olursa ölsün karşıyım, lanet
liyorum. Neden isiz komünizme karşı olduğumuzu, 
faşizme karşı olduğunuz glitbti söyleyemiyorsunuz .. 
Bilinmez diyet höırcıuniuz mu var 'arkadaşlar?.. (AP 
ve 'MHP .şuralarından alkışlar.) 

Bırakınız bu pıropajgandıaları... 

IHASAN CERİT (Adana Milletvekilli) — her! 
zamian slöyllüyoinuiz. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Geliniz 
elbirliğiyle hu fvaitana sahip olalım, hu Devlete sa
hip olalım,, Cumhuriyete ,sahip olalım. 

'Biraz önce kionuşan hlir sayın sözoü, «Milliyetçi 
Hareket Partisinin Genıel Başffcan Yardımcısı öldü-
rülıdüıkten sonra «deyip sözü 'yuvarladı. Bu mühim 
'bili hadisledir. Eğer hlir ülkede, .bir siyasi parttıinön 
igenlel başjklam yardımcısı öldürülelblilli'yoirsa, o ülkede 
felaket çanları çalıyor dermektir,. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul Milletvekili) Onu 
Hükümete 'söyle. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Ddvamla) — Anarşi 
naniği ylönden gelirse geilsiin buna karşı çıkaeaifcsımız 
kii, anarşiyi önfeyebiesiriiz. 

Öfkeniz (şudur arkadaşlar (Hepinize söylemjiyo-. 
rum; içinizde .bu ıstırabı en az faizim ğilbii duyan 
büyük değerler var, hepinize söylemiyorum, sayın 
ısözdüye söylüyorum) : Bakınız arkadaşlarımı; şim
di sokağa çılkrnıa yasağı konuldu diye huigünikü 
Hükümıefti tenlkit ediyorsuniııiz. İsabet ettüler.. Ne y!ap-ı 
salardı. Geçen Hükümet döneminde, Sayın Ece-
vüıfjım igö'Sterdiği basiretsüzlliği gösterip, Kahraman-
maraş'daki gibi bir faciaya sebep mii olsalardı .. Bu 
mudur devlet adamlığı, hu mudur mesuliyet duy
gusu?.. Devlet, zamanında karar alıp neıtiicdendire-
hilendir. 

'Sözcünüz; yanımıza gelmek nezaketini gösterdi 
ve «Ben öyle demledim» dedi. Zabıtlara, bakacağım, 
öyle değilse peşlin:, peşlin özür diliyorum; ama öyle
sine şartlanmışsınız ki bazılarınız, daha Hükümettim 
(bilgi vermediği, hizi de fevkalade ıüzen bir parlla'-
menıtere yapılan tecavüz, Parlamentonun, hütününe 
yapılmış delmektir. Bir plaırlaımjenlfcere sıkılan kurşun, 
milletin iradesine sıkılmış dernektir. Biziim, ölçümüz 
bu, anlayıişırnııız hu. 

iDedıi ki burada farikanda olmadan (çünlkü şuuru
nuz propagandanın emrinde, aklınızın emrinde de
ğil) «Buigüln NevşehHır'de Milliyetçi Hareket Partisi
nin yemi hür :suçm seriglilendi,. «ZabutHaıria teikrar. ba-
ıkaoağıız. 

Aziz ankadaişlarım; hıu yolu hırakmıak lazım
dır. tçliniızdaki bazı değerlerin -öfkesi şudur: Sayın 
Eceviıt'im Başbakan olduğu dönemde yaikalanmlayan, 
yıakaılaniamayan birtakım suçlular hu Hükümet ülönıeı--
mimde yakalanryodllaır, öırgütler, 'slilalhlar, paralaır hep
si çıkıyor. Öfkeniz (budur, asabınızın hozulması bu
dur. (AP ive MHP sıralarından alkışlar) Hükümet ol
mak da lisltemliyoJisunulz; ama, hıunlıar ısizi sıkıştınyoır-
lar; «Biz yamıyoruz, siz neredesiiniz?» diyorlar. Bun,-
lardan size hayır ıgellmeız. Oünıyanm hıiçhliır memle-
îkefiinde Ikiûmjüınliıstlere hoş gjörünerek, komünistlere 
yardım ediileırek ıbiirı neticeye fvarıldığı göırüllrnemıiş-
€r. KomünJiısfcler İlk önloe Ikendiilerine iyardım eden
leri ıtemlizlemüşlleırdiır, Dünjyanın her yerlinide hu höyle 
olmuştur, Allalh ık|orusun bir gün hu vatanda ayyıl-1 

dızh bayrak iner. we 'bazı arkadaşlarımızın tistanibul' 
da orak çeikiçlii bayraklar altında yünümıeyi şeref 
saydıkları o -korikunç felaköt Tüıltöye'ye ıgellirse, ilk 
önce yürüyenleri kurban, edefceklerdiir. Biz ise haysi
yetle, imanla, limanımızın icabı kaderimiz ne yaz;-
dıysa onu iomuzüayacağız aırikaidaşlar. OAP ve MHP 
sıralarımdan alkışlar).. 

AYHAN AETUG Otsıtanibul Miltetvekili) — He-
piniiz kaçarsınız, 
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AGÂH OKTAY GÜNER i(pevamla) — Değerli 
iaırifiadaştoriim, 'bu ülkede amıaınşjinlkı ıgetikdiği felâket-
leu; gençliğiımjiızii öldürüyor, .gençliğimiz okuyamıyor, 
24 OBOD ülkesi liçerisinde ve 12 Avrupa ülkesli. içe-
ırMnid» ınüjfusu en, ıgenç ıoilan mllıllet biziz, Genç kad-
ırolaramıız; dkoyamıyor. 'Bazı üniversitelerimizin so-
IkalkUlaırıınıa «Tüırtksü;z ve MüslümaıniSiz Tünkiye» yazn 
Ilıyor. Bu Müslüman Türk Miltetüındenı aldığın verigi-< 
lerfte Ibütlçeniın Ibbşjtıe İbiklini maarife vereceksin ve o 
maarifin üniversite çarkları, lise çarkları milletin te
meli ikııymet hükümlerinle düşman alacaklar,. 

ArtkadaşHıaırım, eskaza ikfiidar olsanız, -eskaza se
çim alsanız bunlar slizıi ralhat ıbıırakmıazlar. Geçen hü
kümet dönemindeki başarısızlükllarınıziin «sebebi bu
dur. «DER»ler başınıza değnek olmuştur. Bunu «e 
çabuk unuttunuz arkadaşlar? 

ıŞimdi dünyamın öçeriisiimde bulunduğu şartslar, 
Tüıfkliye'ınıin içerisinde bulunduğu Ortadoğu şartları, 
Türkiye'deki politikacıları çok mesul ve çok büyük 
bir mjesuili'yet duygusuyla harekete sevk ediyor. B̂üz
ler ibu kürsüde yemin eltltlik iarikadaşlıaır. Bttüğitmlz 
yiemıiıniı, ihepimliızin Anayasa çüzjg'isi içerisinde kalma
mızı lemmedüyor. (Hiçbir zoriaımaıya ve hfrçb&r tefsire 
meydan; venrnttyacek, sekide Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası hem komünizme hem anarşiye kapalı
dır. 'Bu AnayasaniiTt ışı&ıinda Ibumada yemin eden, ürü-
ısanüıar ibölütaüleırflie hoş geçftnemezllıer, ©ölücülerıle ah-
balb-ı yaranlkk edemezler ive memtlıeikeıtıi bir yanığın 
lyartae çeMfcımıeik (isteyen ıkomüriiıst amarşiye kiarşı 
koarikaklıik ıgöstaıeımıezler. 

Itşte biz diyoruz ıkli, geliniz hep biriiiıkte Anayasa 
çizgisinde buHuşallım ve Anayasanın bizlere somumlıu 
ıpadıameniterfler olanaik yüklediği görevi yerine ıgeiü;-
ırelim. Bu ıgöreV mödliır? Bu 'görev, gelirsiniz bu kür-
ısüye, '«aınıamşi şuradan kaynaklanıyor, anarşiye !gi-
ıren şuradan da var» dersümSiz... 

AYHAN ALTUĞ i(tsifcajrDb.uil Milletvekili) — Nev-
şehiiır'dökli meydi ibugün?... 

AGAH OKTAY GÜNER (Devamla) — Ama 
(topyekûn bk partiyi, o partiden bir iki adamı deli 
saçması, hayali fanlarla, remliıllerlle, şüpihelerile burada 
yaıralamaya ıkaJikansamz ben de sützjiın dosyanızı aç
mak fonunda ıkataıım, (AP sıralarından «aç, aç» 
sesleri) 

IBu djosya ata sayfa,. Burada Cumhuriyet Halk 
Partisinle kayıtlı, Caımjbıuriyelt Halk 'PantisıLndie gönelv 
almış insanllaTin suçluluklarından Ibir kaçını okuya
cağım. Meselâ 17 Temmuz 19179 tıaıriMi basın: «Niğ
de'ye bağlı Gölcük bucağı Cumhuriyet Halk PartliM 
Belediye Başkanı Sabası Uslu, slilahla gece bekçisiin'e 
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salldırmış ve ıtutulkflıanmıştıır. .«İMHP1M (Bingöl iBeHedtiyıe 
' Başkamı Hikmet Tekini iki GHPli şahıs vurdu.» 

28 Ekim 1979, 29 Kasım 1979: Trabzon'da çıkan 
olaylardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon 
İl Gençtik Kolları Başkanı Şevket Arz ve üç CHP'li 
tutuklandı.» 

ORHAN BlRGİT (İstanbul Milletvekili) — Res
mi beîge mi okuyorsunuz basından mı? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Resmi 
belgeler sizin inhisarınızda. (AP sıralarından gülüş
meler) 

«9 Ekim 1978: CHP eski İğdır İlçe Başkanı ve 
CHP Kars Milletvekili adayının evinde üç tabanca, 
165 mermi ve yasaklanmış yayınlar ele geçti.» 

«10 Mart 1979: DEVGENÇ'li militanlarla eylem 
planlayan ve Hazine arazilerini DEVGENÇ'e yar
dım makbuzu karşılığında satan Çağlayan mahalle
sinin Cumhuriyet. Halk Partili Muhtarı Doğan Türk 
ve 3 CHP'li militan yakalandı.» 

ORHAN BlRGİT (İstanbul Milletvekilli) — Ya
lan. Yalanlandı o, yalanlamaları da okuyun, taraflı 
olmayın. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — «Ça-
naJkkale'de CHP'li Belediye Meclisi üyeleri, bir so
kağın adına, daha önce İstanbul'da güvenlik kuv
vetleriyle girdiği çatışma sonucu ölü olarak ele 'geçi
rilen ve MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşath'nın 
katillerinden olan Tamer Tabak'ın adı verildi. Tamer 
Tabak bilindiği gibi, CHP'li Çanakkale Belediye Baş
kanının oğludur. Ülkücülerin içinde çok şükür Ta
mer gibi döller yoktur arkadaşlar. (MHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, şimdi gelelim bir diğer iddia
nıza: Cumhuriyet Halik Partisi Sayın Genel Başkanı, 
1 Mayıs 1977 günü, İstanbul'da DİSK'in düzenledi
ği mitinge bir silahlı saldırı olmuş ve bu konuda bir 
basın toplantısı yaparak, «Bu saldırıyı MİT düzen
lemiştir, bu saldırıyı Hükümet düzenlemiştir, bu sal
dırıyı polis düzenlemiştir» demişti. 

Daha 15 gün önce, hafızalarınızda olması lazım, 
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, o saldırıyı yapan, 
kurşunlayan komünist bir örgütü ele geçirdi. Acaba 
Sayın Ecevit bu kürsüye çıkıp veya televizyona çı
kıp, o günkü Hükümetten, MİTten, emniyetten özür 
dileyecek mi, yoksa balonlarınıza yeni bir balon ek
lemekte devam edecek misiniz? 

ORHAN BlRGİT (İstanbul Milletvekili) — Ki
min düzenlediği belli, ele geçirildi ama. 
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AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, diğer önemli bir mesele, sizin her ne
dense Milliyetçi Hareket Partisine ait reklam faali-
yetterani omuzlamış olmanızdır. 

Sayın Eoevit'in bu konudaki değerli gayretlerine 
ibu kürsüden şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hiç
bir ıiş yapmasak, 'bu propagandanız sayesinde çok (iyi 
neticelere ulaşacağımıza inanıyorum. Sonra İşin ga
rip tarafı şu: Demokrasiyi kimseye vermeyen siz, 
mili İradeyi hiç kimseye vermeyen siz, haktan, hu
kuktan 'bahseden siz; peki biz bu kürsüye gelip, 'kos
koca işkence kitabını gösterdiğimiz zaman siz ne
rede idiniz? Siz neden kendi iktidar döneminizde, 
Ankara'da 'birtakım karakollarda insanlara işkence 
edildiğini, hatta onların nişanlılarının, karılarının, 
anaların, babaların işkence gördüğünü 554 belge ile 
size ifade ettiğimiz zaman siz nerede idiniz? 

Değerli arkadaşlarım, insanlar aynı vücudun par-
çasıdırlar. Bu memlekette şu partiye mensup vatan
daşla, bu partiye mensup vatandaşı; şu inanca men
sup vataindaşlia, bu inanca mensup vatandaşı ayırarak 
bir neticeye varamayız. Büyüklüğün sırrı, güçlülüğün 
sırrı sevgi duygusu ile dolu olmaktır. Birtakım insan
ları haksız yere itham eltmek, bir siyasi partiyi yalan
larla millet gözünde küçük düşürmeye çalışmak, bu
güne kadar hiçbir netice vermemiştir. Dikkat edin, 
bu yanlış yol size bir milyon oy kaybettirdi, MHP 
ile uğraşmanız size bir milyon oy kaybettirdi, yani 
bizim kazandığımız kadar oy kaybettiniz. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul Milletvekili) — Hay
di canım sen de. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — «Haydi 
canım sen de» yi ismet Paşa söylüyordu, siz onu 
reddettiğiniz için, o sözü tekrar etmeye hakkınız yok. 
(AP ve MHP sıralarından alkışlar) 

ORHAN BÎRGİT (istanbul Milletvekili) — inö
nü için Türkeş'in yayınladığı koskoca kitap var, şim
di sen ismet Paşayı bizim elimizden alacaksın. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — ismet 
Paşayı siz kendi başınızdan atınız, Türkeş ne yap
sın ismet Paşaya? Siz kendiniz attınız. Paşanın kol
tuğunun altına girip, genel sekreter olup, koltuktan 
çeken 'kim? Ben demedim, Paşa diyor: «Eoevit'in 
elinde Türkiye akıbeti meçhul bir felâkete gidebilir.» 
Paşa söylüyor bunu, ben söylemiyorum. Bu konula
ra girmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Güner, rica ediyorum efen
dim, lütfen sıkıyönetimle ilgili görüşmenize geçiniz 
efendim, 

İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) — Pa
şanın o partiyle ilgisi yok. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Sayın 
Başkan, kaç dakika süremiz var lütfeder misiniz? 

ORHAN BİRGÎT (istanbul Milletvekili) — Bu 
kitapta Sayın Demirel'e de hücum ediyor, ismet Pa-
şa'ya da, ' 

BAŞKAN — Efendim, zatıâliniz 16,33'de başla
dınız 20 dakika konuşacaksınız. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Yani 10 
dakikam mı var efendim? 

(BAŞKAN — Bilemem 'ki. 16,33'te başladınız, sü
reniz biteceği zamana yakın ben zatıâlinizi İkaz ede
rim. Ona göre konuşmanızı ayarlayınız lütfen. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bugün Türkiye'de sıkıyönetim döne
minden faydalanarak yapılması icap eden çok ciddi 
işlerin bulunduğuna inanıyoruz. Ülkemiz her şeyden 
Önce Sayın Hükümetin omuzuna ağır bir görev yük
lemektedir. Bu ağır görev: Türkiye nerededir, anarşi 
nerededir, hedefleri nelerdir, yıkmak ve yakmak is
tediği milli ufuklar nelerdir? 

Peki, bu anarşi planıyla ne getirilmelidir bu Mec
lise? Siyasi parti grupları ne yapmalıdır? Siyasi par
tiler ne yapmalıdır? Üniversite ne yapmalıdır? Sen
dikalar ne yapmalıdır? Ve belli bir zaman dilimi so
nunda, ancak böylesine milli bir planla ve milli bir 
bütünlükle anarşinin üstesinden gelebiliriz. Aksi hal
de anarşiyi ve anarşisti iç politikada bir istismar ara
cı yapmak, hiç kimseye, hiçbir şey kazandırmaz. Biz 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuya büyük 
önem ve ağırlık veriyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, şu anda Türkiye'de sıkıyö
netim uygulamasının çok başarılı olduğu iller var. 
Sıkıyönetim uygulamasının en çok tökezlediği ve hâlâ 
Ankara kalesini komünist sloganlardan temizleyeme
miş ve bu konuda zaman zaman başarılarına rağmen 
yeterli başarı göisterememiş bir idarede görüyoruz. 

Ânkara'daki bazı semtlerde sabaha kadar silah
lar atılıyor, bombalar patlıyor; vatandaşlarımızın 
Meclise kadar, Grubumuza kadar intikal eden şikâ
yetleri var. O zamain bir gerçeği kesinlikle görmek 
zorundayız; örfi idare ne için ilan edilir? 'Bizim an
layışlımıza göre örfi idare, Anayasanın vatandaşlara 
sağlamış olduğu hak ve hürriyetleri, gerektiğinde zor 
kullanarak temin ötmek için sağlanır. 

Şimdi bakınız, Sayın Örfi idare Komutam Milli 
Eğitim 'Bakanlığına zaman zaman genelgeler gönde
riyor. Bunlardan birisi çok talihsiz. Temenni ederiz 
'ki, bu belgeler de yine deminki şifreler gibi olsun. 
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Bir okul müdürü, maalesef, Ankara'da bir okul 
müdürü, adaba muhalif cürümden dolayı teftiş görü
yor. Bu okul müdürü hakkındaki müfettiş raporu, 
cezai soruşturmaya esas olmak üzere idari tahkikat 
safhasında iken, Memurin Muhakemat Kanununa 
göre, kaçıyor. Buraya bir yeni müdür tayin ediliyor. 
Sayın Komutanın imzasiyle Maarife yazı gidiyor: «Bu 
okulda bulunan eski müdürle çok iyi çalışmaktayız, 
görevden alınmasına karşıyız.» 

Gümrük ve Tekel Bakanlığında şaibeli bir müdür 
olduğu iddiası var. Bu müdür gümrük muhafazada 
çalışıyor. Örfi İdare Komutanımızdan Gümrük Ba
kanlığına bir yazı gidiyor: «Kendisiyle gayet iyi ça
lışmakta olduğumuz bu müdürün görevden alınaca
ğı hakkında bazı şayialar duyduk, bu 'konunun kar
şısındayız, görevinde kalmasını talep ediyoruz» di
yorlar. i 

Üçüncüsü, bir okul müdürüne şu yazı gidiyor: 
«Okulunuza Ülkücü adı verilen öğrenci ve öğretmen
ler alınır, burada 'hadise çıkarsa sizi mesul kılarım.» 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlara bakarak 
sıkıyönetimin temel amacının, şunun veya bunun 
okula girmesini sağlamak değil, topyekûn Türk genç
lerine okuma imkânı sağlamak olduğu gerçeğinde 
birleşelim .| 

'BAŞKAN — 2 dakikanız var efendim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, işkence insanlık suçudur; ama, maalesef 
bugün Ankara'da örfi idarenin varlığına rağmen, An
kara Emniyeti 2 nci Şubesinde korkunç işkencelerin 
yapıldığı iddiası vardır. Buraya hâkim olan, hâlâ 
hâkim olan POL - DER zihniyeti, hâlâ suç işlemiş 
ve göreVde kalmasına, bu Hükümetin varlığına rağ
men müsaade edilmiş polisler masum insanlara iş
kence yapabilmektedirler. 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — İn
saf yahu, bir de Genel Başkan Yardımcısı olacak
sın... 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Biz iş
kence gören kim olursa olsun derhal tahkikat ko
nusu yapılmasını istiyoruz. 

Ayrıca, geçen dönemin işkenceci timinin, bu dö
nem, AnkaraMaki jandarma birliğinde görev aldığı 
yolunda da ağır bir itham kamuoyunda mevcuttur. 
Bütün bunların üzerine gitmek ve işkenceye son ver-
ımefc icap eder. 

Değerli arkadaşlarım, biz Milliyetçi Hareket Par
tisi olarak örfi idarenin uzatılması yolundaki Hükü
met kararına olumlu oy vereceğiz. Ancak Hükümet-
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ten talebimiz, daha cesur, daha tutarlı, daha dina
mik tedbirlerle, bütünüyle bu dönemde Türk emni
yetini, hiç kimsenin merhametine muhtaç olmayacak 
ve gerekli güvenliğe kavuşturacak tedbirleri alması, 
gerekli araç, silah ve sayı yönünden iyi yetişmiş, iyi 
kültür almış personelle takviye etmesidir. 

İkincisi; Türkiye'deki örfi idare uygulaması göz
den geçirilmeli; Devletin, Türk ordusunun şeref ve 
itibarının birtakım kimselerden çok yüksek olduğu, 
üstün olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Eğer bu ger
çek unutulur ve birtakım insanlar başarısızlıklarına 
rağmen görevde kalırlarsa, vatandaşın Devlete olan 
itimadı ve demokratik sistem içerisinde Devletin en 
son başvuracağı müesseselerden birisi olan sıkıyö
netim amacına ulaşmamış olur. Neticede biz, bütün in
sanlarımızı, aynen bir 13 ncü asır Anadolu'sunda, 
Moğol istilasının yaşandığı devirlerde bölünmüş, par
çalanmış, birbirini kaybetmiş insanları, o gün bütün 
acılara ve sıkıntılara rağmen bir Hazreti Mevlâna'nın, 
bir Hacı Bektaşi Veli'nih bir Yunus Emre'nin, bir 
Ahi Evran'ın ve bir Âşık Paşa'nın birleştirici mesa
jına götürmeliyiz. 

Bu maarif sistemi bize bazı sakat nesiller verdi. 
Hepsini kınayamayız; ama bu maarif sisteminin özü, 
biliyorsunuz, Batı medeniyeti, İnsana-. «Konuşan hay
van diyor; komünist sistem insanı «Ekonomik de
ğer» görüyor. Bu millet ise, Allah'a adanan medeni
yetin çocuğudur. Bu milletin imanı İslâm ise, insanın 
eşrefi mahlukat olduğunu ve kâinatta en büyük var
lığın insan olduğunu söylüyor. Öyle ise, konserve 
fabrikasına kapatılmış zavallı varlıklar gibi açlıktan 
öleceğimize, gelin kendi tarihimize, kendi kültürümü
ze, kendi insanımıza dönelim. Bu kültür malzemesi
ni insanımıza vermeden önce ve insanımızı kendi 
milli gerçeği ile birleştirip sevmeyi, saymayı Öğret
medikçe bu ağır yüklerin altından kalkmamız müm
kün değildir. 

'BAŞKAN — Sayın Güner, süre geçti. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Allah, 
bu aziz vatanı korusun ve bütün politikacılara kendi 
basit menfaatlarını aşacak besireti ve iradeyi ver
sin. 

Hepinizi saygı ile ve sevgi ile selamlıyorum. (AP 
ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Söz sırası Adalet Partisi Grubu adına Sayın İb

rahim Vecdi Aksakal'da. 
Buyurunuz Sayın Aksakal. Süre 20 dakika efen

dim. 
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AP GRUBU ADINA İBRAHİM VECDİ AKSA
KAL {Trabzon Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin 'değerli üyeleri; Adalet Partisi Grubu adına 
sıkıyönetim 'konusundaki görüşlerimizi arz etmek 
üzere yüksek huzurlarmızdıayız, Sözlerime başlarken 
hepimize ayrı ayrı saygılar sunarım. 

Güzel bir metin, ılımlı bi metin hazırlamıştım. 
Dün de, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü ile 
ikoikola girmiş, güzel bir konuşma yapmalk, Meclisi 
ilimli tutmak hususunda şu yeşil halinin üzerinde bi
raz yürümüştük birlikte; çok sevinçliydim bugün bu
raya geldiğim zaman. 

NURETTİN KARSU (Erzinöan Milletvekilli) — 
Ölenler ölsün, sen sevinçlisin. Yani Nevşehir olayı 
seni hiç üzmedi.» 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Ama konuşmalar başladıktan sonra, hakikaten o h'a-
îMda yürürken, insanın hissettiklerini bu kürsüye ge
tirmesinde güçlüklerin olduğunu üzüntü ile gördüm. 
O arzu bu icra... Üzüntü ile sözüme başlıyorum. 

ADNAN KESKİN '(Denizli Milletvekili) — Nev
şehir olayına gel.) 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Nevşehir olayına geleceğim simidi, teleks notu elim
dedir; üzülmemek mümkün müdür? Ama işi anla
madan, dinlemeden, orada ne olduğu bilinmeden ol
maz. 

Şimdi elimde bir teleks notu vardır, kısaca Yüce 
Meölıise malumat arz edeyim. Pek fazla bana düşmez; 
ama düştüğü kadarını arz edeyim, belki rahatlık sağ
lar. 

Cenaze 'töreni sırasında bir grup olay çıkarmıştır. 
Güvenlik kuvvetleri olayları bastırmak üzere havaya 
ateş dtmiştir, (buna mukabele olarak da binalardan 
ateş gelmiştir. Mücrim fclimdir? Bu kürsüden aylar
ca evvel gene Grup adına konuşurken, «Kim müe-
rîmse, kim suçlu ise, kim bu vatana kastediyorsa, 
hükümetsiniz yakalayınız, tecziye ettiriniz, adliyeye 
verioüz. Eğer elirüzi tutan bir AP'li görürseniz o za-
maln diiîeddğinizi söyleyiniz» demiştim. Şimdi müş
terek gruplar adma aynı şeyi, aynı huzur içinde, söy
lüyorum, İktidar olarak değil, muhalefetsiniz, biz 
iktidar olarak da aynı şeyi buralda tekrarlıyoruz. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan Milletvekili) — 
E, tutun, yakalayın.» 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Biz hiçbir ipotek altında değilliz. Genel Başkan sı
fatıyla, Sayın Başbakanın gençlik kollarında yaptığı 

konuşmada 'bir cümle vardır. Bizim sıkıntılarımıza 
bir ölçüde son vermeye doğru işarettir bu, bir fe
rahlama 'işaretidir; eskiden beri tekrarlarlardı da. 
Bu açık konuşma herkesin gözünü açmalıdır. Buna 
rağmen 'bazı iddialar terk edilmemiştir. 

Sayın Başbakan, «Polise yardım ediyorum diye 
de öldürmeler olursa, onlar da öldürmedir» demiştir. 
(CHP sıralarından alkışlar) «O itibarla bu üşin için
den Devlet çıkacaktır» demişlerdir. 

'HASAN VAMIK TEKİN (Giresun Milletveki
li) — O anlayışa geldiler nihayet. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Lazım olan kuvvet ne kadar ise, Devlet o kadarını 
silah altına alacak, eşkiyanın üzerine gidecektir. Hiç 
kimse, ama hiç kimse - üstüne basa basa söylüyo
rum - kendisini Devlet yerine koyma hakkına sahip 
değildir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) Ama hiç 
kimse Devleti de bu kadar bunaltmaya hak sahibi 
değildir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan Milletvekili) — 
Her zaman bunu söylemek lazım. 

AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Dev
letin kuvvetine «Şer kuvveti» diyemezler. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Şimdi, burada bir subay konuşuyor, bir asker. Ben 
köylü çocuğuyum ark adaşlarımı. Adalet Partisi Gru
bu sözcüsü olmanın ötesinde bir kaynaktan geliyo
rum. Ona dokunmam lazım. 

(Bunca ölen sdbay vardır, asker vardır. Görev ba
şında ölmüştür, şehit olmuştur. Daha dün İstanbul 
Örfi İdare Mahkemesin'in bir hâkimi bombalanmış
tır. Bu kürsüden konuşan bir eski askerin onların 
faillerini telin etmesini dilerdim. Her türlü cani te
line değer; ama başta telin edilecek cani, bu Devlete 
uzanan elleri kırarken şehit olanların canileridir. (AP 
sıralarından alkışlar) 

Buna temas etmeyip, İnciraltı'nda bilmem ne 
oldu... 

Elbette ki İncıiraltı'ndaki insanlar da Türk insan
larıdır. Zihniyetleri beni ilgilendirmez. Onları öldü
renler, onlara mermi atanlar da katildir; ama telin 
sırasına geldiği zaman, teline nereden başlamak la
zım geldiği ortadadır. Bu kürsünün mehalbetime uy
gun olmak lazım gelir. Bu Devleti koruma görevi 
sadece bizim değildir, herkesindir. 

Şimdi, bu, benim içimden gelen, tahammülünü 
mümkün görmediğim noktalardı bu temas ettikle
rim. Birisine daha temas edeceğim. Beni bağışlasın 
Sayın Birgit. 
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'Bir Ağrı olayı vardır. Ben bunun fazla içine gir
mem; ama Cumhuriyet Halk Partisi, büyük bir par
tidir, sahip çıkacağı insanları seçerken dikkatli ol
maya da mecburdur. Herkesin çok yakından tanıdı
ğı, mazMyle, haliyle çok yakından tanıdığı birisini 
ismen bu kürsüye getirin, bizi şahıslarla karşı karşı
ya bırakmasınlar, ismimi söyledikleri şahsın mazisi, 
nereden nereye geldiği, hangi yerlerden geçtiği, devletle 
nasıl karşı karşıya geldiği, arşivler yoklanırsa bilinecek 
durumdadır,; Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkar
ken sağlam metaa sahip çıksın, biz de destekleye
lim. 

Şimdi metnime giriyorum aziz arkadaşlarım. 
Mümkün mertebe memleketin içinde bulunduğu bu
nalıma işaret edip, ondan çıkmak için halisane dü-
şüncelerim'izi ifadeye yönelik bir metin yaptım. 

26 . Aralık 1978'de 13 ilde ilan edilen sı
kıyönetim, bugün 20 ilde aşağı - yukarı 18 ay
dan beri devam etmektedir. Sıkıyönetim 1876 
Anayasasının 113 ncü maddesiyle devlet haya
tımıza girmiş, 1924 Anayasası ile devam etmiş ve 
1961 Anayasasının 124 ncü maddesindeki sekiyle 
muhafaza edilerek sürdürülmüş bir müessesedir. 

Sıkıyönetim normal zamanlar idaresi değildir. 
Alışılmış idarelerin arıza yapmaları halinde, özel ya
salarında gösterilen hükümlere göre işletilen ve as
kerin hâkim olduğu fevkalade zamanlar idaresidir. 
Hürriyetçi rejimlere alışmış kitlelere elbette zor ge
len tarafları mevcuttur. Ne kadar kısa sürerse o ka
dar iyi sayılan bir idare biçimidir. Sıkıyönetimin uza
masının devlet hayatı üzerinde, özellikle güvenlik 
kuvvetlerinin işletilmesinde önemli sakıncaları bu
lunmaktadır. Zaruretlerin memnuyu mubah kıldığını 
da unutmamak lazımdır. Eski bir tabir, bağışlayın. 

10 seneyi aş/kın zamandan beri memleketimiz 
anarşi ve terörün estirdiği bir fırtına geçirmektedir. 

1971 'lerde Devlet büyük bir sürat ve kararlılıkla 
anarşinin üzerine gitmiş ve binlerce anarşisti yaka
lamış, yargılamış; birçoğunun da ağır cezalara çarp
tırılmasını sağlamıştı. Bilinen bir dönemin sorumlu
ları, Türkiye'ye kan kusturmuş bu nizam tanımaz 
anarşist harekete arka çıkmıştır. Çıkarmayı başar
dıkları bir af yasası daha sonra Anayasa Mahkeme
since yeni boyutlara ulaştırılmıştır. Böylece de uzun 
emeklerle cezaevlerine doldurulmuş teröristlerin ta
mamı toplumun içine salınmakDa kalunmamış, hatta 
bazı belediyelerden başlanmak suretiyle kamu görev
lilerinin can alıcı yerlerine getirilmişlerdir. Bu olay-

j dan sonradır ki, daha talimli ve tecrübeli, *daha kız
gın, daha kinli ve daha çok intikam hissiyle doîü 
olan ve daha arkalı teröristler her geçen gün eylem
lerimi bıraktıkları yerden daha d'leri götürmeye koyul
muşlardır. Kullandıkları yepyeni yöntemlerle insiya-
tifi hep elde tutmak suretiyle devlet güçlerinin önün
den gitmeyi de başarmışlardır. 

Kitle terörü konusunda geniş yayın ve eğitim ya
pılmıştır. Kitapçı vitrinleri ihtilal ve gerilla metot
ları öğreten neşriyatta dolup taşmıştır. Bu yolda 
bütün kamuoyu vasıtaları kullanılmıştır. Karşı çıkân-

I lar «Düşünce özgürlüğü» naralarıyla etkisiz duruma 
sokulmuştur. Bu da yetmemiş, daha sonra düşünce 
özgürlüğü şampiyonları bilinen usulle ikinci defa ik
tidar olunca, «Kimin ne okuduğuna değil, ne yap-

I tığına bakacağız» sloganıyla yola çıktıkları görülmüş
tür. Böyle bir fırsatı kaçırmayan eşkıya çeteleri eği
timlerini tamamlamak ve teşkilatlanmak için ellerin
den geleni yapmışlardır. 

I 12 Mart döneminde görev yapmış nice vatanse
ver yürekli insan teröristlerin intikam kurşunlarına 
hedef olmuştur. Cenazeleri de garip ölüsü gibi kal
dırılmıştır. Bununla da kalınmayarak, dünyanın her 
tarafında denenmiş ve sonuç almış Marksist usuller
le acımasız eylemler tertip olunmuştur. Kaıtliamlar 
yapılmış, halk mahkemesi kararlarıyla masum insan
lar öldürülmüş, yangınlar çıkarıllmış, sabotajlar dü
zenlenmiş, soygunlar, yol kesmeler, adam kaldırma
lar, yağmalar, iç savaş denemeleri ülkeyi kasıp ka-

I vurmuştur. 

Son asırlarda dinler uğruna bile sıcak savaş ya
pılmazken, ülkemizde 1 000 yıldan 'beri kardeş ya
şamış, tasada, sevinçte ve kıvançta beraber olmuş ay-

I rı mezhep mensubu vatandaşlar kışkırtılarak birbir-
I ferine düşürülmek istenmiştir. Bu hareketler teşvik 
I de görmüştür. Ülke için çok hazin olmuştur. 
I Devleti suçlu, anarşisti masum sayan tutumun bu 
I istikamette ne kadar kışkırtıcı, ne kadar tahrip edi

ci olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. 
I 100 kişiden fazla İnsanın öldüğü Kahramanma

raş fadasmın sonunda, Anayasanın 124 ncü madtie-
I sinin sadece bir kısmına ilişkin olmak üzere, sınırlı 

nitelikte 13 ilde sıkıyönetim 'ilan edilmiştir. Sıkıyö-
I netimin dozu ve yürütülüş biçimi üzerinde, hatta hâ-
I kimlerinin seçimi konusunda çıkarılan tartışmalar 
I müesseseyi zedelemiş, etMsini azaltmıştır. Sıkıyöneti-
I me rağmen olaylar durmamış, tırmanmıştır. 
I Polis içindeki ayrılık had safhaya doğru gelişmiş-
I (tir. POL - DER'in neşriyat organında proleter ihti-
I lal ve polisin ihtüalc'üiğîüden söz edildiği halde, dev-
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rin î t l e r i Baklanı (bu 'kürsüden bir soruya cevaben, 
böyle ibir dergiyi okumaya vakti olmadığını söyle
mek suretiyle görevline me kadar uzak olduğunu dü
şündürücü bir hiçimde ortaya koymuştur. 

Milli îsîtihlbarat Teşkilatı üzerinde meydana geti
rilen haksız ve ölçüsüz tartışma Devletin gözünü, ku
lağını kapatmış, halber kaynağını âdeta kurutmuşitur, 
iç güvenlik kuvvetleri istihibaratsız kalmıştır. Ancak, 
olaylardan sonra bilemedikleri kimseleri «Sanık» diye 
arar duruma düşürülmüşlerdir. Eli tutulmuş sıkıyö
netim, düşman kamplarla parçalanmış polis, baştan 
aşağı kurtarılmış bölgelerle karartılmış bir Anadolu, 
ıgüvens'iz ibir ortam,, kan deryasına dönmüş bir cen
net vatan; isjte manzara, 

Milli Güvenlik Kurulu 21.11.1979 günlü bildiri
sinde durumu doğrulayarak, «ülkemizde anarşinin 
çok büyük boyutlara ulaştığı, cinayetler, yangınlar, 
sabotajlar ve soygunların birbirini takip ettiği, Cum
huriyet tarihinde görülmemiş olayların vuku bulduğu, 
toplum huzurunun olağanüstü bir şekilde bozulduğu 
bir gerçektir» demiştir. 

11 aylık sıkıyönetime rağmen tablo budur. îşba-
şındaki Hükümet böyle bir tablo devralmıştır. Du
rumun vahameti ortadadır; şikâyet çare değildir, geç
miş Hükümeti de yerden yere vurmanın faydası yok
tur. Kendilerinin yaptığı gibi Türkiye'yi dışarıya, onu 
sevmeyenlere şikâyet etmenin de ülkeye fayda getir
mesi mümkün değildir. Bu tat>io karşısında, «olay
ları bir günde dindiririm» tekerlemesinin de anlamı 
yoktur. Olaylar büyük boyutlar kazanmıştır; binler
le ölü ve yaralının arkasında biriken kin ve intikam 
hissi de işe karışmıştır; çok yönlü bir açmaz meyda
na gelmiştir. Uzun vadeli ve sabırlı bir tedaviyi göze 
almaktan başka çıkar yol yoktur aziz arkadaşlarım. 

Günün Hükümeti olaylara değişik açılardan bak
maya çalışmış; fakat bir teşhis koyamamıştı veya 
koymamıştı. Dünyayı kana bulayan, her gün bir dev
letin varlığına son veren emperyalist komünizmi teh
like olarak görememişti. Faşist tırmanış fobisi veya 
şarkısıyla gözlerini bağlamıştı. Bu sisli ortamda komü
nist tırmanış hızla hedefine doğru yürüme fırsatı 
bulmuştu. 

Adalet Partisi Hükümeti işbaşına gelir gelmez, 
daha güvenoyu ıbile almadan durumun biletraf tah
lilini yapmış ve teşhisini koymuştur. Teşhis, eskiden 
'beri söylenip de muhatabımıza anlatamadığımız teş
histi. Saldırı Devlete karşı idi, Atatürk'ün kurduğu 
Cumhuriyeti yıkmak isteme hareketiydi. 

Milli Güvenlik Kurulu da 21.11.1979 günlü bildi
risiyle aynı yoldaki görüşünü «nitelikleri Anayasada 

yer alan Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmayı 
hedef alan faaliyetlerle amansız mücadelenin sürdü
rülmesini bir zaruret saymaktadır» kesin ifadesiyle 
keyfiyeti kamuoyuna duyurmuştur. 

Grubum da bu görüşlerde hem Hükümetle ve 
hem de Milli Güvenlik Kuruluyla yürekten beraber
dir. Şartlar bu, teşhis de böyle olduğuna göre yapı
lacak iş; devletin sahip olduğu bütün vasıta ve or
ganlarla düşmanı kim olursa olsun üzerine yürümek
ten ibarettir. 

Adalet Partisi Hükümeti güvenoyu alır almaz işe, 
güvenlik kuvvetlerinin durumunu ele alarak başlamış
tır. Polisi parçalayan dernekleri kapatmış, polisin ara
sındaki ayrılığı gidermeye ve kendisini görevine ya
kışır şekilde düzeltmeye fırsat ve zemin hazırlamış
tır. Ordunun, jandarmanın ve polisin kadro, vasıta 
ve para ihtiyacını ele almıştır. Her 3 organın İhti
yaçları geniş ölçüde karşılanmış, onlara işte imkân, 
işte görev denebilmiştir. 

Milli istihbarat Teşkilatı yeniden devreye sokul
muştur. Bu çalışmalar yapılır yapılmaz, Hükümet bü
tün güvenlik kuvvetleriyle birlikte canını dişine ta
karak işin ağırlığının şuuru içinde tam bir hulûs ile ve 
devlete yakışır vakar içinde gece gündüz demeden 
canla başla, ülkeyi rahatsız eden anarşinin ve anarşi 
yuvalarının üzerine varmaya devam etmiştir. 

Birçok örgüt susturulmuştur, binlerce sanık ya
kalanmıştır. Yakalananlara göz atıldığında kimlerin 
devletin başına bela olduğu, neyin tehlike olduğu 
açıkça görülecektir. Hâlâ işin arkası alınmamışsa, 
yukarıdan beri arz olunduğu gibi canavar büyümüş, 
dal budak sarmıştır, kadrosu genişlemiş, yöntemleri 
gelişmiştir. Olaylardan ihtilaflar doğmuştur, işe za
man, ivme ve tahrikler, himayeler girmiştir. Başa
rıya kolay erişilir düşüncesi yanlıştır. Devlet daha 
bir müddet terör canavarıyla boğuşmaya devam ede
ceğe benzemektedir. 

Hedef devlet olduğuna göre, devleti oluşturan 
bütün güçlere, gece bekçisinden Genelkurmay Baş
kanına, mübaşirden yüksek mahkeme reisine, ilkokul 
öğrencisinden üniversite rektörüne, odacıdan başba
kana, köy muhtarından muhtar kuruma, sade vatan
daştan Cumhurbaşkanına kadar, hâsılı Türk evladına 
devletini koruma konusunda kendine düşeni yapmak 
görevi düşmektedir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat Milletvekili) — Hü
kümete ne düşmüş, hükümet ne görev yapmalı? 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
içindedir, iyi dinlerseniz. Bu saydığım unsurların dı
şında sadece başka ülkenin vatandaşları kaldı. 
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Sebebi ne olursa olsun mahkemeler yavaş işle
mektedir. Elbette devlet devlettir. Devlet eşkiya ile 
yarışmaz; ama halk mahkemesi kendi metodu ile 
anında karar verip infaz yaparken, 18 aydan beri 
hâlâ hüküm kesinleştiremeyen sıkıyönetim mahke
melerine ne diyeceğiz? Şartlara göre organlar işlemi
yorsa - itina ile söylüyorum arkadaşlarım - çare bul
mak zorunludur. Ceza veremeyen devlet mevhumu 
ile karşı karşıya kalamayız. Sıkıyönetim bölgelerinde 
devlet teröristlere karşı 2 000 - 0 mağlup durumdadır. 
Bu durumun devlet adına makul sayılması mümkün 
değildir. Yok böyle bir devlet dünya üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Aksakal, 2 dakikanız var 
efendim. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Sayın Başkan, küçük bir müsamaha ile bitireceğim. 

BAŞKAN — Tüm gruplara tanıdığım müsamaha
yı elbette size de göstereceğim. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
İdari mahkemelerin denetimlerini fonksiyon gaspına, 
hatta müdahale ölçüsüne kadar vardırdığı iddiaları 
mevcuttur. İdareci ve polis tayinlerinin, ilgili idare
den savunma istenmeden durdurulmakta olduğu söy
lenmektedir. 6 ayda 7 tane yürütmenin durdurulma
sına dair karar getirenlerin olduğu söylenmektedir. 
Hal böyle ise, polis tayin ettirilmeyen, vali tayin et
tirilmeyen, kaymakam tayin ettirilmeyen, hatta za
rarlı ilacı bile piyasadan toplattırmasına müsaade 
olunmayan Hükümete «Niçin anarşiyi önlemiyor-
sun?» demekte insaf ölçüleri zorlanmış olabilir. / 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Bir gecede 67 ilin valisini değiştirdiniz, daha ne is
tiyorsunuz. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Herkese görev düştüğünü, herkes bilmelidir. Herkes 
kendi görevini yapmalıdır. Hiçbir kuruluş kendisini 
başkası yerine koyamayacağı gibi, devlet içinde ken
disini devlet farz etme hakkına da sahip değildir. 

Günümüzün terörist eylemleri karşısında devletin 
sahip olduğu mücadele vasıtaları da eksiktir. Devlet 
işleyişi yavaştır, usulleri alışılmıştır, Sıkıyönetim Ya
sası yetersizdir. Devlete hız ve etki kazandırmak la
zımdır. Olağanüstü hallerde hasmından çok daha 
etkili davranmak imkânı devlete sağlanmalıdır. Bu
nun için hiç vakit geçirmeden Mecliste üyesi bulu
nan bütün siyasi partiler bir araya gelmelidir, özel
likle anamuhalefet partisi bizimle birleşmelidir. Di
yalogdan kastettiği; her yerde değişen anlamda de
ğil, diyalogdan kastedilen mana ne ise o manada bi
zimle birleşip, «Sıkıyönetim Yasasının», «Fevkalade 

Haller Yasasının», «Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Yasasının», «Özel Güvenlik Kuvvetleri Yasasının», 
hatta «İkamet Yasasının» çıkarılmasında bizimle 'bev 
raberliğe ulaşması lazımdır. Gemi batarsa beraber ba
tacağımızdan şüphesi olmamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Aksakal, normal süre bitti 
efendim. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Sayın iBaşkan, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Diğer gruplar 2,5 dakika fazla ko
nuştu; size de aynı şekilde süre tanıyacağım. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Dün de, yani bundan 10 yıl evvel de anarşik olayla
rın devlete yönelik olduğu söylenmiş, o günlerin mu
halefetinden beyhude yardım istemiştik; ama şimdi 
umut etmek istiyoruz. Zaman bize hak vermiştir. Keş
ke vermeseydi. Fatura, kan denizi, sıkıntılar büyümüş
tür. Eğer bugün lüzumlu tedbirleri almazsak, alamaz
sak sıkıntı daha da büyüyecektir. Grubumun endişesi 
bu yoldadır. Görülen bunalımların hiçbirisinin sebebi 
bu Hükümet değildir. Hükümet, başkalarının bozduğu-
bu Hükümet değildir. Hükümet, başkalarının bozduğu
nu düzeltmekle uğraşıyor; hem cansiperane uğra
şıyor. Hükümete yardım etmek dururken, karşısına 
geçip, onun tarafgir olduğunu söylemek, başkasının 
tarafını tutmaktır. Hükümet, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin tarafıdır, onun düşmanlarına karşı taraf
tır. Hükümetten yana olmayan kimden yanadır? 
Başkalarının çamaşır lekelerini, işkence asarı olarak 
televizyona getirip, anarşiste arka çıkmanın anlamı 
var mıdır? İşkence yapan varsa onu takip edecök 
bağımsız mahkemeler de mevcuttur. 

Sayılan bu eksik vasıtalara rağmen bu Hükümet 
döneminde anarşinin üzerine etkili şekilde gidildiği ve 
geniş operasyonlar yapıldığı ve çok miktarda zanlı
nın yakalandığı da bir gerçektir. Milli Güvenlik Ku
rulu, 26.5.1980 günlü bildirisinde, «güvenlik kuvvet
lerinin anarşi, terör, bölücülük, gasp ve soygun olay
larının faillerine ve bilhassa bunların örgütlerine kar
şı giriştiği geniş çaptaki operasyonların başarılı so
nuçlar verdiği ve kitle halinde yakalanan sanıkların 
adalete teslim edildiği anlaşılmıştır demek suretiyle 
Hükümetin gayretlerini tespit ve teşhis etmiştir. 

Daha uzun müddet sıkıyönetim altında kalmanın 
sebep olacağı sıkıntılar vardır. Orduya sivil ruh hâ
kim olabilir, polis kendi zinciri dışında kalmaktan 
gevşeyebilir, herkese bıkkınlık gelebilir, vatandaş bu-
nalabiiir, görev şuuru zedelenebilir, «bana ne» ruhu 
canlanabilir, sonuçta devlet yorulabilir ve yorgun 
devlet hasmına mağlup düşebilir. 
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Bu itibarla tedbirleri gecikmeden, bir gün evvel 
alıp, sıkıyönetimi kısa zamanda başarıya ulaştırıp, 
kaldırmak gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Aksakal, lütfen bitiriniz. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 

Son cümlemi söylüyor ve bitiriyorum Sayın Başkan. 
Atatürk'ün Cumhuriyetinde polisin, jandarmanın, 

askerin, devlet görevlisimin üzerine kurşun sıkılamaz, 
onların düğmesi bile tutulamaz, güvenlik kuvvetle
rinin varlığı eşkıyaya korku verir, hiç kimse devleti 
kendi kendini savunur duruma düşürmeye cüret ede
mez, devletin varlığı, devletin gücü hasmını ininden 
çıkarmadan sindirir, asıl olan devletin sokakta eşkı
yayı beklemesi değil, eşkiyanın sokağa çıkma cesa
retinin olmamasıdır. Türkiye Cumhuriyetimi bir ema
net olarak alanların bundan başka düşünceye itibar 
etmeleri mümkün değildir. 

Hükümetin güvenoyu almasından bu yana henüz 
7 ay geçmiş olması, bu süre içinde Hükümetin ül
keyi bunaltan anarşi ve terör fırtınasıyla canla baş
la boğuşur bulunması - Sayın Başkan bitiriyorum -
ve bundan da umut verici sonuçlar alınmış görün
mesi gibi nedenler dikkate alınarak ve daha bir süre 
aynı tempoyla devam edildiği takdirde devlet düş
manlarının belimin kırılıp etkisiz hale getirileceği 
kanaatinin yayılması dolayısıyla gruplarımızın sıkı
yönetimin 2 ay daha uzatılmasına beyaz oy kulla
nacağını belirtmek istiyorum. 

Sözlerimi bitirirken Adalet Partisi grupları adına 
olaylar içinde canla başla boğuşan ve umut verici 
sonuçlar da alan başta kahraman Ordumuz olmak 
üzere jandarma ve emniyet mensuplarına ve onlara 
her dereceden yardımcı olanlara teşekkür etmeyi 
borç bilmekteyim. Bu uğurda şahadet mertebesine 
yükselenlere Cenabı Hak'tan rahmet niyaz ediyo
rum. 

Sözümün bu noktasında dün bu kürsüde bir sa
yın başkanvefcili tarafından yoklamasız Meclisin 
açılması suretiyle Parlamento hayatımdaki acı bir 
olayı kısaca protesto ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aksakal, hoşgörü sınırım 
kullandınız. Rica ediyorum, lütfen, bir başka konu
ya da geçmeden ve beni sözünüzü kesmeye zorlama
dan bu görüşmeyi bitiriniz efendim. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygılarla selamlamak 
istiyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Milli Selamet Partisi Grubu adına 
Saym Oğuzham Asiltürk, buyurunuz. 
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Sizin de görüşme süreniz 20 dakikadır efendim. 
MİSP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK 

•(Anıklara iMilletvaklüli) — Muhterem iBafşlkan, değerli 
arkadaşllıaırım; sııkıyönıetiımiim ıtekırar 2 ay daha uzatıl-
imlasıyla iilgiılli ollarak yaıpulan tekili! hakkımda Milli 
Selamet Partisi Grubu adıma görüışlarimıizu açıklamak 
üzere huzurlarınızda bulıenıuyoııurm İSİözliarimie basılar
ken Sayımı Başkamı vıe Pariamöntonıuım değenlli üyele
rini saygıyla selamılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetimim uaaitıilmıasıy-
1» rilıgiilli kararlımızı vermeden önce, hep beraber, şu 
anda içerisinde bulumduğumıuz durumu kısa cüimle-
ılerile özet halimde tespitte fayda mülahaza ediyorum. 

Bulgun Türkiye'nin (iki büyük mıasıeteli, iki ömemli 
(meşelerimden bir tanesi olan anarşi halam ömllemame-
m'iştlir. Amaııişliınlim ömlenmesıi İçin aılıınan tedbirler ye
terli dlmıamış, amarşinlini ömlemmesi busaısıumıdia bize 
.göre likıbidarım tatumıu yeterimoe dkıtli'f olmamışür., 

Anarşimin yamımdia diğer bir önemiîli mesölamliz, 
'ekonomik üahrilbaıtıın dıavaıriiidır. Bıuımun amaırşiyle do-
ilayh olarak dılıgiisi, Ibirçıok k'imısenıin geçim sıkjinıtı-
sumdam âcfiz halle gataesli mıatücesinde, meradıam ıkoıpar-
sa kopsun, havasıma büriüınimıesi bakımımdıam ekono-
mik meselelerin önemidlir. 

Oiğar, bir ömıamli husus; maarliiflimlizda, misli maa-
ıiii'f olması 'gerdkam bu müasısasıamlizde (tahribat öınıl©-: 
marnemiiiş, aiksinıe aymn şakide muhafaza edilerek 
hıaıfcfca evtlaıtteımız; inkarcı yeMştiıriiılımıeye gayret edlile-
nak, töaMliıtçi yabiştıiriımıaye gayret edilerek öğrıanüilari-
mlizlin birçoklarına har seyrim bu dümyadam übaırat ol
duğu talkimi yaıpıiBarak dolaylı alarak, amıa birimdi 
otken hallimde eıvlatılıamımızım gönlüme başka yabama 
ideolojilerin aşılammasıma devam ediflımıekfe, bu muha
faza ©dilmektedir, Bu da ömamlli ıbfiır hususlfcur. 

TıRT'de amarşliyi öınliamek içim gerekli pıro/graımHa-
ınm yapılması, vatandaşa gösıtarilmasıi yerimıe, biır baş
kıa manada ablak çölkümltülsü meydana geltirarek amjar-
ş&yi teşvik adlici pnoıgraml'aır davam ©tmıekıte, hatıtıa 
bu hususta yapıılan ikazlar belirli ölçülerin jluşumdıa 
diiddıi olarak >elle dahi alınmamaktadır. 

TRT'de müstehcen fülimilar, alille düzenimi ttahriıp 
©dan proıgramlaır, gamal ahlaka aykırı proıgramliar 
miaalesief süırdülrüılmektedjiir. Bütün bıumilıaımm yaşamdı-
ğı mamiekıeflitmiizıdıe, Tüırikjiye'm!i.zida iktidar üırıtaya 
çıkmakta, .«jBliz ma'yli aldığımızdan dıajha kötü hala ©e-
tkdük?» diyebilmektedir. 

Değeri arkadaşlarım!, birçok münakaşaların, 
karşılıklı iıtlhamlanm bir tarafa bırakıilaırak birkaç 
kalime lifle biazı kıyaslamaların yapimaısı hallimde, 
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likÖidaraını neyli nereden alarak nereye götürdüğünü 
(tespüıt etmek mümkün olacaktır. 

Cumhuriyet iHaflk (Parıtsisti zamanında, 22 ayılık ,ik-
iCidaır dönemlinde, ıbu memleketin evladı olarak >10ı 'hin, 
kişi kurşunlanmıştır. Bu CunılhudyeJ; Halk Partisinin 
iktidara geldiği dönemde, iktidarı devraMığı -andaki 
ıraıkamıa ıgöne 1Q mıisili bir artış demektür. Bunlardan 
2 500, kişi hayatını kaybetmiş 7 5QQ kişi çeşitli yenle
rinden yaaiallanairak sakat kalacak ölçüde, hayatını 
ıkSaybötmıeımiîş, atma, hıüıtün ömrünce acısını çökecek 
hale gelmiştir. 

(Adalet tPantütsüınliın 7 aylık 'dönemlinde ise 17 ibin 
kiişji kurşunlanmış, 1 800, ikiciye yakın, takriben 2 İbin, 
İdişiiiye yakın kişi hayatını kaybetmiştir. 7 ayın 3 miıs-
îiini aıynı ıralkam olarak ahmak, kurşun'lanıan kişüle-
«iin iadadi 51 'bin olarak tespit ediıl'ir. Bundan üzül
mek lazım. Eğer ikaz eden, iyi nliyetle ikaz 'ddenüer 
viarsa bumdan is-tüfade etmeye çalışman lazımdır. Bu 
rakamları yok etmek mümkün değildir. 7 ayda 17 
•bin ıkişii kurşun'larurısa, 22 ayda bu 5ıl bin ıklişi eder., 
E, bizim, 'bir 'anaya ıgölerek bunu önlamıemliz gerek
mez; mli? ıBir iaraya 'gelmemiizliın şartlarını arlamamiız 
gerekmez mi? 

(Değerli arkadaşlarım, denlilllyor ki, 10 misine çı
kartmak, 'bir birim olarak allandığı takdirde 10, misli
me çıikanmıaık, onu 5 musline çıkartmaktan azdır. Doğ
rudur da, 10 bin 'kişi kurşunlianıiirken bunu oran ola
raik 51 bin İklimi halline gellince bu rakamın arkası
na sığunaırak kendimi mıiidalfiaa etmek Arnikanı olmaz. 
Nereye gideceğiz? 51 bin kişi, l'5'l bin kişi kurşunla
nacak da peki nıasııl halledeceğiz? 'Bu meseleyi kim 
halledecek? Küme balkaırsıanız, ikime sorarsanız mesul 
(kendisi değii Şimdi iskıtiidıar bir görünıtıü oritayla koy
mak tistiyotr; «bu likıtıidan aşmıştır.:» E, ne olacak? 
«Devlet maselesıidir.» 

Değerli arkadaşlarım, bunu, «Devlet meselesidir» 
şeklinde ortaya koyıarak mesuıliyâÜerimiiıZii ontladan 
ıkaldMiamayız;. Evet, devlet rnıesaleslidir de, devletin 
icra gücü iktidardır. İktidar burtJarı halletmekle gö
revlidir, soflumludur;. Elbette iktidardan da hesiap 
ısormak hakkı vardır, Ancak, 'iyi niyetle şıimdfjye ka
dar yapılam konuşmalarım, hatta bugün, dün bir ül 
başkanının öMlürüılmes'inden sonra kürsüye gelen 
Oıimhuıriıyet Haik Parisli sözcüsünün âdeta özür diter 
ıgülbi konuşması (bile iyli niyetin aillameti değil midir?. 
Yaınji, şunu 'ifada ©diyorum ki, 'blir paır.tfiniin İl başka
nı öldürülüyor, 'o* parti'min ondan sonra oraya gi
den piarüamemtarHemi kurşunlanıyor geliyor buriaya 
o partinin konuşmacısı, «Ben Sayın Bakana haber 
verilmediğini kalbıul ediyorum. Valilidedir kabahat, 

İktidarda ibtir şey yoktur. Özel Kalem Müdürü ha
berdar edildiği halde Başbakanım haberdar ©dilme
diğimi kabul ediyorum» diyor. E, daha ne desin bu 
Anamuhalefat Partisiinlin iSözcüsü, daha nasıl mese
leye yaklaşsın?.. Düşünün ki, hiçbir tahrik yapılmı
yor Ibu meselede iburada konuşunken. Ben ıbuırada 
konuşmaları değerlendiriyorum. Ylanli, şurada Par-
lamenitoda parlamenterlerim belirli mesıuıliyet sıınu> 
ları (içerisinde ortaya koydukılıarını değerlendiriyorum.. 
Bumun dışındaki meselelerin ne olduğumu (ifade etmü-' 
yiorum. Andak, İburada Aniaımuıhalafet Paröisli, haltta 
kenjdiıruden bekleneni! dalhii vermemek sıuretliyle ıbeliriıi 
'bir anlayışı göstermiştir, daha ne 'OJİiaoaik?-. 

IMBHMET iHALİT DAĞLI (Adana MıillatvaM) 
— Adaylığını koy. 

iBAŞKAN — Efendim, lütfedin Sayın Dağh, ye-
ninlizjdem, müdahale etmeyin;. 

IOÖUZHAN ASİLTÜRK ^Devamla) — 1 7 .bin 
kişi kurşunlanırken toiz sdze «Aferlin, güıllük 'güılıistanj-
lııktır meşale» diyemeyiz. Bizjim bir göreivimliz var; 
ıslii2İi ikaz ığöırövimiz, ıvaır. Bu, bizim anayasal hakikı-
mtz. Sade hakkımız; değil, gjörevlimizdir. Bıunoı yap
mazsak, bu Pariiamiöntonun liıstikballlinden endişe et
mek garaklir. Elbette blir kısım linsanjlar buraya çıka
cak, mesuliyetlerimin gereği olarak, «Şu, şu mesıe-
leîer vardır» diyebilecekler. Bunu dameleni laizıım. İş
te yaptığımız şey hudur. 

(Değerli arkadaşliarım, (aslında ıHüıkümet şözcü-ı 
süınün burada amanşjik lolıaylarla ıMgisii olması Ibakı-; 

| mından Parlamenltoyu tatmin edioi (izahat vermeslinli 
i ıhakikalten teklıiyoridum, ıbunıu bökilıemak Parlamenıto 
i üyelıeriinün hakkıdır. Ancak, bir mıeseiledıe Sayın 
I AP Oruıbu 'adına konuşan şözöünün, Hülkümat adı-

'na konıuşnp da (izahat vermesi gereken Hüıkümıeit 
üyasliındıan daha cesıaratle, ıdaha samimıiyetl'e <vıe hatta 
daha açıik, kalpİlikle mesöley'i ortaya ko'yması kendli-
'9ine şahsi teşekkürlerirni iarz etmemi ıgerelkltiıran ibir 
hususitur, kemdülıenin© teşekkür ediyorum. Ancak bu, 
Adailat Partisiinfin pandi grup sözcüsünün mesalesli de
ğildir; ıbu (iktidar sözcüsünün iburada söylemesi 
gereken husustur. İktidarı temsiil leden, iktidarı bu
rada liçişileni Bakanı olarak temsIM eden klişlinıin ifa
de etmesi gereken hususlardır. Fevkailade üzüntüy
le ifade edeyim ki, İçişleri ıBâ fcamndan, daha sıa-
mimiyatle, daha aasıaretle Adailet Partıisi Grubu 
sözcüsü bu mesel'elere ıtemas eıtti. Hatta, Sayın Baş-' 
'baikan alknmasınJlar, Sayın Başbakandan da daha c'e-
•saratle ımeseleyli ortay koydu. Blir parfinikı, fiılan ilçe 
ıkjonıgresinde, filan ıjlçe veyahut da gençlik konıgrasli 
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toplantısında söylediği söz mühim değildir, yaptığı ko
nuşma mühim değildir; şurada yaptığı konuşma daha 
'miüıhliırrudiir, Bu cesareti Adalet ıFarûsii Grubu sözcü
sünde - Sayım ıBaişbaklamj alımımıasıralar - dalha büyük, 
bir cesaretle gördük, ortaya koyduğunu gördük, bu
nun için de kendilerine bir kere daha teşekkür edi
yorum.: 

(İBRAHİM 'VOEiaDt AKSAKAL (Trabzon M,il-
(Id&vekiü) — ltç'im|iadeq ıbiıli. 

İOĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Değerli 
ar*löadaışjaırıım, doğru içliniiızdanj birli, ben ide onu (ifade 
©diyorumi; arnıa içıiniizıdan ibirüınjden dalha ömemlUi olam 
Sayın Baişbakaniim1, Sayın îç'işfoHi Bakamlarımın bleyaın̂ -
ıdır. 

IDeğenlıi arkadaştaıım, bu Hükümet «biz meyi da;-ı 
ha .kötü hale igaüiırdliık?» diyor. Büraz: önee an|arş|iye 
ait rakamlar verdim, şlirndü ide 3 tane akonlomıt (il© 
iilgiiıli rakam deneylim: 

(BU Hüküjmet dıolarj 48 lıirıadan tesilıim aılimuş, 8Q 
lirayla, ihaltüa .-. karaborsa da 1QQ Miraya ulaşıyor - çı-
ıkjarmiişltur. 

IBu Hükjümft peynlimi 130, Miradan ıtesıKiım, almış, 230) 
dfflaıyai çılklaırımıışjtıır. Ancak ondanı öncıakii iktidar da 
paynliırii 30| liradan .taslıim, almıiş '13fQ Sirıaıyla çıkarmış -
ıtır; ama ibu ikitüıdjajr ıda 130j liradan, tesirn aldığımı 
2|3Q İtinaya çıkarmıştır. 

IBıetndinii 20, liradan tesılliımı lallsmış 48 İraya çıikaır-
anıiişlfcıır̂  i§5iımıdi diz; vaıtamjdaşım huzunumıa çakıp 'da «meyil 
ikjötlü faalle ıgıatirdlik» darsanliz; ıvatandaş da s(iıze... 

(MEHMET OALİİT DAĞLI ı(Adana Miilleitvekuli) 
— ıSöçiimıa $ikMkn, sıöçürae. 

OÖUZHAN AS'İLTÜRtK ^Devamla)- — .,. İşte 
ş\x nalkıaımllari Ikjiyas adarsa tvıe «'bu bunidamı riyli mıidlir?» 
idanse, ibıumjuın ciavalbı, dlbafcte sizfom tarafımızdan :da.,,. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı siz de lütfediniz efen
dim; sükûnetle izleyiniz hatibi. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — ... Ob
jektif olarak meseleye bakan herkes tarafından da 
«neyi daha kötü hale getirdik?» sözünü söyletmeye
cek kadar kesindir, açıktır ve düşündürücüdür. 

MEHMET KALİT DAĞLI (Adana Milletvekili) 
— Öyleyse erken seçime gidelim. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Söz atan 

arkadaşın kim olduğunu bilemiyorum. Bir arkadaş, 
«Öyleyse erken seçime gidelim» diyor. Bu neye ben
ziyor 'biliyor musunuz?..? 

Bir Amerikalı Mosköva^da, metroda kendisine be
yin yıkamak için propaganda yapan bir kaç Rus'un, 
«Efendim, bizim metromuz şöyle mükemmeldir, böy

le mükemmeldir, 3 dakikada doğu istikametine, 5 
dakikada batı istikametine, 10 dakikada kuzeye tren 
metro kalkar» diye propagandasının altında 15 daki
ka bunu dinlemiş. 15 dakika sonra, «Siz bana 3 da
kikada bir şöyle, 5 dakikada bir şöyle tren, metro
dan kalkar diyorsunuz, ben 15 dakikadır sizi dinliyo
rum, hiç bir tarafa bir şey kalkmadı» deyince, Rus 
bu sefer kızıyor, «Peki siz de niye Amerika'da zen
cilere zulm ediyorsunuz?» diyor. 

Şimdi de sizin haliniz bu, söz atan arkadaşım. Ben 
burada birtakım meseleleri anlatıyorum, o meseleler 
sanki yokmuş gibi, siz, «Niye erken seçime gelmiyor
sunuz?.,..» Her şeyin bir yeri var, o yerine göre ko
nuşursanız daha itibarlı olur. 

Şimdi, bu Hükümetin «Biz her şeyi düzelttik di
yemeyiz; ama neyi daha kötü hale getirdik?» sözü 
doğru değildir, söylenmemesi gereken bir şeydir. Bu 
bakımdan, bu rakamlar, bu sözün ne mana ifade et
tiğini ortaya koyar. 

Bir meseleyi dalha huzurlarınıza getirmek istiyorum. 
Buraya gelen, konuşan arkadaşlar, çeşitli suçlamalar
da bulundular. Her biri dosya çıkardığına göre, her
halde doğrudur. Tarafların birbiri hakkında söyle
diği, doğru da kabul etsek bu sözler, bizi nereye gö
türür? Akan kanlar duruyor mu? Akmaya devam et
miyor mu?... Anarşi seviye olarak yükseldi, Bakınız, 
ben'im inancıma göre, sokaktaki bir sade vatandaşla iç
timai mevkii en yüksek olan kimse arasında insan ba
kımından fark yoktur. O da vurulduğu zaman üzülü
rüm, mevki itibariyle daha yüksek içtimai seviyder-
deki insanların başına da böyle bir müessif ve elim 
'hadise gelirse üzülürüm; şahsi inancım budur. An
cak, bu iktidar zamanında anarşi - anarşistlerin he
defi bakımından ifade ediyorum - gittikçe artarak, 
(bir genel başkan yardımcısının hayatına kıyacak Öl
çüye gelmiştir. Bu arkadaşımızı tanırım; insani müna
sebetleri bakımından fevkalade efendi ve tanıyan ar
kadaşların sevdiği bir kimse idi. Bunu vuracaksınız 
da neyi düzelteceksiniz? Aynı şekilde, nasıl bunu böy
le görüyorsam, herhangi bir gencimizi, bir öğrencimi
zi de - şu inanca sahip olsun, bu inanca sahip ol
sun - vurarak, öldürerek neyi değiştirirsiniz? 

Türkiye'de silahlı anarşik hadiseler vardır; bu, 
tek taraflı değildir; bir tarafında aşırı sol vardır, bir 
tarafında aşırı sağ vardır. Bunları görmemezlikten ge
lerek meseleyi çözemeyiz; ama memnuniyetle ifade 
ediyorum ki, burada konuşan partiler her ne ka
dar «seçmene selam» programı çerçevesinde bazı 
meselelerde ıbazı şeyi kamufle etseler de, temel yapı
larında bir araya gelerek bunu önlemek gerektiğini 
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zımnen de olsa ifade ettiler. Bunu bir hayırlı gelişme 
kabul ediyorum, inşallah bunun neticesi alınır^ 

Sadece Haziran ayına ait olayları vererek bu me
seleyi kapatıyorum. Hazliran ayında, 18 günde 360 
kişi kurşunlanmış, bunlardan 154 kişi hayatını kay-
ıbetmüş, 206 kişisi ise sakat kalmıştır. Bu, geçen se
nenin rakamları itibariyle, bu Hükümetin göreve baş
ladığı rakamlarla kıyas edilirse tam beş misli bir bü
yüklük ifade eder : 20 tane, emniyet ve asayiş gö
revlisi polis ve asker kurşunlanmış, bunlardan bu 18 
gün içerisinde 9 tanesi ölmüş, 11 kişisi sakat kalmış, 
yaralanmıştır. Bu rakam fevkalade endişe verici bir 
rakamdır. Bu Hükümdün 18 günlük Haziran döne
minde iki günde bir soygun yapılmış, iki günde bir 
Ibomlbalı saldırı meydana gelmiştir. 

Peki, bütün bunlar objektif olarak ortaya konul
duktan sonra, ne yapacağız, ne edeceğiz de bunları 
önleyeceğiz? Bu sorunun da cevabının verilmesi lâ
zım du% 

Bu kürsülerde eksik olan taraf, eksik kalan taraf 
şudur: Dikkatle konuşmacıları dinledim; konuşma
cılar, kendi siyasi görüşlerinin paralelinde olarak kar
şıt siyasi görüşlerin işledikleri suçları gayet güzel ser
giliyorlar... E... Bundan ibaret değil ki; öbür taraf da 
gelip, karşı tarafın suçlarını sergiliyor, o zaman mese
le bir kördöğüşü haline geliyor. 

Peki, bütün bunlar var... Nasıl kurtulacağız? îşte, 
«nasıl kurtulacağız?» bunu birkaç madde halinde hu
zurlarınıza - şimdiye kadar olduğu gibi, şimdiye ka
dar sıkıyönetim konuşmalarında tekrar ettiğim gibi -
ümitle, inançla, belki faydası olur diye, belki de ken
dimi aldatarak, bir kere daha tekrar edeceğim; çünkü 
şıimdiiye kiadiar haçblir faydası olmıaıdı. 

Birincisi: İktidarın bu Parlamentoda grubu bulu
nan partileri mutlaka bir araya getirerek, bunların çö
zümü hakkında müşterek bir noktaya gitmek bakımın
dan geç kalmış olduğu teşebbüsünü yerine getirmesi, 
partileri bir araya toplaması lâzım, bir. Bu, iktidarın 
görevidir. Bu, iktidarın görevi olmak bakımından, baş
kası tarafından da yerine getirilemez. İktidar bunu 
bilerek bilmeyerek, çeşitli politik mahzurlar düşündü
ğü için veya anarşinin önlenmesinde bunun önemli 
olmadığını kabul ettiği için yerine getirmemiştir, ge
tirmemektedir; ancak, bu, yanlıştır; mutlaka bu hu
sus yerine getirilmelidir. 

Meselenin köküne inilmeli; anarşiye karışan ev-
latdarımızın, bu inkarcı, bu taklitçi maariften yetişti
rildiği görülerek, evlatlarımızın ahlaki ve manevi de
ğerlere bağlı olarak yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. 
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7 aylık iktidar döneminde, bırakın 7 aylık iktidar 
dönemini, Adalet Partisi, tek başına 7 yıllık iktidarlar 
döneminde, şu anda belki Cumhuriyet Halk Partisin
den birçok iyi niyetli arkadaşımızın da kabul etti
ği, materyalist temele dayalı, Halk Partisi tarafından 
kurulmuş bulunan bu maarifin tek harfini, tek satırını, 
tek kitabını değiışibirmemiştiır. Bu degişliıkik yaıpılmlai-
dan da evlatlarımızın, anarşist elinde bombanın, di
namitin parçasıyla yetişen evlatlar olarak çıkmasına 
mani olamayız. 

BAŞKŞAN — Sayın Asiltürk, 1 dakikanız var 
efendim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, aynı şekilde, din görevlileri seferber 
edilmelidir. Evlatlarımızı belirli ölçülerde, okullarda 
ahlaki ve manevi değerlere bağlılık telkiniyle yetiş
tirmenin yanında, şu anda mevcut bütün din görev
lileri seferber edilmeli, bu milletin evlatlarının bir
birinin kardeşi olduğu anlatılmalıdır. 

Ayrıca, tarafsız yönetim sağlanmalıdır. Bu, mesele
nin, idari bakımdan can damarıdır. İdarede görev ya
pan emniyet ve asayiş kuvvetlerinden tutun da, mülki 
idare amirlerine kadar yer yer, tarafsız olmayan in
sanlar vardır. Hadiseleri âdeta bilmeyerek, idarecilik 
kapasitesinin noksanlığından dolayı o hadiseyi çıkar
mak için yürüyenler vardır, bir misal vereyim. Ya-' 
kında, Dörtyol'da bir belediye seçimi olacak. Muhte
rem Genel Başkanımız Dörtyol'da bir kapalı salon
da konuşma yaptılar. Kapalı salonda yapılan bu ko
nuşmalar hoparlörle -. bütün Türkiye'de şimdiye ka
dar seçimlerde olduğu gibi, tatbikat yapıldığı gibi - dı
şarıya verildi. Bir işgüzar asayiş görevlisi, mülki idare 
amiri, orada toplanan insanlar bu konuşmayı dinleme
sinler diye, hortumlarla üzerine su sıkarsa; bundan 
da netice alamaz da kurşun sıkarsa, bu hadiseyi çı
karıyor demektir. Arkasından da, yine iyi niyetli ol-' 
madan, o seçime adaylığını koyan Milli Selamet Parti
li aday tevkif edilirse, bunun neresinde iyi niyet 'araya
cağız muhterem arkadaşlar? Seçimi kazanmanın yolu- + 
nu buldunuz; Milli Selamet Partili adayı tevkif ettirir
siniz, oraya gelip dinleyenlere önce su sıkarsınız, daha 
olmazsa kurşun sıkarsınız; söz verilmesine rağmen hâ
lâ mevkuftur. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, 1 dakikayı geçirdi
niz: efendim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Sayın Başkan, kapatıyorum, sözlerimi 
toparlıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bitiriniz efendim. 
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İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon Millet
vekili) — Hâkim tevkif etti. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, tabii; hâkime, senin emniyet ve asayiş 
kuvvetleri mensubun götürüyor; «Hâkim tevkif etti» 
demek seni kurtarmaz ki; hâkime de giderken, «(Bu, 
şunu yaptı» değil «BmnÜ'yet ve asayijş kuvveıtfenütnıe kar
şı geldi» diyor; halbuki, onu tahrik eden sensin. On
dan sonra da bir arkadaşımız buna «Devlet terörü» 
dedi. Aslında, Devleti korumak lazım, bazı ufak ha
diseleri Devletin tamamına teşmil etmemek lazım. 
Devletin emniyet ve asayiş kuvvetleri fedakârane hiz
met yapıyor; ama bunları korursan; sen o zaman bu 
hadiseleri teşvikçi, tahrikçi olmaktan kurtulamazsın. 

Okullara dirayetli yöneticilerin getirilmesi la
zım. Polis kuvvetlerinin takviyesi lazım, sade takviye 
değil, yetiştirilmeleri lazım. Bu hadiseleri çıkaranlar, 
aslında Hükümetin başını derde sokuyorlar. Bunun 
Hükümete bir faydası da yok; ama çıkarıyorlar. Kim 

•önleyecek?.. Kendimizi korumak için timler icat edip, 
timler yetiştirip de, onlarla şahsi korumamızı yapa
cak değiliz; bu, Devletin görevidir. 

Bize sıkılan kurşun, Devletin, bize sıkılmasına ma
ni olma'k için her türlü tedbiri almasıyla önlenir. Bu
nun baş'sorumlusu 'iktidardır. 

'BAŞKAN — Sayın Asiltürk, lütfen bitiriniz efen
dim, 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (DevamUa) — Kapatıyo
rum Sayın Başkan. 

Özel projeler gerçekleştirilmelidir. Şu anda elektrik 
santralleri havaya uçurulursa, bu Hükümet arkasın
dan bakar. Böyle bir proje yoktur, 50 kere söylediği
miz halde yoktur, yapmaya da niyetli değildir. Su de
polarını, barajları, bentleri, gıda sanayilerini kurmak 
için özel projeler lazımdır. 

Bu iktidar milli heyecan meydana getirmelidir; 
dengesizlikleri gidermelidir. Faiz hadlerini % lûö'e, 
2ÛO'e çıkararak, televizyonlarda hergün bankaların 
'birbirleriyle «iBize para yatırın, size daha çok faiz 
verelim» dediği bir ortamda da dengesizlikler gideril-
mez, aksine dengesizlikler artırılır, bu da anarşiye se
bep olur, 

Vasat ıslahı yapılmalıdır, devlet - millet kaynaşma
sı sağlanmalıdır, başörtüsüyle okula gelen öğrencilere... 

BALKAN — Sayın Asiltürk, ben sizin sözünüzü 
kesmek üzereyim efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devaımllıa) — Son cüm
leyi söylüyorum Sayın Başkan. 

- Başörtüsüyle okula gelen öğrenciyle öğretmeni 
tevkif ettirdiği halde, silah kaçakçılığı sıkıyönetime 
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girmez diyen zihniyetle anarşi önlenmez. 
AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) — Ya

lan, 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — «Yalan» 

diyor, 
Kurtuluş Lisesinde üç tane hanım öğretmen Ma

mak Askeri Cezaevine - o yaştaki genç kızımız - gö
türülmüştür. Eğer utanırsa, o sayın, «yalan» diyen üye
nin bunu suratına çarpıyorum, 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) — Sah
tekâr, utanmaz adam, köpek, serseri. (M'SP sıraların
dan «Sahtekâr sensin, utanmaz, ahlâksız, komünist» 
sesleri.) 

ALÎ OĞUZ (C. Senatosu İstanbul Üyesi) — Kö
pek sensin. 

BAŞKAN — (Tokmağı vurarak) Sayın Oğuz, lüt
fen efendim, lütfen, rica ediyorum efenldlim... 

Değerli arkadaşlarım, gruplar adına şu ana kadar 
bize intikal eden konuşmacıların konuşmaları bitmiş
tir, 

Kişisel olarak Sayın Orhan Birgit, buyurunuz efen
dim; kişisel konuşma süresi 10 dakika efendim, 

ORHAN BİRGİT (İstanibul Milletvekili) — De
ğerli arkadaşlarım, Adalet Partisinin sayın sözcüsü 
bence, benim de burada ifade ettiğim hususlarda 
olumlu bir yaklaşım gösterdi; özeffikle, terörle ilgili 
bir sorumuz üzerinde ve Sayın Barbakanın, gençlik 
kollarında suçlar nereden işlenirse işlensin, Devlet 
adına kimsenin bu konuda kendisimi görevli kılama-
yacağı sözlerini vurguladı. 

Bundan da, tıpkı diğer şifre örneği gibi, memnun
luğumuzu belirtmek istiyorum. 

(Biz bir defa daha söyleyelim : Soldaki anarşisti 
de, sağdaki anarşisti de bir diğerinden farklı görmü
yoruz. İsmine, «komünist»! deyin, «faşist» deyin; 
komünist olan anarşist var, anarşist olmayan komü
nist var; faşist var anarşisttir; faşist var, anarşi ile 
uğraşmaz. 

Fikirler ayrıdır Sayın Sayın, bunları ayrı bir semi
nerde görüşürüz; sözümü kesme. 

AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Komü
nizm var. 

ORHAN BÎRGİT (Devamla) — Doğru arkadaş
larım... 

BAŞKAN — Sayın Sayın... 
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ORHAN BİRGİT (Devamla) — Önemli olan, te
rörün üzerine yürümektir. Terörün üzerine eşit ola
rak yürüdüğünüz zaman ve terörün üzerine hukuk 
ilkeleri içerisinde yürüdüğünüz zaman, terörü er 
geç yenersiniz. «Bu hükümet gider terör biter, bu 
hükümet gider dertler biter...» Hayır, böyle bir şey 
olmadığına bugün Adalet Partisi de bu gerçeğe gel
miş bulunuyor. Biraz sonra temas edeceğim grupla
rının ortak bildirisi ile ve terörün bir hükümet soru
nu, hatta bir devlet sorunu olmadığını, her ikisinin 
'boyutlarını aştığını, bir ulusal. sorun olduğunu söy
lüyor. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane Milletve
kili) — Hele şükür. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Size, «Hele şü
kür»; öyle söylüyorsunuz. 

Eğer böyle bir ulusal sorunu bir azınlık hükümeti 
çözebilir zannediyorsanız, bunda da yanılıyorsunuz; 
tıpkı, «Hükümet gider, terör biter» diye yanıldığınız 
gibi. Üstelik, bir azınlık hükümetinin, değerli arka
daşlarım... (AP sıralarından «Acelemiz var, acele çö
zümlenecek işler var» sesleri) 

Efendim, onu Sayın Demirci, Sayın Âtaöv'e suf
le ediyor; biraz sonra dinleyeceğim, o görüşlerinden 
yararlanacağım; sizin ayrıca yırtınmanıza zorunluluk 
yok; ı 

'Değerli arkadaşlarım, üstelik, bir küçük siyasal 
partinin oylarıyla ayakta duracaksınız ve o siyasal 
partinin olaylara yaklaşımını İçişleri Bakanlığı adına 
Müsteşar (belli bir örgütten) ve Emniyet Genel Mü
dürü , yakalayacak. Artık onun üzerine yürümeye 
medbursunuz. Bir gün nasıl olsa aranız bundan do
layı sürtüşmeye başlayacak, açılacak; başlıyor bile. 

Rahmetli, ölümüne çok üzüldüğüm Gün Sazak'ın 
vefatı dolayısıyla Türkiye'de çeşitli olaylar oldu; gök-
kulbbendn yıkılmasından bahsedildi, şöyle oldu, böyle 
oldu. Sayın Türkeş, içi yanmış, şok geçirmiş bir in
san olarak, Sayın Ecevit'i olayın manevi faili göster
meye kalktı filan. Bunlara, akşamın bu geç saatlerin
de girecek değilim. 

Sayın Başbakan şuna buna itidal tavsiye etti; 
ama değerli arkadaşlarım, olayların üzerine, rahmet
linin bizi gerçekten üzüntüye sevk eden ölümünden 
sonraki olayların üzerine hükümet itidalle yürüdüğü 
halde; bakınız, Milliyetçi Hareket Partisinin Konya 
il Başkanlığınca yayınlanan bildiri : «Gün Sazak 
şehit edildi. Biliyoruz ki, bu ne ilk ne de son şehidi-
mizdir. Meşru müdafaa hakkımız kutsaldır ve hiç 
kimse o hakkı bizden alamaz. Bizi üzen husus, seçim 
meydanlarında hesap sormazsak namertiz naralany-
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j la milletimizin oylarını çalarak işbaşına gelenlerin, 
hâlâ gaflet uykusunda uyuyup, hıyanet çizgisine adım 
adım yaklaşmalarıdır. Devletin Bahşehri Ankara'ya 
tayin ettiği bir Emniyet Müdürünü bile makamına 
oturtamayıp, istifa etmeye mecbur bırakan İktidarın...» 

I Bu sözleri biraz önce Sayın Arkadaşım da söyledi... 
İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) — O 

I günün acısıyla babam da söyler. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — «...Komünistlere 

I ve diğer şer örgütlerine dur diyeceğine itimadımız 
kalmamıştır. Korkaklarla varılacak hiçbir mutlu he
def yoktur. Onun için tekrar ediyoruz ki, meşru mü
dafaa hakkımız kutsaldır ve o hakkı bizden hiç kim-

I se alamaz. Korkaklara söyleyeceğimiz son söz şudur 
ki, fuzuli şagil olarak durduğunuz o mevkileri terk 
edin...»< 

Sayın Başbakan, bunu size söylüyor Milliyetçi 
Hareket Partisi bugünkü sözcüsünün seçmenleri.. 
«...O mevkileri cesur, vatanperver, inanmış kadrolara 
teslim edin.» 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, anarşinin 
I üzerine bugünkü hükümet eşit olarak yürümek isti-
I yorsa, er geç bu 17 oyla akrabalığını muhafaza ede-
I meyecektir veya bazı şeylere göz yumacaktır. Neye 
I göz yumacaktır?.. Rahmetli Gün Sazak'ın katilinin 

T Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunu 
ilan edecektir, içi yanarak ve o acıdan dolayı şok 
geçirdiğine inandığım Sayın Türkeş; ondan Ötürü, 
duvarlara katil Ecevi't yazüacaktır; Hergün Gazete
sinde ilanlarla, «öç alacağız» diye Hassa'U Ülkücü
lerin beyanları çıkacaktır; bunları, Türk Ceza Yasa-

{ sına göre ihbar telakki etmeyecektir. 

Biga'da, Ülkücüler gece tertipleyecektir; Ecevit'in 
kefenini, Erbakan'ın kefenini artırmaya çıkaracaklar
dır, kefen için para toplayacaklardır; bu, yerel gaze
telerde ilan edilecektir, «falan adam Sayın Erbakan'ın 
kefeni için şu kadar para verdi, falan adam Sayın 
Ecevit'in kefeni için şu kadar para verdi» diye, ta ki, 
Allah göstermesin, aynı ithamlar Sayın Demirel'e ge
linceye kadar ses çıkarimayacak'tır. Sayın Çatalbaş, 
«canım, bir deli bir laf söylemiş» diye; Sayın Ahmet 
Sayın, «sen onlara ne bakıyorsun?»ı diye başınızı ku
ma sokarsanız, o zaman Adalet Partisi Grubu Söz
cüsünün Cumhuriyet Halk Partisini anarşi ve terörle, 
yasa çıkartmakta asgari müşterekte birleşmeye çağır-
masının olumlu, pratikte hiçbir sonucu yoktur. 

Size istediğiniz yasaları verelim, bir sürü yasa 
I da var elinizde; ne oMu terör? Beş misli arttı ve ar-
I tar... 
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AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Saye
nizde... (CHP sıralarından gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Günün birinde 
bunları tutanaklardan okuyacak sosyoloji araştırması 
yapanlar Ahmet Sayın arkadaşım hakkında bilimsel 
yargılara varacaklar arkadaşlarım. Bırakın, «sayemiz
de, sayenizde...» 

Değerli arkadaşlarım, sağdaki ve soldaki terörün 
ortak amacı, demokrasiyi yıkmak; araçları ayrı. Belli 
ibir daıha, demokrasi dalına yapışmış olan insanlar ve 
siyasal partiler, o dalın kırılmasından kırkmazlarsa, 
ellerinde demokrasi diye kaybedecekleri bir şey yok
sa, demokrasi dışıridalarsa, «İşi sen yaptın, ben yap
tım; sen gidersen, ben gelirsem bu işi düzeltirim» 
şeklinde kongre nutuklarıyla idare edebiliriz. 

Nereye gidiyor Türkiye? Ben size ölü sayılarından 
"bahsediyorum. Dün Nevşehir'de öldürülen arkadaşı
mız, üç ay önce yaralandı. 

AHMET ALTUN (Samsun Milletvekili) — Eski 
mille fcvekilimizdi. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Eski milletveki
limiz, Kurucu Meclis üyemiz. Bu Anayasanın, ka
derde, tasada, kıvançta, Türk fertlerinin, Türk milli
yetçiliği etrafında ortaik olması ülküsünü /onaylayan 
insanlarımızdan biri. Kimin düşmanıydı AUahaşkına? 
Sayın Başbakan da kendisini tanıyor, buradaki eski 
üyeler de tanıyor ve düşünün; dün adam orada öldü
rülüyor; bugün cenazesi olacağı belli. Elbette, Hükü
met de o cenaze kaldırılsın istiyor, önleyemiyor v.s... 

Şimdi hu acılar liçinde Oğuzihan Asiltürk arkada
şımın, kardeşimin söylediği gibi, geliyorum sizin sa
taşmalarınıza; rica ederek... 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya Milletvekili) — 
Allah mübarek etsin. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — ...Milletvekili 
olarak değil, Türk vatandaşı olarak rica ederek; «su
sun» diye yalvararak bazı şeyler söylemek istiyorum; 
bazı şeyleri söylemeden söylemeye çalışıyorum. Çok 
istirham ediyorum arkadaşlarım, Sayın Başbakanın 
bilgisine sunmak istiyorum. 

Bu sabah ANKA Ajansının haberine göre, Alman 
Radyosu, Cumhuriydt Halk Partisi Genel Başkanına 
Nevşehir yolunda bir suikast yapıldığını söylemiş; 
'ben haberi okumadım. 

AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Yalan 
yalan. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Saat 9.00 - 9.30 
sularında ANKA Ajansına, «Alman Radyosundan 
'böyle bir haber aldık, doğru mudur?» diye teleks gel
miş. 
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BAŞKAN — Sayın Birgit, süre doldu ©fendim, 
lütfen toparlayınız. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bu olayın saat 
ll.OOlerde çıktığını düşününüz... O halde ne yapmak 
lazım? O halde, eğer demokrasiyi, eğer Cumhuriyeti 
gerçekten korurnak, kollamak istiyorsak arkadaşla
rım, Türkiye'nin bir azınlık •hükümetine değil, ulusal 
bir onarım hükümetine ihtiyacı vardır. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Neyi onarıyorsun? (CHP sıralarından gü
rültüler) 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grupları Nevşe
hir'deki cenaze töreni nedeniyle bugün toplanamadı 
ve sıkıyönetimle ilgili hükümet' tezkeresi üzerinde 
görüşünü saptayamadı; ama yetkili kurullarımızın, 
Cumhuriyet Halk Partili senatör ve milletvekilleri
nin; 

il. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sıkıyönetim uygu
lamasındaki yansızlığını ve içtenliğini, 

2. Ülkemizi ve rejimimizi yıkmayı amaçlayan 
sağ ve aşırı soldaki terör odaklarından Devletimizi ve 
insanlarımızı akılcı yollar ile kurtarrnayı amaçlayan 
ve böylece Silahlı Kuvvetlerimizi hir an önce asıl 
görevlerine döndürmeyi demokrasimizi esenliğe çı
kartmayı amaçlayan geniş tabanlı bir onarım hükü
metinin kurulmasını (gerçekleştirme yolundaki giri
şimlerimizi de gözönünde tutarak, Hükümetin 20 ilde 
sıkıyönetimin 2 ay daha uzatılması yolundaki istemi
ne olumlu oy vereceklerini duyurmakla beni görev
lendirdiler. 

Bu kararımızın, özellikle, yarın başlayacak olan 
Gensoru görüşmeleri öncesinde 'Hükümetin1 anarşi ve 
terör konusundaki tutumu üzerinde güven duyduğu
muz anlamında yorumîanamayacağına da değinerek, 
Yüce Meclislerin sayın üyelerine saygılar sunuyorum 
ve demokrasiye inanmış /bütün arkadaşlarıma yukarı
da belirttiğim yeni bir Cumhuriyet hükümetinin ku
rulmasını sağlamak için yardımcı olmalarını rica 
ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
Hükümet adına zatıâliniz... 
AGÂH OKTAY GÜNER (Konya Milletvekili) — 

Sayın Başkan, sataşma nedeniyle söz talep ediyorum. 
BAŞKAN — Nedir sataşma konusu Sayın Gü-

ner?.. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Konya Milletvekili)' 

— Partimizin Genel İdare Kurulunun bildirisini Sa
yın Birgit tamamen saptırarak Meclis kürsüsünden 
ifade ettiler, 
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ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Par
tilerinin bildirisinden bahsetmedim efendim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya Milletvekili) 
— Sizin hafızanız çok zayıf... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Kon
ya il örgütü bildirisini okudum. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Bir-
gît... 

Efendim, zaptı getirmeyin Sayın Güner. İkinizin 
arasın'da çelişki gördüm. Aslında benim kanaatim şu 
anda bellidir; fakat izin verirseniz, getirteyim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Kon
ya İl Başkanının bildirisini ifade ettim. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın Gülcügil, ko
nuşacak mısınız efendim?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(C. Senatosu İsparta Üyesi) — Evet Sayın Başkan. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Söz 
sırası bende Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, size söz vereceğim tabii. 
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Bakan 

söz istemiyor; emrivaki yapma Bakana. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) 

—• Üye söz istiyor, üyeye söz versenize. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Feyzioğlu, şim
diye kadar uyguladığımız budur. Sayın Bakan söz is
terse, bir kişisel görüşmeden sonra veriyoruz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — 
Balkan söz istediğini bildirmeden, siz davet ediyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakandan sonra da bir başka 
sayın üyeye veriyoruz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — 
Siz davet ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar böyledir bu. «Söz is
tiyor musunuz?» diye soruyorum efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — 
Sormanıza gerek yok. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, görevimi bana 
hatırlatmayın Sayın Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — 
Anlıyorum efendim. Ama sıra değiştirirsiniz. 

BAŞKAN — Efendim? 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) 

— Ben ilk olarak verdim talebimi. 
BAŞKAN — Kim sıra değiştiriyor efendim, rica 

ediyorum... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) 

— Tezkere gelmeden yazdım. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, sakin konuşursak 
salim sonuca daha iyi varırız. Burada Başkan olarak 
oturduğunuzu kabul edelim zatı âlinizin. Söz sırası 
Başkan tarafından kaydedilmez biliyorsunuz; söz sı
rası Divan üyelerince kaydedilir ve Başkanlığa sunu
lur. 

Biraz evvel burada söz sırasını okudum değil mi 
efendim? Söz sıranız değişik ise, bir defa, o zaman 
uyarıda bulunmanız gerekirdi. Şimdi söz sıranızı ifade 
ettikten hemen hemen 3 - 4 saat sonra «Efendim, sı
ra değişmiştir» ifadesini ben doğru bulmuyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) 
— O manada değil. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, buyurunuz efendim. 
Tabii, Sayın Bakan şimdi konuşmak istemiyorsa za
tı âliniz konuşursunuz; bir sayın üyeye «Son söz 
milletvekilinindir» diye söz veririm. 

Buyurunuz efendim; söz süreniz 10 dakika Sayın 
Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Şu ana kadar Meclisimizdeki siyasi parti grupları 
sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması konusunda gö
rüşlerini ifade ettiler. Sıkıyönetimin iki ay daha uza
tılması konusunda değil, bir nevi anarşi ve memleke
tin durumu hakkında mütalaa beyan ettiler. 

Şimdi, bazı arkadaşlar bazı tablolar çizdiler. Bu 
tablolara nereden geldik? Bu tablo, yeni 7 aylık Ada
let Partisi Hükümeti zamanında meydana gelmiş bir 
tablo değil. Burada münakaşalar yapıldı. 

Şimdi, Nevşehir'de bir olaydan bahsetti Cumhuri
yet Halk Partisi sözcüsü arkadaşım ve yüksek dozaj
la burada bir iddia ortaya attı Elbette ki, yalnız 
parlamentere değil, bir vatandaşa sıkılan kurşundan 
dolayı da elem duyarız, onu reddederiz; ama o söz
cüye aşağıdan bazı itirazlar yapılmışsa, o itirazlar bu 
olayı tasvip sadedinde değil, onun, Türk zabıtasına 
«şer zabıtası» cümlesini ifade etmesinden dolayıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, buraya, «gerçek polis, ger
çek olmayan polis» diye polisi bölerek geldik; şimdi 
de buraya «şer zabıtası» tabirini kullanarak yeni bir 
şey ilave ettik. Türkiye bugünkü vasata, bizden ön
ceki Hükümet döneminde Ankara'nın merkezinde, 
Türk öğretmeninin, «Çin'ci mi olalım, Rus'cu mu 
olalım» münakaşasını yaptığı zaman susan Hükümet 
döneminden geldi, onların suçlularını aramayan Hü
kümet döneminden geldi. Onlara, «Niçin bunu söy
lüyorsunuz? Siz Çin'ci ve Rusçu değil, Türk'çü öğ
retmensiniz» diyebilecek bakan arayarak geldik. 
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Burada bir başka grup sözcüsü arkadaşımın ifa
deleri de eklendi: Bu, her zaman Halk Partisi ile 
Adalet Partisi dövüş yapar, onlar hakemlik yapar; 
televizyonda da öyledir, burada da öyledir. Ha, bu
raya nereden geldiğimize bir -bakarsak, 1974'ün de 
bütün anarşist ve komünistleri ceza evinden salıve
rip, Türk ordusunun cezaevine tıktığı komünist ve 
anarşistleri cezaevinden salıverip, onları memleket 
kilit noktalarına yerleştirenlerdir, bugünkü anarşinin 
kaynakları. «Bugünkü anarşiye nereden geldik?» Na
sıl şikâyet edersiniz bunu? Gelip burada o komünist
leri affetmek için kanun teklifinin altına imza koya
caksınız, onları çıkarıp devletin kilit noktalarına yer
leştireceksiniz; şimdi burada şikâyet edeceksiniz. 
Jandarma Genel Komutanı... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat Milletvekili) — O 
laflar bayatladı, şimdiden bahset. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sizin zamanınız
da bayat oluyor da, biz de mi taze oluyor? 

Jandarma Genel Komutanına kurşun sıkan anar
şisti, cezaevinden salacaksınız, Ankara Belediyesinde 
650 lira yevmiye ile - o zamanın parasıyla - yerleş
tirip, orada Devletin parasıyla Jandarma Genel Ku
mandanına kurşun sıkan adamı besleyeceksiniz; anar
şiden şikâyet edeceksiniz... Yok hakkınız böyle. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara Milletvekili) — 
Yalan. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi sevgili ar
kadaşlarım, geleceksiniz, «Bir günde her şeyi düzelti
riz» diyeceksiniz, «bir kişi ölürse Hükümet istifa 
eder» diyeseksiniz? «Sıkıyönetimle idare edilen bir 
memlekette sıkıyönetim varsa, o memlekette hükü
met yoktur, zayıftır diye TÜRK - İş'in salonunda 
konuşacaksınız, sonra buraya gelip Tüfkiye'nin ya
rısına sıkıyönetim ilan edeceksiniz. Peki, yani siz, 
laflarınızla icraatınız birbirini tutuyor mu ki, başka
sının gözünde çöp arıyorsunuz? Evvela gözünüzdeki 
merteği görünüz. 

16 Haziran günü anarşistler yürüyecekler, milli 
serveti yakıp yıkacaklar, otomobilleri ters çevirecek
ler, o zaman kalkacaksınız, parti lideri olarak, «Ben 
de işçi olsam, ben de onlarla beraber yürürüm» diye
ceksiniz. 

Bir anarşistin dağıttığı beyannamenin altına, 
«Profesör olarak ben de imzamı bu beyannamenin 
altına atardım» diye bu kürsüde konuşacaksınız ve 
ondan sonra kalkacaksınız, bu salonda galiz laflan 
bir devrin Başbakanı için tempo tutarak söyleyecek
siniz; şimdi de, «Nevşehir'de böyle oldu; bizi kurta-

18 . 6 , 1980 O : 1 

rın» diyeceksiniz. O zaman size, geldi buraya Baş
bakan... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Kim
se sizden kurtarmanızı istemiyor. Sen kimsin? 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — Hay
van, sen kendini kurtar. Buradakiler kendilerini ko
rur. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, çok rica ediyorum, sa
nıyorum oldukça hassas bir konu üzerindesiniz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Sen 
kimsin ki, kurtaracaksın? Sen kendini kurtar. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ediyorum... 
SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın Milletvekili) — Biz 

Bakana söylüyoruz. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara Milletvekili) — 
Onu adam olana söyledik. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, rica ediyorum, olduk
ça hassas bir konu üzerindesiniz, lütfen tahrikten ka
çınarak... 

Sayın Birgit, lütfen oturun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şunu demek isti

yorum sevgili arkadaşlarım; «Hükümet ne yaptı, İç
işleri Bakanı ne yaptı?» diyorsunuz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Sen 
kimsin be? 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — Sen 
kendi hakkını koru, burada hakkını koruyamayacak 
kimse yok. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Keskin, müda
hale etmeyiniz efendim, rica ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — İçişleri Bakanı, 
kurşun sıkanı, İçişleri Bakanı kurşun sıkandan bura
da bahsetmedi, «Orada cinayet oluyor, bunlara ses 
çıkarmadı» diyeceksiniz, diyorsunuz. Bunu söyleme
yiniz. Bunların mebdeinde ve menşeinde sizin dav
ranışlarınız vardır demek istiyorum. 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın Milletvekili) — Biz 
onu Bakana söyledik. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara Milletvekili) — 
Biz onu adam olana söyledik, adam olana. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sükûnetle izleye
lim Sayın hatibi. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi, Anayasa
nın bir emri var; Anayasa diyor ki, «Güvenlik Mah
kemeleri kurulur...» 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Irz düşmanından bu konuşma beklenir. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Her halde senin 
ırzına geçtim? 
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BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, yakışanı 
konuşunuz lütfen Sayın Ataöv, bu kürsüden. Millet 
Meclisinde konuşuyorsunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — «Güvenlik Mah
kemeleri kurulur.» «Güvenlik Mahkemeleri kurulur» 
diyor, «kurulabilir» demiyor; Anayasa emridir. Bu 
emri yerine getirmeyenler Anayasadan bahsedemez
ler. Bugün Türkiye'de mevcut olan anarşi, yalnız so
kak anarşisi değildir, Türkiye'yi bu hale getiren 
anarşi, fikir anarşisidir, Anayasa anarşisidir. 

Anayasanın değiştirilmesinden, bir temelli senatör 
grubu şikâyetçi. Neden şikâyetçi? Ee.. sen ölünceye 
kadar Hazineden maaş alıyorsun; sen elbette şikâyet
çi olursun Anayasanın değişmesinden; ama ben dört 
senede bir milletin huzurunda hesap veriyorum. He
sap vermeden sen, nereden bunu alıp da, Anayasa
nın karşısına geçiyorsun? (AP sıralarından alkışlar) 

Anayasa değişmelidir, bu Anayasa çok köklü de
ğişmelidir. Anayasa gelmiş, hükümeti sorumlu tut
muş; ama hükümete yetki tanımamış; emniyet mü
dürünü tayin ediyorsun; Danıştay, yerine iade edi
yor; ondan sonra da, emniyet müdürünün görev yap
mamasından dolayı hükümeti sorumlu tutuyorsun. 
Yani, Danıştay müdürü ile Danıştay savcısı ile hü
kümet icra yapamaz. 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — Da
nıştay müdürü olmaz, ilk önce onu bil. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Danıştay müdü
rü... Ona kafan ermez ki, almaz kafan onu; ancak 
okumuşların kafasına girer o cümle. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, 1,5 dakikanız var 
efendim. 

ÎHSAN ATAÖV (Devmala) — Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, bir partinin grup sözcüsü buraya çıkı
yor, ilan ediyor, «Gizlilik kaydıyla elimde şifreler 
var, onu okuyacağım size» diyor. 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — O 
kadar sahip oluyorsunuz Devlete işte. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkan, 
dikkatinizi çekiyorum; hırsız, kasanın anahtarını eli
ne geçirmiş; dikkat edin. 

ORHAN BİRGÎfT (İstanbul Milletvekili) — Hır
sız babandır. (CHP sıralarından «Babandır» sesleri) 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — Hır
sızlar yurt dışında. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Dikkat edin, hır
sız kasanın anahtarını eline geçirmiştir. (CHP sırala
rından gürültüler) Alınmayın... Alınmayın; hırsız ka
sanın anahtarını eline geçirmiştik' dediğim zaman ne-
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don «Biz buradayız, hırsızız» diye ayağa kalkıyorsu
nuz? Neden üstünüze almıyorsunuz? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Ataöv, siz verdiniz o şifreleri bana, vermediniz 
mi? İnkâr et hadi. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Selam vermedi
ğim adama şifre mi veririm ben?... (AP sıralarından 
gülüşmeler) 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, 22 ay hükümet yapan
lar, 22 aydan sonra millet bizi istemiyor diye bıra
kıp gidenler... 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — Baş
kan, süresi bitiyor. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bitiyor, merak 
etme bitiyor. Hisseniz bu kadar bu günlük, sonra 
yine devam ederim. 

22 ay sonra tekrar kendilerinde bir şey görenler, 
dikkat ediniz, 22 ay evvelki kadar da değilsiniz. Çün
kü, kendi ifadenizle, kendi Genel Başkanınızın grup
taki konuşmasıyla bunu ifşa ettiniz; o kadar da de
ğilsiniz; ama, size bir şey söyleyeyim : «185 - 187 
kişiyle azınlık hükümeti, azınlık hükümeti...» Bizden 
çoksunuz; niye hükümet olamıyorsunuz? 

HÜSEYİN ŞÜKRÜ ÖZSÜT (İsparta Milletveki
li) — Olacağız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Hükümet olmak 
kabiliyet işidir, hükümet olmak liyakat işidir, hükü
met olmak millet ve devlet sevgisi taşımak işidir, 
hükümet olmak bu memleket için başını ortaya koya
bilmek işidir; kaçaklar hükümet olamaz. (AP sırala
rından alkışlar) 

YAŞAR CEYHAN (Ankara Milletvekili) — Te
neke bağlayacağız. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen bitiriniz efen
dim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Onun için, biz, 
Adalet Partisi Grubu olarak, Adalet Partisinin bir 
mensubu olarak, hükümetimizin getirdiği bu karara 
«evet» derken... 

HÜSEYİN KALELİ (Konya Milletvekili) — Sa
yın Başikan, bir doktor çağır... 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Kaleli... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — 22 ay evvel Tür

kiye'nin idaresini eline alıp da, 22 ay müddetle tek 
bir örgütü ortaya çıkarıp mahkeme huzuruna sevk 
edemeyenlere, «örgütler nasıl yakalanıyor, olayların 
üzerine nasıl gidiliyor, memleket için nasıl fedakâr
lık yapılıyor; vatanı kurtarmak için, icap ederse par-

I tiden nasıl ödün veriliyor?» onun örneğini veriyoruz. 
Bu inançla milletimizin huzurunda alnı ak, başı dik 
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insanlar olarak ayakta bulunuyoruz. Hepinize saygı
lar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataöv. 
Sayın Bakan, buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(C. Senatosu İsparta Üyesi) — Saym Başkan, Türki- ! 
ye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

20 ilde sıkıyönetimin 2 ay daha uzatılması hak
kında, Hükümetin tezkeresi hakkında grup sözcüleri 
ve değerli şahsı adına konuşan arkadaşlarımızı din
ledim. Bunlar içerisinde arkadaşlarımızın dile getir
dikleri bazı hususlara cevap vermek istiyorum. 

Sayın Suphi Karaman ve Orhan Birgit arkadaşı
mız, İstanbul Birinci Şube Müdürlüğü yapan görevli 
ve seyir halinde iken Anadoluhisarda karşı istikamet- I 
ten gelen bir araba ile karşılaşmış bir emniyet amiri-, I 
nıin şoförünün bir vatandaşı vurduğundan bahsettiler. I 

Hadise şöyle cereyan etmiştir : Arabada bulunan I 
kalabalık, Müdürün şoförü ile tartışırken Müdür de I 
arabadan inmiş... I 

HÜSEYİN ŞÜKRÜ ÖZSÜT (İsparta Milletve
kili) — Ters yola girmiş midir Sayın Bakan? I 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Evet. I 

BAŞKAN — Efendim böyle karşılıklı soru sorup I 
yanıt verme, cevap verme yok efendim. I 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Bu defa, kalabalık, Müdürün üstüne I 
saldırmış ve 'tartaklamaya 'başlamışlardır. Bu sırada I 
şoför silah çekmiş, itişme esnasında silah patlaması I 
sonucu bir kadın... I 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul Milletvekili) — Ayıp 
ayıp. I 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — ... Başından yaralanmış ve sonra da I 
ölmüştür. I 

Şube Müdürünün, ateş etme emri vermesi bahis I 
konusu değildir. Hadise aslında adalete intikal et- I 
mistir; adalete intikal eden bir mesele hakkında bu- I 
rada daha fazla derinliğine inmeyi zait telakki edi- I 
yorum. I 

YAŞAR CEYHAN (Ankara Milletvekili) — Gö
revde mi hâlâ bu kişi? I 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Adalet tecelli edince gereği yapılır. I 

Gene arkadaşlarımız, İzmir hadiselerinden bahset- I 
tiler. I 

13 Haziran 1980 Cuma günü yapılan 1980 - 1981 I 
öğretim yılı Üniversitelerarası Seçme Sınavına katıl- I 
mak üzere diğer illerden gelen öğrencilerin barınma- I 
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• lan, sınav yerleri, sınav yerlerine gidiş dönüşferiyle 
I ilgili 'bir dizi önlem alınmış. Alınan bu önlemlerle 
I ilgili olarak yayınlanan bildiri ve emirler vanımızda-
I dır. 12.6.1980 günü saat 18.00 sıralarında Gürçeşme 
h mevkiinde Üniversitelerarası Seçme Sınavını protes-
f to etmek amacı ile bir korsan gösteri tertiplenmiştir, 

Güvenlik kuvvetleri, silahlı çatışma sonunda 2 sa
nığı pankartları ile birlikte yakalamıştır. 

Sıkıyönetimin ilanından bu yana, Sıkıyönetim Ko
mutanlığı 2 nei Tali Bölge Komutanlığı sorumluluk 
bölgesinde bulunan ve Komutanlık tarafından güven-

! lik önlemi alınmış olan 10 bloklu 1 600 yatak kapa
siteli tnciraltı Atatürk Öğrenci Yurduna sınavlar ne
deniyle 1 700'ü erkek, 150 kız olmak üzere 1 850 
öğrenci alınmıştır; 400'e yakın eski öğrencilerle bu 
rakam 2 250'ye yükselmiştir. Zaman zaman yapılan 
kontrollarda, bu yurtta, öğrenci olmayan veya yurtla 
ilişkisi bulunmayan diğer öğrencilerin de.kaldığı gö-
rüldüğündan, bir tedbir olarak bütün barınma yerle
rinde olduğu gibi, İndiraltı Atatürk Öğrenci Yurdun
da da gerekli kimlik kontrolü yapılması uygun gö
rülmüş ve buradaki güvenlik görevini sağlayan tali 
bölge komutanlığına bağlı askeri time yardımcı ol
mak üzere, 4 polis memuru ve 2 bekçi görevlendiril
miştir. 

12.6.1980 günü bu görevliler, Yurt Müdürvekili 
Hüseyin Özkan ile, Yönetim Memuru Kemal Öz-
türk'ün de bilgileri tahtında, yurda gelenlerin üst 
araması ve hüviyet kontrollarını yapmaya başlamış
lardır. Bir kısım eski öğrenciler bunu engelleyince, 
yurdun genel güvenliğiyle sorumlu olan askeri tim 
komutanı Ulaştırma Asteğmen Necip Pınar vasıta
sıyla konu Yurt Müdürvekili Hüseyin Özkan'a ve 
Yönetim Memuru Kemal Öztürk'e bildirilmiş; bu 
yetkililer tarafından öğrencilere, hüviyet kontrolü ile 
üzerlerinin aranmasının güvenlik yetkilileri tarafın
dan yapılacağı ikaz edilmiş ise de, öğrenciler «biz 
kendimiz yapacağız» diye itirazda bulunmuşlardır. 

Aradan kısa bir süre geçtikten sonra, bu kere çe
şitli ideolojik görüşlere mensup eski öğrenciler, yeni 
gelen öğrencileri kendi saflarına çekmek amacıyla 
bir gövde gösterisi niteliğinde forum yapmak ve «mo
ral gecesi düzenliyoruz» diye bunu kamufle ederek, 
davul zurna eşliğinde bir eğlence tertip etmişler; an
cak kısa ıbir süre sonra da bunu amaçları doğrultu
sunda saptırarak, söyledikleri şarkıların sonunda «Gül-
tepe, Çiğli, Çimentepe, TARİŞ olaylarının hesabını 
soracağız», «Katil oligarşi», «sıkıyönetim mahkeme
leri kapatılsın» şeklinde sloganlar atmaya başlamış
lardır. 
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Bunun üzefine Ulaştırma Asteğmen Necip Pınar 
ile görevliler Yurt Müdürvekili Hüseyin Özkan ve 
Yönetim Memuru Kemal Öztürk'e durumu bildire
rek, öğrencilere, bu tür hareketlerden vazgeçmeleri 
için anons yapılmasını istemişler; bu anonsun yapıl
masına rağmen öğrenoiler sloganlara devam etmişler
dir; 

Yurtla ilgili gözlem görevini yapan 259 kot nu
maralı Emniyet Müdürlüğü ekibi de bu sloganlar 
üzerine yurdun kapısı önüne gelerek durumu izleme
ye başlamıştır. Öğrencilerin bu tür hareket ve slogan
lara devam etmeleri üzerine, Ulaştırma Asteğmen Ne
cip Pınar, yurdun ön kısmında bulunan kendisine 
bağlı askeri birliğin bir kısmı ile yurt kapısı önüne 
gelerek öğrencilere sloganlardan vazgeçmeleri ikazını 
yapmış, bu ikazı müteaddit defa tekrar etmiş ise de, 
yukarıda bildirildiği gibi, eski öğrencilerin tahrik ve 
teşvikiyle, kafeteryanın bulunduğu yerden öğrencile
rin büyük bir kısmı slogan atarak güvenlik görevli
lerinin üzerine doğru gelmeye başlamışlar. Saat 21.30 
sıralarında bu kalabalık grubun arka kısmından ve 
kafeteryanın bulunduğu kısma yakın yerden güven
lik görevlilerine ve askerlere doğru tabanca ile ateş 
edilmeye başlanmış... 

HASAN CERJT (Adana Milletvekili) — Silah bu
lunmadı bir defa. Nereden ateş edilmiş?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGÎL 
(Devamla) — Anlatacağım efendim bekleyin. 

Bu ateş üzerine Asteğmen Necip Pınar, emrmde-
<ki askerlere, ikaz için havaya ateş etmeleri emrini ver
miş, bu ateşe karşı taraf da mukabele edince, çıkan 
çatışmada üniversite sınavları için gelen, ilgili yazıda 
kimlikleri belirlenen şu kişiler yaralanmışlardır. Olay 
yerine derhal sıkıyönetim güvenlik kuvvetleri ve em
niyet mensupları sevk edilmiş, silahlı mütecavizler 
arazinin ağaçlık konumundan istifade ederek man-
dalin bahçeleri arasından kaçmışlardır. 403 imtihana 
gelen öğrenciden bir kısmı tevkif edilmiş, bir kısmı 
da sonradan sıkıyönetim mahkemesi tarafından bırakıl
mıştır. Aslında bunların teşvikçileri ve silah atanla
rın hiçbirisi yakalanmamıştır; onlar arkadan kaçmış
lardır. 

Bu olayda ismail Baytak Malatya'dan, 1957 do
ğumlu; Hüseyin Akdağ Nazilli, 1960 doğumlu; M. 
Ali Anın Malatya, 1957 doğumlu; Mustafa Uslu 
Turgutlu doğumlu, Ali ihsan Tan Diyarbakır do
ğumlu, ölmüşlerdir. 9 kişi de yaralanmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımın sordukları 
diğer husus de Nevşehir olaylarıdır. Dün Nevşehir'de 
Nevşehir Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkam bir kişi 

tarafından bir dükkânda vurularak öldürülmüştür. 
17.6.1980 günü saat 18.15 sırasında Nevşehir il Mer
kezinde Yavuz Yükselenbaba ve Sefa Yükselenbaba' 
ya ait bakkal dükkânına gelen kimliği meçhul 3 kişi
den biri tabanca ile saldırıda bulunmuş; olayda Ya
vuz Yükselenbaba hemen ölmüş, dükkânda bulunan 
Nevşehir Barosu avukatlarından Cumhuriyet Halk 
Partisi il Başkanı Mehmet Zeki Tekiner yaralanmış 
ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmış, ancak 
kurtarılamayarak vefat etmiştir. Sanıklar olayı taki
ben firar etmişlerdir. 

Olaydan hemen sonra güvenlik kuvvetlerince ge
niş çapta aramalara başlanılmış, bu arada il merke
zinde bulunan Hür - Genç Derneği, Ülkü - Yol Der
neği ve Göreme Otelinde gerekli arama ve araştır
malar yapılmış, aramalar halen devam etmektedir. 
Yapılan^ soruşturmada, elde edilen ilk belirlemelere 
göre olay failinin uzun boylu, yüzü çilli, zayıf, sarı
şın bir genç olduğu tespit edilmiştir. Bahis konusu 
sanığın dışarıdan şehre geldiği sanılmakta, yukarıda 
belirtilen eşkali tüm görgü tanıklarınca doğrulanmak
tadır ve soruşturmalar aralıksız devam etmektedir. 

IBu hadiseden sonra Sayın Ecevit ve Sayın Mus
tafa Üstündağ'la bendeniz telefonla konuştum ve 
Sayın Ecevit, «Kendisinin bugün kalabalık bir par
lamenter kafitesiyle Nevşehir'e gideceğini söylediler. 
Onun üzerine, Nevşehir Valisini, Emniyet Müdürü
nü ve Jandarma Komutanını arayarak gerekli gü
venlik tedbirlerinin azami dikkatle alınmasını Vali
den rica ettik. 

Bugün sabahleyin, Nevşehir'de cenaze kaldırılır
ken bazı hadiseler cereyan etti. Müsaadenizle o hu
susu arz etmek istiyorum. 

Demin, konuşmalarımın başında bu hususu, yani 
hadiseleri zikretmedim. Zira, henüz tam manasıiyle 
açıklık kazanmamıştı. Aslında, müzakerelerin mevzuu 
sıkıyönetimin uzatılması idi. Bu meselenin kürsüye 
getirileceğim bildiğim için, saat besaat hadiseyi ta
kip etmekte idik. Halen de tam manasiyle bir açıklık 
kazanımış değildir. 

Şimdi arz edeceğim : 
Sayın Bülent Ecevit ve arkadaşları Nevşehir'e gel

dikten sonra, saat 12.30 sıralarında hastane önündeki 
meydanda saygı duruşunda bulunmuşlar ve Sayın 
Ecevit burada bir konuşma yapmıştır. Daha sonra 
kortej adliye önüne getirilmiş ve buradan camiye ce
naze götürülürken, kortejde bulunan miHetvekilleıfo-
den birinin tabanca ile ateş ettiği ve Jandarma Alay 
Komutanının ve komando erlerinin beyanından an-
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laşılmıştıf. Halk arasından ateşe cevap verildiği ifa
de olunmuştur. Ateş edenlerin belli olup olmadığı ve 
şu anda bilinmemektedir. Göz yaşartıcı bomba kul
lanılmak suretiyle halk dağıtılmış ve güvenlik kuv
vetleri duruma hâkim olmuştur. 

Sayın Ecevit grup halinde «Devlet nerede?..» di
ye Orduevine doğru yürüyüş yapmış, Vali kendisini 
teskin etmek istemiş, vilayete davet etmiş; sonra Sa
yın Ecevit, Hasan Fehmi Güneş ve Üstündağ ya
nında olduğu halde vilayete gelmiş, Sayın Başbakan
la konuşmak listemiş, fakat irtibat sağlanamamıştır. 
Bu konuşma yapılırken, Sayın Ecevit tekrar vilayete 
gelmiş ve Sayın Başbakanı aramıştır. Saat 2 sırala
rında da Sayın Başbakanla konuşma vuku bulmuştur. 

Şimdi, en son aldığımız haberlere göre, cenaze
ler hastaneden alındıktan sonra, yolda kortej içinde 
bir şahıs tabanca ile ateş etmiş. Bunun Çanakkale 
Milletvekili olduğu söylenmektedir. Buna karşı grup
tan gelen, karşıdan gelen ateş edildiği görülmüş ve 
lbu arada yaralanmalar olmuştur. En son aldığımız 
- ki zannederim en mevsuk haber budur - Sayın Bur
han Ecerniş (Niğde Milletvekili) elinden yaralanmış, 
Yücel Akıncı (Konya Milletvekili) darpla yaralan
mış, CHP Gençlik Kolları mensubu Mustafa Kemal 
isimli şahıs da ayağından kurşunla yaralanmıştır. 
Bunlardan başka, Ecevit'in cenazeye gelen arkadaşla
rının arasında başka yaralanan olmadığı bildirilmek
tedir. Cenaze Ankara'ya müteveccihen yola çıkmış
tır, Sayın Ecevit halen Nevşehir'de bir bahçede çay 
içmektedir. 

' SAMI GÖKMEN (Muğla Milletvekili) — Hangi 
bahçede? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Orduevi bahçesinde efendim. 

HASAN CERtT (Adana Milletvekili) — Devleti 
bekliyor orada. 

IÇtŞLBRl BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGlL 
(Devamla) — Devlet Ecevit'in yanındaydı; devleti 
aradığı zaman, devlet Ecevit'in yanındaydı ve kendisi 
alınan tedbirlerden dolayı bizlere teşekkür etmiştir. 

'Muhterem arkadaşlar, devlet, Türkiye'de cereyan 
eden anarşik hadiselerin mensuplarını, yaratanları, 
(kaynaklarını ve bunun bütün örgütlerini, besleyenle
ri, iç ve dış yardımcılarım, teşvikçilerini bilmektedir. 
Bugünkü müzakerelerden öğrendiğimize göre, bütün 
konuşan arkadaşlarımız, Türkiye'de 20 ilde 2 ay daha 
örfi idarenin uzatılmasını tasvip etmişlerdir. Bu se
beple bütün arkadaşlarımıza, Parlamentonun millet
vekili ve senatörlerine Hükümet adına saygılarımı ve 
teşekkürlerimi sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Acaba 

usulüne uygun mudur, bir konunun Sayın Bakandan 
açıklanmasını sormama izin verir misiniz? Bir ko
nuda bir açıklığa ihtiyacımız var. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Efen

dim şunu soracağım : Sayın Bakan Nevşehir olay
larıyla ilgili bilgi verirken, umarım ki kendisine gö
revli, yetkili yerlerden verilen bir bilgiyi bize sundu. 
Acaba o görevli yerlerden verilen bilgide mi yazıyor 
«Sayın Ecevit bir bahçede şu anda çay içiyor» diye. 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sanıyorum kendilerine yetkililer ta
rafından çok önemle belirtilmiş, sağlığını teyit edici 
Sayın Genel Başkanın, bir ifade olmalıdır efendim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Dev
letin yanında olup olmadığını anlamak için sordum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
Sayın Feyzioğlu, zatıâlinize söz vermeden evvel, 

Millet Meclisi Başkanlığının söz sırasını nasıl düzen
lediğimi «söz sırası değişmiştir» iddianıza yanıt ola
rak ifade etmek istiyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) 
— O manada değil. 

BAŞKAN — Rica ederim, itham ettiniz, yanıt 
vermek zorundayım. Çünkü, Millet Meclisi Başkan
lığı, söz sırasını değiştirmek gibi bir durumda olamaz 
ve olmamıştır da. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) 
O manada söylemiyorum, Ataöv söz istedi, Bakanı 
siz zorladınız efendim. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim Sayın Feyzi
oğlu, şimdiye kadar yönetim biçimimizi hep birlikte 
izliyorsunuz. Bu tür görüşmelerde, gruplar görüştük
ten sonra bir sayın üyeye söz veriyoruz, ondan son
ra sayın hükümet üyesine «söz istiyor musunuz» diye 
soruyoruz, söz istiyorsa veriyoruz, bir başka değerli 
arkadaşımız ondan sonra kişisel görüşüyor, ondan 
sonra görüşme bitliyor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) 
— Benim maruzatımla sizin söylediğinizin alâkası 
yok. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Bakana «Söz istiyor 
musunuz» diye sormamı bir suçlama vesilesi yapma
nızı doğru bulmadığımı ifade edeyim bir başka tâ
birle. 

Buyurunuz efendim, söz «ırası zatıâlinizin, 10 da
kika zatıâliniz fconuşacaksiınız. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyeleri; sözlerime başlarken, yıllarca bu çatı altın
da, önce Kurucu Meclis Üyesi, daha sonra Nevşehir 
Milletvekili olarak görev yapmış olan eski bir üyemi
zin, Zeki Tekiner'in öldürülmesinden duyduğum 
teessürü belirtmeyi görev sayıyorum. Dün menfur bir 
cinayete kurban giden Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bu eski üyesi arkadaşımıza AHahtan rahmet 
niyaz ediyorum. (CHP sıralarından «'Bravo» sesleri) 

Yine bu çatı altında hükümet üyesi olarak görev 
yapmış olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Gün Sazak'ın katledilmesinin, insanlıktan 
naslibi olanların yüreklerinde uyandırdığı derin acılar 
dinmeden, siyasetçilere karşı girişilen haince cinayet
ler halkasına bir yenisi eklenmiştir. 

Öldürülenler şüphesiz yalnız partilerin il, ilçe baş
kanları, bugünkü veya dünkü yöneticileri değil; yıl
lardan beri artan bir şiddetle durmadan artan sayı
larla gençler vuruluyor; öğretmenler vuruluyor; as
kerler, polisler, bekçiler vuruluyor, devlet memurları, 
basın mensupları, ilim adamları vuruluyor. Yılardan 
beri Türkiye'de terör tırmandıkça tırmanıyor. Ba
kanlar değişiyor, hükümetler değişiyor ama bu aman
sız tırmanış yavaşlamıyor, gitgide hızlanarak sürüp 
gidiyor. Demek ki bugüne kadar teşhiste, yaklaşımda, 
tedbirde hatalar var. 

Terör bir süre tam olarak bastırıldıktan, örgütlü 
terör yuvaları tümüyle yok edildikten sonra, 1974 
yılında örgütler yeniden diriltilmiş, siyasi şiddet olay
ları yeniden başlamış idi. 

1974 yılında 3 siyasi cinayet işlendi ve 3 kişi Tür
kiye'de hayatım kaybetti, siyasi terör olaylarında. 
biraz önce de bu kürsüde belirtildiği gibi, şüphesiz 
anarşinin, yıkıcı faaliyetlerin niteliği, amaçları, sayı
lardan önemsiz değildir, ama sayılar da önemli. 1975 
yılında bu 3 rakamı 27'ye çıktı. 1976 yılında kandan, 
terörden en çok şikâyet edilen yıllardır, bu kürsüden 
o yıllarda çok sözler söylendi; o yıllarda 82 kişi öl
müştü. 1977'de 231'e çıktı bu rakam, 1978'de büyük 
bir sıçrayışla 832'ye ve 1979'da binin çok üzerine 
yükseldi rakamlar. 1980'de ise, daha yılın altıncı 
ayında geçen yılın rakamlarına ulaşılmıştır. Sayılar 
böyle seyrediyor. 

Önceleri birkaç ilde görülen terör olayları hemen 
hemen bütün illerimizi ve birçok ilçelerimizi sarmıştır. 
Bu, sayılardan da önemli büyük bir nitelik değişme-
sidir. Daha da önemlisi; Çorum'da son olarak gö
rüldüğü gibi; ondan önce başka il ve ilçelerimizde 

başlangıçları veya daha kötü örnekleri görüldüğü gi
bi, Kahramanmaraş'ta olduğu gibi, terör olayları kit
le çatışmalarına dönüştürülmeye başlandı. Bu yangı
nı yakanlar, Türk Milletinin hepsi de öz evladı olan, 
hepsi de bu vatanın öz sahibi olan insanlar arasında 
yangın çıkarma yolundaki tertiplerini her gün biraz 
daha hedefe doğru ulaştırıyorlar. Son zamanlarda 
devletin güvenlik kuvvetleri açıkça hedef yapılmaya 
başlandı ve polis, asker, üniforma taşıyan, devleti ve 
devlet gücünü temsil eden kimseler, (kumandanına 
kadar) veya siyasiler, partilerin üst kademedeki yö
neticilerine kadar vurulmaya başlandı. Demek ki, tır
manış yalnız sayılarda değil, olayların niteliğinde de 
var. 

Federal Almanya'da da bir yılda üç kişinin öl
dürüldüğüne, Meinhof komünist çetesinin yaptığı 
tedhiş hareketlerine şahit olduk. Orada rakamlar üç
ten üç bine doğru tırmanışa geçmedi, üçten sıfıra 
doğru indirildi. Yaklaşım da açıkça farklıydı. Eğer 
onlar da işi gevşek tutsalar, yanlış teşhisler koysalar 
ve terör konusunda, cinayetler konusunda bile iktidar 
ve muhalefet birbirini suçlama yarışına girse idi, 
öyle sanıyorum ki, milli bünye farklarına, terörün 
niteliğindeki, amaçlarındaki bazı farklara rağmen, 
orada da 3'le başlayan siyasi cinayet rakamları önce 
27'ye, sonra lOO'lere, sonra 1 000'lere doğru tırmana
bilirdi. 

Biz, Türkiye'de 3 ölüden 2 - 3 bin ölüye doğru 
hızla yol alırken, Federal Almanya'da 3 kişiyi öldü
ren bu çete tamamiyle yok edildi, tümüyle tasfiye 
edildi, fiziki olarak tasfiye edildi, ölüm cezasının bu
lunmadığı bir ülkede tasfiye edildi. 

Almanya dışında çok sesler yükseldi; ama Alman
ya içinde iktidar - muhalefet saç saça, baş başa bu
nun kavgasını sürdürmedi, yasama organlarıyla yü
rütme organı, iktidarıyla muhalefet, buhran komitesi 
kurarak, gece sabahlara kadar beraber çalışarak, mu
halefetin eski içişleri bakanıyla o günkü hükümetin 
içişleri bakanı, o günün başbakanıyla dünün başba
kanı veya yarının başbakanı kafa kafaya verip bu te
rörü yenmenin yollarını araştırdılar ve işi başardılar. 

Türkiye'de ise karşılıklı partizan suçlamalar ara
sında gerçekler kayboluyor. Bugün ilk konuşmaları 
- daha sonraki konuşmaların tonu biraz farklıydı -
dinlerken, yanımdakilere şunu söylemekten kendimi 
alamadım, «Peki bu cinayet çetelerinin hiç mi suçu 
yok?» 

Adalet Partisi sözcüsü çıkıp Cumhuriyet Halk 
Partisini, veya Adalet Partisinin bir üyesi çıkıp Cum-
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huriyet Halk Partisini, Cumhuriyet Halk Partisinin 
sayın sözcüsü çıkıp, bu cinayetler vesilesiyle ağız do
lusu Adalet Partisini ve onun iktidarını suçlar (ise 
veya Adalet Partisi ile CHP arasında, başlıca rakip 
olarak birbirini gören bu iki parti arasında bu cinayet 
salgınıyla ilgili olarak devamlı suçlama sürer giderse, 
Türkiye'de en rahat insanlar durmadan cana kıyan
lar olur, çünkü onlarla uğraşmaya vakti kalmaz bu 
devletin; ıbu suçlamalar arasında vakti de kalmıyor. 

Türk milletini anarşiden, terörden, yılkıcı örgüt
lerden kurtaracak yol Atatürkçü yoldur. Atatürkçü 
olmak, gerçeklere saygılı olmaktır, hayalci değil, 
gerçekçi olmaktır, ilme değer vermektir, akılcı ol
maktır; milletin Ve devletin yararlarını, şahıs ve par
ti çıkarlarının üstünde tutmayı bilmektir. Türkiye'de 
terörü, şiddeti, iç kavgayı, ırk, mezhep kavgalarını 
önleyecek yol, birleştirici, bütünleştirici Atatürkçü 
tutumdur. Tekrar ediyorum; hepsi vatanımızın öz 
sahihi, milletimizin öz evladı olan yurttaşlar arasın
da ayrım gözetenlerin,. ırk ve mezhep ayrımcılığını 
topluca ve kolay yoldan oy alma vasıtası olarak kul
lananların, Türkiye Cumhuriyetinin temelindeki bir
leştirici ilkelerden taviz verenlerin, çatışmaları daha 
da artıracak şekilde yangına körükle gidenlerin, 
olayların sadece bir yönünü görüp Öteki yüzünü gör
mezlikten gelenlerin, partizan bir idare kurmayı ma
rifet sayanların hepsini kınıyoruz. Bu saydığımız dav
ranışların hepsinin, ortaya çıkan şu çok acı sonuç
larda payı olduğu inancındayız. 

'Kışkırtıcı militanla masum halkı bir tutarak ve 
toplu suçlamalara giderek, parizan militanı veya po
lis katillerini bile masum göstermeye çalışarak bir 
sonuca varılamaz. Çözüm yolu ortadadır; devleti 
yeniden Atatürkçü temeller üzerine oturtmak lazım
dır. Atatürk'ün sözüyle, milli beraberliği ve bütün
lüğü her Vasıta ve tedbirden yararlanmak suretiyle 
pekiştirmek, güçlendirmek lazımdır.; 

Kanun dıışı davranışların hiçbir çeşidine göz yum
mamak, devlet idaresini partizanlık illetinden kesin
likle kurtarmak, şiddeti ve iç kavgayı durdurmanın 
tek çıkar yoludur. 

IBugün Türk vatandaşı devletinden huzur ve asa
yiş bekliyor; evinde huzur içinde oturabilmek, so
kakta, işyerinde korkusuz yaşayabilmek istiyor. Türk 
vatandaşı birtakım örgütlere, tehdit altında haraç 
ödemekten kurtulmak istiyor. Bugün mahalleler bö
lüşülmüş, dükkânlar, mağaza sıraları bölüşülmüş 
haldedir, haraç alınıyor; Ankara'da,. İstanbul'da, 
Türkiye'nin her şehrinde.. Bunu bilmeyen yok. öku-
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' luna, tehdit, dayak, baskı, - zulüm olmadan, cangü-
venliği içinde gidebilmek istiyor, 

Cumhuriyet Halk Partisi döneminde «Anarşi 
durdurulacak» değil, «Anarşi durduruldu» dendi. 
«Artık Türkiye'de anarşiden bahsedilemez» dendi, 
«Ateş tamamİyle söndü, biraz duman çıkıyor» den
di. Hadiseler, rakamlar meydanda; 4 kat, 5 kat tır
manış.. Bugün de 4 kat, 5 kat bu tempoda hızlı bir 
tırmanış devam ediyor, cinayetler çoğalıyor ve bir
çok illerimiz, birçok ilçelerimiz, nice mahalleler, bü
yük şehirlerimizde nice mahalleler korku ve tedhi
şin pençesinde çile çekmektedir. Vatandaşların, şikâ
yet etmeye bile cesaret edemeyen vatandaşların bun
ların yansımayacağından emin oldukları zaman biz
lere söyleyebildikleri gerçekler çok acı, Yılıyorlar; 
polise, sıkıyönetime başvurmaktan yılıyorlar; ama 
terör, dehşet, korku, birçok ilçeyi, birçok mahalleyi 
sarmış haldedir. 

Anarşiyi, terörü bugüne kadar denenmiş yakla
şımlarla çözmek mümkün olmadığı artık açıkça bel
li. Bir partizanlığın yerine başjka bir partizanlık ge
çirilerek Türkiye'de sağlam, tarafsız, devletten yana 
bir idare kurulamaz. Bir derneğin yerine başka bir 
dernek geçirilerek devlet güçlendirilemez, okullar 
okul haline, karakollar karakol haline getirilemez. 
Yasa dışı örgütlerin herhangi birine karşı diyet bor
cu ödenerek anarşik durdurulamaz. Önce devlet, ön
ce millet diyenler, devleti partizanlığa feda etmeyen
ler, yıkıcı, bölücü, vurucu, kırıcı örgüt ve militan
ların sırtını sivazlamayanlar, olaylara cesaretle doğru 
teşhis koyanlar, bunun gereğini cesaretle yapanlar, 
anarşinin temeline inenler, anarşiyi durdurabilirler. 
Anarşiyi ancak Atatürkçü devlet anlayışı ile işe sa
rılacak olanlar durdurabilirler. 

Sayın milletvekilleri ve senatörler; Türkiye'nin 
çevresinde bölgenin ve dünyanın barışını tehdit eden 
ağır tehlikeler dolaşıyor. Basra Körfezinin dünya 
Ekonomisi açısından hayali derecede önem kazan
dığı, büyük devletlerin nüfuz yarışmasının bölgemiz
de gitgide şiddetlendiği, İran'daki silahlı ayaklanma
ların, iç çatışmaların kıvılcımını sınırlarımıza kadar 
getirdiği, Irak - İran gerginliğinin devam ettiği, Sov
yetlerin Afganistan'ı işgal ederek güneye doğru ya
yıldıkları, milletlerarası hukuk kurallarının devamlı 
şekilde ve gitgide daha pervasızca çiğnendiği, İran' 
daiki rehineler sorunu ve buna karşı alınan veya alı
nabilecek tedbirlerin slonuçta Sovyetlere yaraması ve 
güneye doğru şarkıma çabalarında Sovyetlere yeni 
imkânlar sağlaması ihtimali, Ortadoğu, Filistin, Kıb
rıs sorunlarının çözümünde karşılaşılan büyük güç-



TBMM B : 67 18 . 6 . 1980 O : 1 

lükler, Türkiye ile Yunanistan arasında askıda du
ran çetin sorunlar ve bazı koşmu ülkelerde Türkiye* 
ye karşı tezgâhlanan, komşu ülkelerde beslenen yı
kıcı, bölücü faaliyetler.. 

IBAIŞKAİN— Efendim, bir dakikanız var. 
TURHAN FEYZtOGLU (Devamla) — Bitiriyo

rum efendim, 
(Ermenilerin Türkiye aleyhindeki faaliyetlerinin 

yaygınlaşması, nihayet Türkiyetye karşı, Türkiye'nin 
bütünlüğüne karşı düşmanca emeller besleyen ör
gütlerin Atina'da, başka merkezlerde toplanıp, güç 
birliği, elbirliği yapma kararları almaları, hep kay
gı verici gelişmelerdir. 

istiklâl Savaşını zafere ulaştıran büyük liderlerin 
(gizli tutanakları Sayın Başkanımız lütfedip hepimi
ze dağıttılar. Birinci celsesini okuyunuz, birinci otu
rumdaki gizli konuşmalarını) söylediği şudur: «Dış 
düşmanı yeneriz; bir tek ihtimalle yenilgiye uğrarız, 
o da dahili nifakı yenemezsek.» 

Bugün de Türkiye'de başlıca tehlike, artan dış teh
likelerden daha büyük tehlike, milli bütünlüğü sağ
layamamak ve içteki nifakı önleyememektir. 

®ir milli beraberlik şahlanışına, Atatürk'çü bir 
yaklaşıma muhtacız. 'Bütün yurttaşların yüreklerini, 
ülkemizi saran bu karanlığı aydınlatabilecek, gönül
leri milli beraberlik duygularıyla tutuşturup, birleş
tirebilecek bir ışık vardır. Bu da Atatürk'çülük ışı
ğıdır. Gerçek milli görüş, Atatürk'çü görüştür. Ger
çek milli çözüm, Atatürk'çü Çözümdür. Atatürk'çü 
çözüm dışında, Atatürk'çü milli görüş dışında, milli 
görüş, milli çözüm arayanlar gaflet içindedirler. 

iSaygılar sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Efendim, tezkerenin oylamasını yapmadan önce, 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna sataşma olduğu 
iddiası konusunu sonuçlandırmak istiyorum. 

Zatiâlinizin de işaret buyurduğu sataşma ola
rak nitelendirdiğiniz söz şu Sayın Güner: «Rahmet
li Gün Sazak'ın vefatı dolayısıyla Türkiye'de çeşitli 
olaylar oldu. Gök kubbenin yıkılmasından bahsedil
di, şöyle oldu, böyle oldu. Sayın Türkeş, içi yanmış, 
şok geçirmiş bir insan olarak, 'Sayın Ecevit'i olayın 
manevi faili göstermeye kalıktı falan, bunlara akşa
mın bu geç saatlerinde girecek değilim.» dîyor Sayın 
Birgit, Bundan bir sataşma olduğu.. 

AGÂH OKTAY GÜNER '(Kbnya Milletvekili) 
— Baştan aşağı sataşma Sayın Başkan. . 

ıBAŞKAN — Efendim, şimdi biz bunu tetkik et
meye çalıştık, bir başka sataşma unsuru görmedik. 
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Zatıâlinize de usulümüz dışında tutanakları takdim 
ettik, sunduk. Zatiâlinizin işaret buyurduğu husus 
budur, 

AGAH OKTAY GÜNER !(Kbnya- Milletvekili) 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Yani, gök kubbe bakımından.. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Kbnya Milletvekili) 

— Tavzih etmem lâzım. 
IBAŞKAN — Efendim?.. Yani, bunu sataşma ola

rak nitelendiriyorsunuz. 
AGÂH OKTAY GÜNER '(Konya Milletvekili) 

— Tavzih dmem lâzım Sayın (Başkan. 
ıBAŞKAN — Şimdi, gök kubbenin yıkılmasından 

bahsedilmedi mi Sayın Güner?.. «Gök kubbenin yı
kılmasından bahsedilmedi» diyorsunuz. 

AGÂH OKTAY GÜNER !(Kbnya Milletvekili) 
— Evet. 

BAŞKAN — Böyle bir şey 'Söylenmedi. 
AGÂH OKTAY GÜNER !(Kbnya Milletvekili) 

—Orhan Birgit 'Bey biraz eVvel kullandı. 
BAŞKAN — «(Sayın Türkeş, 'Sayın Ecevit'i ola

yın manevi fail'i de göstermedi. Bunlar doğru değil
dir. Bu nedenle söz istiyorum» mu diyorsunuz efen
dim?.. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya 'Milletvekilli) 
— Evet efendim, slöz istiyorum. 

iBAİŞJKAN — «'Söz istiyorum» değil, bu nedenle 
mi söz istiyorsunuz?.. 

AGÂH OKTAY GÜNER i(Kbnya Milletvekili) 
— Evet, bu nedenle söz istiyorum. 

lElAŞKAN — Bu nedenle 's'ize siöz veriyorum. Sa
dece 'bu konuda konuşacaksınız, ricam o. IBir başka 
konuda konuşmanıza Tüzük elvermiyor efendim. 
Buyurunuz. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul Milletvekili) — 
O zaman gazetelere tekzip göndersinler Sayın Baş
kan, «Söylenmedi» diye. 

'BAŞKAN — Her halde öyle olacak şimdi, rica 
ederim. 

AGÂH OKTAY GÜNER flKbnya Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

'Biraz önce burada konuşan Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Sözcüsü değerli arkadaşımız, Mer
hum Gün Sazak'ın şehit edilmesi vesilesiyle Konya 
ti Teşkilâtının bildirisini okudular. Bu bildiri, o gü
nün elem ve ıstırabıyla dile getirilmiş bir bildiridir. 
Biraz önce burada Nevşehir olaylarından elem duyan 
Sayın CHP sözcüsünün, zabıtlarda var, MHP bu ha
diseyi yaptı dediği. Demek ki insan üzüldüğü zaman: 
tekzip edilebilecek sözler söyleyebiliyor. 
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ORHAN BİRGtT (istanbul) — Hayır, hayır! 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) ~ Var za

bıtta efen'dim, Yar. Gelsin zabıt, .okuyayım. 
îkincis'i 'değerli arkadaşlarım, Gün Sazak'ın şeha-

detin'den sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel İda
re Kurulu bir bildiri neşretmiştir. IBu bildirinin o bö
lümü aynen şöyledir; «Bize 'kurşun sıkanların gere-
rekirse gök kubbeyi 'başlarına indireceğiz» Cümleleri 
yarım ve noksan niçin alıyorsunuz? Ve 'bu sözden 
özellikle Sayın Cumhuriyet Halik Partisinin bir ke
simi neden alınıyor? Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel 'Başkanı bundan neden alınıyor? Öldürülen 
200'ün 'üzerindeki MHP'li yöneticiyi vuranlar sizin 
emrinizde mi 'ki, siz mi kurşun sıktırıyorsunuz ki 
bundan alınıyorsunuz? Gerçeği bu işin, mantığı bu. 

«Hükümetle aranızlda ıgizli anlaşma var. Kilit 
noktalara geldiniz.» Arkadaşlar olayları beraber ya
şadık. 14 Ekim seçimlerinden sonra süz iktidardaydı
nız. Gensoru verilmedi, güvenoyuna başvurulma
dı, hükümeti kendiniz bırakıp gittiniz. Kendiniz bı
rakıp gittiğiniz Hükümeti, Milliyetçi Hareket Parti
si, Adalet Partisinin kuracağı Hükümeti şartsız des
tekleyeceğiz dedi. Biz siyasi hayatı belli bir ahlâk ve 
fazilet anlayiişıyla anlayan insanlarız. Verdiğimiz 
siözü tuttuk. Aramızda hiçbir gizli anlaşma yoktur. 
Hiçbir Genel iBaışkan Yardımcısı Sayın Demirel'le 
görüşmemiştir, Sayın Demirel'le asla kata; falan 
örfi idare komutanını değişi Dirin.. 

BAŞKAN — iSaıyın Güner ıSayın Güner, bir da
kikanızı rica ediyorum. 

AGÂAH OKTAY GÜNER '(Devamla) — Fi
lan örfi idare komutanını değiştirin diye.. 

İBAIŞKAN — Sözünüzü kestim efendim. Sayın 
Güner Sayın Güner, .sözünüzü kestim efendim. 

(Başkan hatibin mikrofonunu kapattı) 
AGÂH OKTAY GÜNER »(Devamla) — Sayın 

Başkan rica ediyorum; bu gerçeklerin açıklanmasın
dan n';çin rahatsız oluyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın hiçbir hati
bin konuşmasından rahatsızlığı olamaz, olmamıştır 
da. Yalnız ben zatıâlinize Sayın Güner sükûnetle 
ikaz ©diyorum, 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben sizi dinliyorum, isiz de beni dinleyin. 

IHAŞKAN — Bir dakika beni dinler milsiniz? 
Zatıâlinize hangi konuda söz verdim ben efendim? 
Biraz evvel söylediğim iki konuda. Siz şimdi Hükü
met kuruluşunda.. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Ben de 
rica ediyorum., 

BAŞKİAN — Lütfen beni dinleyiniz de ondan 
sonra 'efendim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Be
nim Partimi.. 

(BAŞKAN — Mikrofon kapalı Sayın Güner, ri
ca ediyorum, sizi konuşturacağım; lütfen dinleyiniz 
efendim. 

ISayın Güner, şimdi, Hükümet kuruluşu konu
sunda ben zatıâlinize söz vermedim. Bir gök kubbe 
konusunda Verdim, bir de Sayın Türkeş'in, «Rahmet
li Sazak'ın öldürülüşünün manevi sorumlusu Ece-
vittir» deyip demediği konusunda verdim. Rica edi
yorum bu konuda kalınız. 

Buyurunuz efendim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Teşek
kür ederim. (Gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, Başkanın gücünden şüp
heniz mi var ki, oturduğunuz yerden avukatlık ya
pıyorsunuz;. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Türkeş'in, basın top
lantısındaki sözleri aynen şöyledir: 

'«Arkadaşımız şehit edilmiştir. Ne zaman ki Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit, 
Milliyetçi Hareket Partisini itham eden bir basın 
toplantısı yapar, bunun ardından partimize mensup 
muhtelif kademelerdeki idareciler öldürülür» ve ar
dından da şöyle söylenmiştir: «Sayın Ecevit'i bu ci
nayetlerin manevi faili ilân ediyorum.» 

Sayın Ecevit, bu konuda kesin tavır almadıkça, 
Milliyetçi Hareket Partililere sıkılan 'kurşunların, 
her Türk vatandaşına sıkılan kurşunun Türk suba
yına, Türk erine, Türik öğrencisine, Türk politikacı
sına sıkılan kurşunun, bizim gibi, hepsini bir ve 
bütün gördüğünü ifade etmedikçe, komünizme ke
sin tavrını belirtmedikçe, bunun manevi sorumlulu
ğu maalesef omuzlarında kalacaktır. Bağırtılarla ve 
gürültülerle bir meseleyi halletmemiz mümkün değil
dir, 

Değerli arkadaşlarım; biz, bu kürsüye geli
yoruz, çözüm getiriyoruz ve hepimizi ortak 
bir tavırla anarşiye karşı birleşifcirecek ve ül
keyi anraşi canavarından kurtaracak sözleri 
söylüyoruz. Hiç kimseyi belgesiz, haksız, yersiz 
ve lüzumsuz itham etmiyoruz. Çünkü biz anarşinin 
karşısındayız, çünkü biz Türk Devletinin, «Devleti 
ebed ımüddet» olduğuna inanıyoruz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (MHP sıralarından 
alkışlar), 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner., 
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Değerli arkadaşlarım, bu konuda.. 
METİN TÜZÜN i(îstanbul Milletvekili) — Sa

yın Başkanım, Sayın sözcü, sataşma dolayısıyla söz 
aldığı halde, Sayın Türkeş'in konuşması dolayısıy
la burada gerçekleri yanlış yanıltıcı ve Cumhuriyet 
Halk Partisini, anarşik olaylarda «Şunları söylemez
seniz bunların hamişisiniz..» imajını vererek töhmet 
altında buiundurucu bazı şeyler söyledi. Herhangi 
bir sataşmaya katiyen meydan Vermeden, çok kısa 
olarak lütfederseniz.. 

RAŞKİAN — Efendim hangi konuda? Nedir ya
ni; sayın sözcünün konuşmasının hangi bölümü için 
söylüyorsunuz bunu? 

METİN TÜZÜN istanbul Milletvekili) — Efen
dim, sayın rahmetli Gün Sazak'ın öldürülüşü nede
niyle, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baş
kanı Türkeş'in yaptığı basın toplantısında verdiği 
demeçte «Eğer bunları kınamazsanız, bunların ma
nevi sörumlususunuz» tarzında bir metin yok. Tersi
ne, «Bütün bu olayların ardında, bunların manevi 
'katili {veya sorumlusu) Ecevit't'ir» tabirini kullandı. 
Ayrıca, «Ecevit ve çeteleri» aynen tabir budur.. 

IBAŞKAN — Efendim, çok kısa olmak kaydıyla 
buyurun. <AP sıralarından «Vakit doldu» sesleri. 

IDaha süre var efendim. 
•METİN TÜZÜN ((istanbul Milletvekili) — Sa

yın Başkan, Yüce Parlamentonun değerli Üyeleri.. 
(AP sıralarından «Vakit doldu» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım, rica ediyorum, istirham > edi
yorum, bir hayli yüreği yanık bir arkadaşınız ola
rak bugün huzurunuza çıkıyorum. Dün ve bugün bir
kaç tane üyemizi daha kaybettik. Şu anda bir ha
berini de almış durumdayım. Şu anda değerli Baş
bakan ve bakanlarla temastayım. Bu konuda bazı 
bilgiler ediniyorum. Üzüntüme rağmen herhangi kö
tü bir şey söylememeye çalışacağım. Dinlemenizi ri
ca ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi
nin Genel iBaşkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi bu
güne kadar hiçbir cinayeti hangi yönden gelirse gel
sin, ne desteklemiştir, ne de, bir cinayet dolayısıyla 
yaşamını yitiren bir insan konusunda en az bir baş
ka insan kadar duyduğu elemini gizlememiştir. 

Sayın Gün Sazak'ın vefatı dolayısıyla bir olayı 
aktararak bu (konudaki gerçeği yansıtmak istiyorum. 
Sayın Rahmetli Gün Sazak'ın vefat haberi geldiği za
man biz Sayın Genel ©aşkanımızın yanında idik ve 
Sayın Genel Başkanımız bize bu cenaze törenine ka
tılmamız (konusunda talimat yerdi. Ama, aynı gün 
Sayın Türkeş, istanbul'da yaptığı basın toplantısı ile 

I manevi katil olarak Ecevitli ilan etfti, çevresindeki 
I çeteleri ilan ettikten sonra biz, artık gelmemizin Gün 
I Sazak'a bir saygıdan öteye bir şey ifade etmeyece-
I ğini anladığımız için cenaze törenine katılmadık. Bu-
I nu açıklıkla burada ifade ediyorum. 
I Şimdi hangi hakla siz burada geliyorsunuz da 
I Sayın Ecevit'i ve Cumhuriyet Halk Partisini bu tür-
I lü suçlamalarla, bu türlü ithamlarla suçlamaya kalkı-
I yorsunuz, 
I Açık söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi, ister 

komünist düzen kurmak işteşin, ister demokratik dü
zeni silahla kurmak istesin, ister faşist düzeni demok-* 

I ratik yoldan kurmak istesin, ister faşist düzeni silah-
I la kurmak istesin, silahla olan her şeyin açık karşısm-
I dadır.. Çok kesin söylemiştir, ama bazı kulaklar.* 
I ı(AP sıralarından gürültüler.) 

Görüyorum ki, Adalet Partisi benim bu görüş-
I lerime katılmıyor, bereket ki, yöneticilerinden bir 
I tepki görmüyorum, bunu saygı ile karşılıyorum. 
I .Bunu burada açıklıkla söylüyorum; konunun cid-
I diyetiyle eşdeğer tepkiler alsam, bu tepkileri belki bi-
I raz ciddiye alırdım; ama konunun ciddiyetiyle eşdeğer 
I olmadığı için bunu suskun geçiyorum, 

I Milliyetçi Hareket Partisinin sayın sözcüsü, Cum-
I huriyet Halk Particinin Genel Başkanının ve Cum-
I huriyet Halk Partisinin her üyesinin bugüne kadar 
I anarşik olaylarla ilgili tavırlarının ters olduğunu ka-
I nıtlayacak bir tek Örnek gösteremezler. Eğer b>ir tek 
I örnek gösterirlerse, hiç merak etmesinler, Cumhuri-
I yet Halk Partisi kendi öz denetimini kendisi yapar. 

(MHP sıralarından istanbul Milletvekili Turan Ko-
I çal hatibe elindeki çantayı gösterdi), 
I O çantanın içinde ne var bilmiyorum, ama ben 
I kendilerine açıkça söylüyorum, 
I BAŞKAN — Sayın Tüzün, lütfen bitiriniz efen-
I dim, lütfen bitiriniz. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Bu düzeltmeyi 
I yaparak, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
I iBAŞKAİN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
I (Değerli arkadaşlarım, bu konuda yaptığımız gö-
J rüşmeler tamamlanmıştır. 
I Hükümet tezkeresini tekrar okutup, onayınızı 
I alacağım «fendim: 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına! 
I İlgi : 17 . 4 . 1980 tarihli ve 188-2/03-905 sayılı 
I yazımız. 
i 26 . 12 . 1978 tarihli ve 7/16-947, 24 . 4 . 1979 

tarihli ve 7/17408, 19 . 2 . 1980 tarihli ve 8/347, 
I 17 . 4 . 1980 tarihti ve 8/701 sayılı Bakanlar Kurulu 
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karan ile ilan edilen ve Türkiye ıBüyük Millet Mec
lisinin son olarak 18 . 4 . 1980 tarihli ve 590 sayılı 
kararı ile onanmış bulunan sıkıyönetimin; Adana, 
Adıyaman, Ağrı, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, 
Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İstanbul, iz
mir, Kahramanmaraş, iKars, Malatya, Mardin, Siirt, 
Tunceli ve Urfa illerinde, Anayasanın 124 ncü mad
desinde öngörülen her türlü durum ve ihtimallere 
karşı, evVelce ilan edilmiş olan sıkıyönetimin 
(20 . 6 . 1980 Cuma -günü saat 08.00'den geçerli ola

rak) yeniden 2 ay süre ile uzatılmasının Türkiye /Bü
yük Millet Meclisüne sunulması (Bakanlar Kurulunca 
1 7 . 6 . 1980 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

(BAŞKAN — Tezkereyi Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum: Kabul edenler.. 'Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir efendini. 

IV. — SEÇİMLER 

1. — Cumhurbaşkanı seçimi 
ıBAŞKAN — Değerli arkadaşlarını, gündemimi

ze göre Cumhurbaşkanı seçimine geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı için Manisa Milletvekili Sayın 

Faik Türün adaydır. Başka aday var mı efendim?.. 
Yok. 

106 ncı Itur oylamayı yapacağız. Bu tur oylama
da bir mühürlü oy pusulaları kullanılacaktır. Divan 
Üyesi arkadaşlarım lütfen yerterini alsınlar efendim. 

9 kişilik (Komisyonu seçiyorum efendim: 
iSayın Süleyman Sabri Öznal?. Y o k 
Sayın Tuncay Mataracı?.. Yok. 
Sayın İdris Arıkan?.. Yok, 
Sayın Hasan Gürsoy?.. (Burada 
Sayın Mehmet Emekli?.. Yok. 
Saym İbrahim Öztürk?.. Yok. 
Sayın Yalçın Gürsel?.. (Burada. 
İSayın Abdülkadir Timurağaoğlu?.. Yok. 
Sayın Hüseyin Erdal?.. ıBurada 
Sayın Burhan Garip Şavlı?.. Yok. 
Sayın Cahit Karakaş?.. Yok. 
Sayın Hüseyin Kaleli?.. Yok 
Sayın Ahmet Sayın?.. (Burada. 
Sayın Sırrı Atalay?.. Yok, 
Sayın Lütfi Tokoğlu?.. Yok. 
Sayın Alsan Canpolat?.. Burada. 
Sayın Timuçin Turan?.. Burada. 
Sayın Suphi Karaman?.. Yok. 
Saym Aysel Uğural?.. Burada. 
Saym Süleyman Sırrı Ergun?.. Yok.. 
Sayın Muslih Görentaş?.. Yok. 
Sayın Ahmet Karaaslan?.. Yok. 
Sayın Ali İrfan Haznedar?.. (Burada, 
Sayın Hüseyin Doğan?.. Yok. 
Sayın Ahmet Nihat Akay?.. Burada. 
Sayın Senatörlerden başlıyoruz efendim. 
(Oylama yapıldı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayım ve Ayrım Komisyonu lütfen yerini al

sın: 
Sayın Hasan Gürsoy, Sayın Yalçın Gürsel, Sayın 

Hüseyin Erdal, Sayın Ahmet Sayın, Sayın Aüşan 
Canpolat, Sayın Timuçin Turan, Sayın Aysel Uğural, 
Sayın Ali İrfan Haznedar, Sa'yın Ahmet Nihat Akay. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayım ve Ayrım Komisyonu Tu

tanağı geldi, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlığına 

Cumhurbaşkanlığı seçimi içi yapılan 106 ncı tur 
oylamaya 181 üye katılmış ve neticede çoğunluğun 
olmadığı anlaşıldığından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Saygıyla iarz olunur. 

Sayım ve Ayrım Komisyonu1 

Üye ,• Üye 
Hasan Gürsoy Yalçın Gürsel 

Üye Üye 
Hüseyin Erdal Ahmet Sayın 

Üye Üye 
Alaşan Canpolat Timuçin Turan 

Üye Üye 
Aysel Uğural Ah' İrfan Haznedar 

Üye 
Ahmet Nihat Akay 

BAŞKAN — Bu suretle, çalışmalar için yeterli 
çoğunluğumuz kalmamış bulunmaktadır. 

Cumhurbaşkanı seçimini sürdürmek için 19.6.1980* 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanılmak üzere bir
leşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19.25 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

67 NCİ BİRLEŞİM 

18 . 6 . 1980 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1. — BAŞKANLİK DİVANİNİN SUNUŞLARI 

1. — Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Bingöl, 
Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, 
Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Ma
latya, Mardin, Siirt, Tunceli ve Urfa dilerinde evvel
ce ilıan edilmiş bulunan sıkıyönetimin 20 . 6 .1980 
tarihinden itibaren yeniden iki ay süre ile uzatılma
sına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/209) 

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 




