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T.I.P. Diyarbaktr Milletvekili Dr. Tar1k Ziya Ekinci, 
asayi§sizlik konusunu ve Rize olaylartni Meclise getirdi : 

S ON giinlerde yurt ~apmda blrbirlni kovallyan 
ve degi~ik bi~imlerde ortaya ~1kan asayi~sizlik 

olaylar1n1, T.i.P. Diyarbakar Milletveklli Dr. Tarak 
Zlya Ekincl, giindem diJI bir konufmayla Meclise ge 
tirmi1tlr. Afafada bu onemli konu1may1 bulacaksanaz: 

<<Hergun baun1 ve 
kamuoyunu geni§ ~apta 
i§gal eden as a yi§sizlik 
olaylarlnl, yurdun dort
bir tarafmda degi§ik §e
killer ahmda gormekte
yiz. Bu olaylar, gene]
likle miinferit olmaktan 
~ok, top]umsal etkisi o
Jan ve genit yanktlar 
yapan ozellikler arzet
mektedir. Butiin vatan 
aathma yaygm bir mahi 
yeti arzeden a sa yitsizlik 
olaylart, bolgenin ozelli 
gine ve toplumsal mllna 
sehetlere gore degitik 
tekillerde ortaya ~akmak 

tadn. Doguda henuz de

rebeylik munasebetleri 
yuriirlukte o]dugu i~in, 

toprak kavgalar1 ve kan 
davalarma dayanan, aga
Jar ve a§iret reisleri ara 
undaki ~ataJma]ar e§kiya 
ltk §eklinde ortaya pk~ 

maktadtr. Bu ortamda ha 
um kuvvetler halinde hi 
maye -gorerek ~alt§aD •t· 
kiyalar, birbirleriy]e mii 
cadele cttikleri gibi mi
sum vatanda§lart da ala
bildigine huzursuz et
mektedirler. 

Doguda ll§.kiyahk §ek 
Iinde ortaya ~1kan asayi§ 
bozuklugu, batJda ganges 

terlik- ve zorbahk 1eklin 
de ortaya ~1kmaktad1r. 
Gazetelerde okudugumuz 
banka soygunlan, vurgua 
Jar ve benzeri olaylar, 
hep bu asayifsizligin ba, 
ka bir bi~imdeki belirti
leridir. Yurdun dortbir 
yan1nda mezhep kavgala 
r1, hus1zhk, bask10, ktz 
ka~trma ve adam oldiir
me §eklinde ortaya ~1kan, 
fakat toplumsal etkisi 
hi~ de e§kiyahktan geri 
kalmayan nitelikte asayi§ 
sizlik olay laun1 gormek 
teyiz. Buaa ragmen Hu
kiimet, yurt ~ap10da yay 

g•n olan ve kokii toplu

mun sosyal ve ekonomik 
yapumdaki dengesizlige 
dayanan asayi§si:dikten 
adeta habersiz gorune
rek, bunu sadece doguda 
hukum llliiren mevzjj bir 
problem gibi arzetmek 
istemektedir. Hiikiimetin 
asayi,sizlik konusunda 
biitun gayretini dognya 
tevcih ederek ozel suret
te yeti§tirilmi§ komando 
ekipleriyle asayi§i temine 
~ah§mas1, bu anlayJfiD 
bir belirtisi olarak orta
ya ~1kmaktad1r. Elbette 
kanunlan tan1m1yan, va 
tandatlarJn can ve mal 

emniyetini tehdit ederek 
biiyiik huzursuzluklara 
sebep olau e§kiyalarl te
dip etmek ve kanunun 
emrine teslim etmek Hu 

kiimetin ba fta gel en go

revidir. Yal01z e§kiyalar 
dan bizar olan masum 
vataoda§larm bir de efki 
ya takibi sebebiylc Jan
darmadan bizar olmaSlna 
meydan verilmiyecek 
tarzd:1 hareket edilmesini 

temenni eJeriz. Hiikiime 
tin bu konuda titizlik 
gosterecegine emin ol
mak isteriz. 

Egcr bir toplumda a-

sayit ve emuiyet bozul

mu§sa, buoun mutlaka 
toplum yap1undaki eko
nomik ve sosyal sebeple 
ri vardu. Bu sebepler 
toplumun sadece bir ke
siminde ve bir bolgesin-

(Sonu 2. de) 

DiRENiS 
Blr yerime bin b1~ak saplad1lar 
Bin par~ar.a boldiiler yiiregiml hep birden 
Olmedim, azalmad1 giiciim, direncim. 
B'inlerce yiirek oldum yeniden ••• 

Her par~ am kaynaf•yor slzinle 
Biitiin ezilenler, ac1 ~ekenler 
Benim de elimi kanatta timdi 
Sizin elinize batan dikenler. 

Bir ucu VARTO'da yiiregimin, bir ucu ViETNAM'da 
Ku~ u~maz, kervan ge~mez koylerde 
Uzak yakan gecekondularda bir ucu 
Yedi kat goklet·de degil, 
Yedi kat yerin altanda 
Komiir ocaklar~nda yiiregim 1imdi. 

Her yaradan gil~ ahyor bilegim 
Ezilenin yananda parampar~a. boliik boliik, 
Ezenin kar~asanda dimdik yiiregim. 

•• 
~anh ASLANGUL 



k, 
• 

(Bap I. de) 
de degil, yurt ~apinda 

ve hiitiin toplumu ctkile 
yecek tarzda hiikiim sii
rer. Ancak, asayi~sizlige 

ili§kin helirtiler, sosyal 
yapmin ozelliklerine go
re degi§ik §CkilJerde or
taya ~tkarlar. 

Battda geli§mi§ Hle
rimizde me vcut sosyal 
miinasehetler icabt e~ki

yahktan ba§ka §ekilde 
ortaya ~tkan hu asayi§siz 
lik olaylan; nitelikleri, 
toplumsal etki ve ozellik 
leri haktmmdan e~kiya

hktan daba az vabim -de 
gildir. 

Yurt ~apmdaki asa
yi§sizligi helirtmek hakt 
mtndan son zamanlarda 
Rize'de ve Anamur'da 
cereyan eden ve ha§ka 
bi~imlerde ortaya ~tkan 

asayi§sizlikle ilgili hazt 
ola y Ian arzetmek iste
rim. 

Toplumun asayi~i ve 
siikiinuyla yakmdan ilgi
li hulunan bir gorevlinin 
hize intikal ettirdigi gi
hi, hugiin Rize hir ka
nunsuzlar §Chri haline 
gelmi§tir. Gerek §ehirde 
ve gerekse koylerde asa
yi~sizlik had hir safhaya 
ula§rnt§ttr. Can va mal 
emniyeti kaln18mt§ttr. 
K oylerde herkes silahlan 
rna yan§t i~indedir. 

Bu ilde nurcular ve 
§erint esas1na dayf.nan 
bir devlet diizeoi kurma 
DID ozJemi i~inde o)ao
}ar, fiili tecaviizlere ge~ 
mi§lerdir. Bu faaliyetle
rioden dolayt mahkiim 
olan hir nurcunun dosya 
u, Adliyenin Agtr Ceza 
Mahkemesi Kaleminden 
~altnma§txr. Diivanm ye
ni ha§tan t etkiki cihetine 
gidildiginde, bu defa mii 
tecavizler i§i daha ileri
ye gotiirerek Savctnm, 

i 
Agtr Ceza Mahkemesi 
Ba§kantniD ve olaym o
nemli bir §ahidinin e'vle 
rini dinamitlemek sure
tiyle hunlartn viicutlart
nt ortadan kaldumaya 
te§ehhiis etmi§lerdir. Bu 
olaylar, Amerika Birle
§ik Devletleri Ba§kant 
K.ennedy'nin katli ola
ymda arr.me §ahidi olan 
IS ki§inin hirer hirer or 
tadan kaldtnlmastnt ha
ttrlatacak hir mahiyet ar
zetmektedir. 

Son zamanlarda hu
na paralel olarak «islam 
Devleti Anayasast>>l1ln da 
gtttlttt ile Tiirkiye'de di 
ni esaslau dayanan bir 
devlet kut'ulruast hususun 
daki ~ah§malann had bir 
safhaya geldigini belirt
mek isteriz. 

· Anamur'da cereyan 
eden olaylar ise doguda, 
battda ve Karadeniz'deki 
olaylardan daha degi§ik 
bir §ekilde mezhep ~att§ 

mast tarzwda tecelli 
etmektedir. 

Anamur'un Tekediizii 
koyiinden alcvi bir vatan 
da~la <;ubukkoyagt koy
liilericden siinni hir va
tanda§ arastnda ~tkan ki 
§isel bir ihtilaf, bu hol
gedeki koyliiler arauuda 
mezhep kavgast haline 
ioktlap etmi§tir. Silahlt 
saldtnlar ve hakaretler 
scbehiyle Tekediizii koyii 
halkt pazara inemez ve 
~ i ftleriyle ugra§amaz du 
ruma girdiklerinden, koy 
leri:nde mahsur kalmttlar 
dtr. 

Asayi§sizlik konusun 
da Sivas ilinin Su§ehri 
il~esindeki, seyabat hiir
riyetini t ehdit ve siyasi 
parti te§kilatlanmaunt en 
gelleme te~ebbiisiinii, Sa 
karya ve Eski§ebir'de 
Tii rkiye i§~i Partisi top
lanttlannt baltalama te-

§ebhiislerini de son dere 

ce onemli asayi~sizlik 

olaylan olarak belirtn:ek 

isteriz • 

Goriildiigii gihi dogu 

daki e~kiyaltk olaylann 

dan §ekiJ bakuntndan 

farkh olmakla hcraher, 

bu asayi§sizlik olaylan 

hi~ de kii~iimsenecek bir 

mahiyctte degildir. Hat
til sistemli ve te§kila~lt 

faaliyeder olmalart ve 
faillerinin tesbit edileme 
yt§t gozoniine alwusa, 
hunlarm da dogudaki C§ 
kiyaltk olaylartndan da
ba az tchl ikeli ve vahim 
olmadlgt anla,tltr. 

Asayi§sizligi doguran 
sosyal ve ekonomik se
hepler, Anayasantn on
gordiigii reformlann . ve 
gerekli sosyal tedhirlerin 
bugiine kadar ger~ekle~ 

tirilemeyi§inden dogmak 

tadtr. Tiirkiye'de koklii 

hir toprak reformu yap tl 

madtk~a, milli gelir bolii 

miindeki adaletsi~li~e 

son verilmedik~e, i§sizli 

gi onleyici tedhirler alto 

madtk~a ve yine Anaya

samtzm 12. maddesine 

uygun olarak uk, dil, 

din ve mezhep aytnmla 

rtna son verilmedik~e, 

y~tlnlz komando birlikle 
ri ve takviyeli emniyet 
kuvvetleriyle asayi§i sag 
lamak miimkiin olmtya
cakttr. Ge~ici ve palya
tif tedhirler, toplum h a
yatmda devamlt bir istik 
rar ve siikiin saglamaya 

hi~hir zaman yeterli ola 
maz. Bu seheple A. P. 
iktidannt bir daha Ana
yasantn emrettigi sosyal 
ve ekonomik rcformlan 
yapmaya davet ~tmeyi 

bir gorev sayan:z.» 

SAVA~'A MEKTUPLAR: 

Su~lu Mtidiir, serbest dola§tyor 

i Ki ytl once, Ortaokulumuzda Miidiirliik 
yapmakta olan Huliisi Yaztctoglu, henim okul 
da okuyan iki oglumu <<tra§tntz gelmi§» diye
rek, hakSlz yere umftan ~tkardt. <;ocuklanm, 
ders strastnda, demiryolundan ge~erken, tren 
~ignemesiyle oldiiler ... 0 sua olayla ilgilenen 
hi~bir makam ~tkmad1. Nereye ba§vurduysam, 
elim ho§ dondiim. 

Miidur Huliisi Yaztctoglu, ge~cn ders yt
ltnda, 4<devlet parast yemek» ha§ta olmak iize 
re, ~e§itli su~larmdan, veliler tarafmdan §ik.a
yet cdildi... SotU§turmaya gelen Egitim Bakan 
ltgt Miifetti§i ilhan Demiraslan'a derdimi a~
ttm. Soru§turma yaptt, sonunda hana hak ver
di... 0 strada Huliisi Yaztctoglu, izmir'de bir 
ortaokula, normal olarak atanmt§tt. 

~imdi ise, iktidar degi§tigi i~in, soru§tur 
ma durdu. yiinkii Huliisi Yazlctoglu, A.P.'li 
ve mukaddesatpdtr. Bense yoksul bir i§~iyim. 

-0, A .P.'li siyasilere arkastnt dayamt§ttr. Orta 
ogretimdeki arkada~lart SOrU§tUrmayt orthas 
etmi~lerdir. Yetkili makamlardan hi~bir ses 
~ikmtyor. 

Durumn ikinci sefer ilgililere ve Tiirk hal 
ktna duyururum. 

H a c1 O sman Oz 
Cumhuriyet Caddesi, No: 19 
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