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3. — içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün, 
30 . 12 . 1975 tarihli 21 nci Birleşimde Sivas 
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Malî ve İktisadî İşler Komisyonu ile Dilekçe 
Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
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20. — Kütahya Üyesi Osman Albayrak'ın, 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, 30.12.1975 

tarihli 21 nci Birleşimde; 
Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, «Öğrenci olay

ları ve alınacak tedbirler». 
Erzincan Üyesi Niyazi Ücsal'm, «Gençlik olay

ları ve öldürülen gençler» konularında yapmış ol
dukları gündem dışı demeçlerini cevaplandırdı. 

İstanbul Üyesi Memhet Feyyat'a takbih cezası 
verilmesi kabul olundu. 

Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk, 30 . 12 . 1975 ta
rihinde yaptığı gündem konuşmasını açıklayan bir 
demeçte bulundu. 

Komisyonlar üyeliklerine gösterilen adaylar se
çildiler. 

3 . 1 . 1976 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,33'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Kâzım Kangal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

Bahriye Üçok 

Kâtip 
Urfa Üyesi 

Abdülgani Demirkol 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatos'j Eskişehir Üyesi Ömer 

Ucıızal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/62) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra

him Öztürk'ün, 1975 -1976 yılında Ankara ve Kay
seri ili ile ilçelerine ve bağlı kuruluşlara tahsis edi
len kömür miktarına dair ,yazılı soru önergesi, 
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Enerrji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderil
miştir. (7/424) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Malatya ilinin Darende ilçesinin bazı 
sorunları ile Malatya sivil hava alanının ne zaman 
işletmeye açılacağına dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/425) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, olağanüstü durumlarda bazı 
kişi ve kurumlarda çalışanların askere alınmayaca
ğı hakkında bir yasa mevcut olup olmadığına dair 
yazılı soru önergesi Milli Savunma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/426) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Iiam-
di Özer'in, Malatya ili ve ilçe camilerinin restore 
işi ile imam ve hatip kadrolarına dair yazılı soru 
önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/427) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, muhtelif vilâyetlerdeki Tele
vizyon program ve ücretlerine dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/428) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, 1975 yılı başından 1 Kasını 
1975 tarihine kadar Bakanlıkça verilen teşvik belge
lerine dair yazılı soru önergesi Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/429) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, 1975 yılı i.;mde emria veya 
sanayi mamulünün Fiyat Kontrol Komitesinde fiyat 
tespit ve tasdik işlemi yapıldığına dair yazılı som 
önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/430) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Malatya'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
yol ve sulama işlerine dair yazılı soru önergesi Köy 
İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/431) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in. Akçadağ Öğretmen Okulu Müdürüne 
dair yazılı soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/432) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, hibe ve kredi yardımlarından alı
nan hisseye dair yazılı soru önergesi B?.şbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/433) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, kuru fasulye taban fiyatı ile kayısı ürü
nüne ve pancar fiyatlarına dair yazılı soru önergesi 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/434) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığı Bütçesinden hangi kooperatiflere 
ne miktarda yardım yapıldığına dair yazılı soru öner
gesi, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına gön* 
derilmiştir. (7/435) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sol* 
maız Belül'ün, İstanbul - Fulya mahallesinde yapıla
cak olan Liseye dair yazılı soru • önergesi Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/436) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Hay-
ri Mumcuoğlu'nun, Teknik Dairenin Tekirdağ ürünü 
üzüm için önerdiği fiyata ve gümrük mallarının dağı
tımına dair yazılı soru önergesi Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/437) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Birleşmiş Milletler toplantısına dair 
yazılı soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/438) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Millî Eğitim Bakanlığı Orta 
Öğretim Genel Müdürlüğü Eğitim' ve öğretim Şubesi 
tarafından yapılan bir tebliğe dair yazılı soru öner
gesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/439) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep Havaalanına dair yazılı 
soru önergesi Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/440) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ek
rem Kabay'm, 18 Kasım 1975 günlü Hürriyet Gaze
tesinde yayınlanan bir habere dair yazılı soru öner
gesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/441) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ek
rem Kabay'ın, Burdur ili Bucak ilçesi Kızılkaya bu
cağı Ortaokulunun ne zaman yapılacağına dair yazılı 
soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/442) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, Özel Haber Ajansı 
(ANICA) nın, TRT Kurumundan ne miktar meblâğ 
aldığına dair yazılı soru önergesi Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/443) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'm, Çayeli ilçesinde petrol kaynağı bulunup bu
lunmadığına dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/444) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hik
met Savaş'ın, Eskişehir, şehir merkezindeki demiryo-
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lunda vuku bulan kazaların önlenmesi için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/445) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğiu'nun, Türk - Amerikan Hukukçular 
Derneğine dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/446) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğiu'nun, sosyal bilim okutan fakülte
lerde birer devrim tarihi kürsüsü kurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/447) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğiu'nun, üniversite asistanlık ve Dışişleri 
meslek memuru sınavlarında dil dersi sınavının kal
dırılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair yazdı 
soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/448) 

26. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sol
maz BelüTün, Kahraman Maraş iline bağlı «Kesim' 
de» inşası yarım kalan ortaokul binasına dair vazıh 
soru önergesi Millî Eğitim Bakanağına gönderilmiş
tir. (7/449) 

- 27. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, Rize ili Cevizlik Barajı ile Çoruh Lâleli Tuz-
köy barajlarının yapılmasına ne zaman başlanacağı

na dair yazılı soru önergesi Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/45C)) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, Rize ili YSE Müdürlüğü makina parkına dair 
yazılı soru önergesi, Köy îşîeri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/451) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, Doğu Karadenizdeki bakır yataklarının ve 
tesislerin çalıştırılması hususunda neler düşünüldü
ğüne dair, yazılı soru önergesi Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına göiderilmiştir. (7/452) 

3Q. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca'nın, Diyanet İşleri Başkanına dair, yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/453) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca'nın, TRT Genel Müdürüne dair yazılı 
soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/454) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep ilindeki «Pişirici» isimli 
yapıta dair yazdı soru önergesi Kültür Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/455) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğiu'nun, Washington'da bulunan Ulus
lararası Polis Akademisinde eğitim görenlere dair yaı-
zılı soru önergesi İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/456) 

BÎRÎNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Ba^kanvcklli Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : AbcSülgâni Demirko! (Urf a), Balırlye Üçok (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) 

BAŞKAN — 23 ncü Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

H. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır görüşmelere 
başlıyoruz. 

IIL - DİSİPLİN CEZALARI . 

1. — Erzincan Üyesi Niyazi ÜnsaJ'a takbih cezası j BAŞKAN — Sayın üyeler, bundan evvelki Bir-
verilmesi. i leşimde, birtakım müessif olaylar olmuştu. Bu Birle-
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simde sarfedilen bazı sözler hakkında, bahusus Erzin
can Senatörü Sayın Ünsal'ın, Sayın Millî Eğitim Baka
nını hedef ittihaz eden bazı sözleri hakkında ne işlem 
yapılacağını Sayın Özbek sormuşlardı. Ben de «Ge
lecek Birleşimde Tutanak Özetini tetkik edeceğim, ya
pılacak işlemi bildireceğim» demiştim. 

Tutanağı tetkik ettim, gerçekten iddia edildiği gibi, 
Sayın Bakanı hedef alan, Erzincan Senatörü Sayın 
Unsal tarafından, Tüzüğümüzün 63 ncü maddesine 
tamamen aykırı birtakım sözler sarfedilmiş olduğunu 
tespit ettim. Bu itibarla Tüzüğün gereğini yapacağım. 

Tüzüğümüzün 63 ncü maddesi kaba ve edep dışı 
sözler kullanmayı yasaklamıştır. Tüzüğümüzün 154 ncü 
maddesinin 4 ncü bendi, arkadaşlardan bir veya bir 
kısmını tehdit etmenin, «Takbih» cezasını gerektirece
ğini ifade etmektedir. 

Tüzüğümüzün 156 ncı maddesinin 2 nci fıkrası, 
ceza verilmeden evvel, bu sözleri sarfeden üyeye sa
vunma hakkı tanımaktadır. Bu itibarla Sayın Unsal 
burada iseler, kendilerine savunma hakkı veriyorum, 
ondan sonra gerekli işlemi yapacağım. 

Buyurun Sayın Unsal. 
Sayın Unsal, sözlerinize başlamadan evvel bir hu

susu belirtmek istiyorum; konuşmanız sadece savun
manıza münhasır olsun ve lütfen pek uzun olmasın. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Söz savunmanındır; savunma kendisini nasıl savu
nacağını bilir. 

Sayın senatörler; 
Geçen oturumda, gündem dışı konuşmaları yanıt

larken, Millî Eğitim Bakanına söylediğim sözün ya
kışıksız olduğunu ben de biliyorum. Gerçekten değil 
bir Bakana, sıradan bir insana söylenmemesi gereken 
bir sözdür; ama insan bazen öylesine ağır, öylesine 
dayanılmaz durumlarla karşı karşıya kalıyor ki, ken
dinin de beğenmediği, söylemek istemediği sözleri söy
lemek zorunda kalıyor. Hatta bazen bu öylesine ileri 
gidiyor ki, iş sözden de çıkıyor, fiilî duruma geçiyor. 

Ben söylediğim sözü, sadece bir Bakana söylen
diği için değerlendirmiyorum; bir eğitimci senatörün 
söylemiş olması yönünden de değerlendiriyorum. 

Halk arasında verdiği sözü tutmayan, yaptığının 
tersini söyleyen, görevini yapmayan, yalan söyleyen; 
kendini, kendi mutluluğunu, halkın mutluluğuna tercih 
eden, millî ve bilimsel değerleri yok eden kimselere 
«utanmaz adam» denir. Ben de onu söyledim. 

Dün, Bakana benim o sözü söylediğim sırada, Ha
cettepe'den son sınıf öğrencisi Şükrü Bulut'u yere se-

I ren silâh sesleri geliyordu; kân, barut, Ölüm kokusu 
geliyor. Böyle bir ortamda, «Biz milliyetçiliğin, biz 
Anayasanın, biz Türklüğün gereğini yapıyoruz» diyen, 
aklınca uyuyan beyni gibi, bizi ve Ulusu uyutmaya çalı-

I şan sözde Bakana, o sözü söylemez de ne yaparsın?. 
(A. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sözde Ba
kan olamaz. 

I BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale etmeyelim. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ne bi

çim şey bu, hakaret için- mi geldin buraya? Cumhu
riyetin Bakanına «sözde Bakan» diyemezsin. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Beyefendi, mü-
} dahale etmeyelim; ama, «sözde Bakan» kimdir? 

BAŞKAN — Savunmanız dahilinde konuşmanızı 
yapmanızı rica ediyorum. Sayın Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Tamamiyle sa
vunma yapıyorum. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Te
cavüz ediyor yeniden. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efendim, 
gerekirse ben müdahale ederim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — 6 bin öğretmeni.. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Cumhuri-

I yetin Bakam «sözde Bakan» değildir, Cumhuriyetin 
Bakanıdır. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sahtekârlık yapıyor
sun, sahtekâr herif. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben de söyleyece
ğim onları, müsaade ederseniz.. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen dinleyelim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — 6 bin öğretmene 
kıyan, sürüm, sürüm süründüren, 2 binden fazla öğ
retmeni eşinden ayıran, aile birliğini yıkan, yıkmaya 

I çalışan, 5 bin öğretmen okulu öğrencisinin okuma 
olanağını elinden alan, sokağa atan, herbirini bir ye
re süren.... 

ORHAN KOR (İzmir) — Yalan söylüyorsun, ya-
I lan. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — O Üstün-
I dağ idi, Üstündağ. 

BAŞKAN — Müdahele etmeyelim efendim, lüt
fen efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bunların yerine, 
«öğretmenlik yapamaz, idarecilik yapamaz» diye 
hakkında kararlar, raporlar bulunanları atayan; sah-

I tekârlık, dolandırıcılık, sarkıntılık; anlayacağınız tüm 
pis işleri yapanları getiren, ders yılının yarısı geldiği 

I halde öğretmen göçünü bir türlü durdurmayan 
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AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Üstün-
dağ'ı tarif ediyorsunuz siz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... makamında ge
nel müdürlerinin, müşavirlerinin sekreter sıkıştırdığı 
ayyuka çıktığı halde, bunları, duymamazkktan gelen, 
makamını komando karargâhı haline getiren... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bunun neresi açıklama, bunun neresinde açıklama 
var? Hadise çıkarmaya sebep mi olacak bu adam? 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal müdahale etmeyin 
lütfen.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Doğruları sayı
yorum ben burada, sayacağım sonuna kadar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söylediği sözler, 
müdafaadan aciz olduğunun delilidir. Aciz kaldığı 
için böyle konuşuyor. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, müsaade edin ben ha
tibi... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Çok rica ediyo
rum Sayın Başkan, daha fazlasına imkân vermeyiniz, 
lütfen. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Sayın Unsal, konuşmamın baş-nda da ifade ettim, 

lütfen efendim, savunmanızı yapıyorsunuz, Tüzüğü
müzün 63 ncü maddesine göre, kaba ve edep dışı 
konuşmayalım. 

ORHAN KOR (İzmir) — Akıl dışı konuşuyor bu 
adam. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Eğitimi tam bir 
çıkmaz içine sokan, bununla da yetinmeyerek kütüp
hanelerde bulunan en kıymetli eserleri kıymak, yok 
etmek için toplattırmaya başlayan, insan katili, kitap 
katili bir Bakana, bu; sözü söylemez de ne yaparsın? 

ORHAN KOR (İzmir) — Şikâyeti varsa dışarıda 
yapsın. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şerh mi var Tü
zükte? Murakabenin şekli var Tüzükte; yolları açık, 
kapalı değil. Nasıl konuşma bu? 

(A. P. sıralarından gürültüler, «Yuh» sesleri.) 
BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bu nasıl 

konuşma Sayın Başkan?... 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Kendimi savunu

yorum. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Buranın bir şe

refi var. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Savunma 

için böyle konuşamazsınız. 
ORHAN KOR (İzmir) — Üzerinize düşeni yapın 

Sayın Başkan. 
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YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sahtekâr seni, sah
tekâr... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — «Utanmaz adam» 
dedim, j«utanmaz adam»... (A. P. sıralarından gürül
tüler). 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bu hatip değildir, 
bunun hatiplikle ne alâkası var? 

BAŞKAN — Sayın Köker müsaade buyuran... 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, usulle ilgili olarak sıramdan söz rica ediyo
rum, müsaade eder misiniz?... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
(Hatibin sözleri; Başkan tarafından mikrofon ka

patıldığından ve salondaki gürültüler sebebiyle tespit 
edilememiştir). 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Senin böyle konuş
maya hakkın yok. Namussuz, kokain hırsızı sahtekâr 
seni. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sahtekâr. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa

de buyurun efendim. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Senin böyle konuş

maya hakkın yok, namussuz seni. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saygıya davet 

ediyorum seni. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar müsaade buyurun, 

hatibin sözünü kestim, müsaade buyurun efendim. 
Sayın Köker lütfen efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Askerlik sahte
kârlığını... 

(Hatibin sözleri; Başkan tarafından mikrofon ka
patıldığından ve salondaki gürültüler sebebiyle tespit 
edilememiştir). 

BAŞKAN — Sayın Unsal, rica ediyorum; lütfen 
konuşmalarınızı temiz lisanla sürdürün. Aksi takdir
de Tüzüğün hükümlerini tatbik ederim, lütfen efen
dim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Onun söyledikle
rini ben de söyleyeceğim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Namussuz, senin 
böyle konuşmaya hakkın var mı?.. Sahtekâr seni. 

BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Köker, müsaa
de buyurun. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
«müdafaa yapıyorum» diye Devletin müesseselerine, 
hizmet edenlerine hakaret etmesine imkân veremezsi
niz. Bu adamın yaptığı senatörlük değildir. Böyle ko
nuşma olmaz. Bizi şu Meclisin içinde oturamaz hale 
getirmeye hakkınız yoktur. 
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YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
dakika müsaade eder misiniz?.. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Savunma, suç 
işlemek değildir. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, görüyorsunuz ki ge
reken müdahaleyi yapıyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
(Hatibin sözleri; Başkan tarafından mikrofon ka

patıldığından ve salondaki gürültüler sebebiyle tespit 
edilememiştir). 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir dakika sükûneti te
min edeceğim efendim, rica edeceğim. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Beye
fendi hakaret etmeyin bari; biraz kibar olun, nazik 
olun. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, bağırmakla ve kar
şılıklı münakaşalarla meseleyi halledemeyiz. Müsaa
de buyurun, Başkan olarak gerekli müdahaleyi yapı
yorum. Hatibin sözlerini kestim, hatibi temiz lisanla 
konuşmaya davet ettim. Müsaade buyurun efendim, 
gerekli müdahaleyi yapıyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, böyle devam ettirirseniz salonu terk ederiz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, her konuşması yeni bir hakareti doğuruyor. 
Her hakareti yeniden izaha geçerse, 355 gün beyefen
diyi konuşturmak lâzım gelecektir. Çünkü her haka
ret için ona müsaade edeceksiniz, o takdirde Sayın 
Unsal da 365 gün konuşacaktır. Buna hakkınız yok 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üye, ben buna dikkat ediyo
rum, lütfen oturun efendim. 

Sayın Unsal, rica ediyorum konuşmanızda sert, 
kırıcı ve Tüzüğümüzün 63 ncü maddesine göre kaba, 
edep dışı sözler kullanmayın; aksi takdirde eylemi
nizle yeniden Tüzüğün hükümlerini uygulamak mec
buriyetinde bırakmayın. Çok rica ediyorum, konuş
manızı bu anlam içerisinde yapın efendim. 

Devam edin lütfen. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 

yönettiğiniz Yüce Senatonun Tüzüğü Anayasaya, ya
salara uygun biçimde hazırlanmış bir Tüzüktür. Ya
salarda savunmanın söylediklerinin suç sayıldığı hiç 
bir zaman görülmemiştir. Eğer, savunmamı suç saya
rak bana ceza vermeye kalkarsanız suçu siz işlersi
niz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan, 
savunma değil, açıklamadır. Saym Unsal söylediği la
fı açıklayacak. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Nedenini açıklı
yor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Utanmaz adam» 
sözünü açıklasın. Bunun dışında müdafaa hakkı ve
remezsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeye
lim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sizler gibi boy
numuzu ipe mi uzatalım beyler?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Böyle konuşma 
müdafaa değildir. Milletin kürsüsünden hakaret ede
mez. Lütfen sözünü kesin, yeter artık. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Senden adisi var mı 
bu memlekette?... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya devam etme
yin lütfen. 

Sayın Unsal... 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Şu anda Hacette

pe çevresinde silâhlar kan kusmaya başlamıştır. 

BAŞKAN — Saym Unsal, konuşmanızı savunma 
dairesinde yapın. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Efendim, durmu
yorsunuz ki savunma yapayım... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
savunma değil, açıklamadır. Söylediği lafı açıklaya
cak, «Utanmaz adam» sözünü açıklasın, bunun dı
şında müdafaa veremezsiniz. Söylediği sözü açıkla
sın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Unsal, lütfen konuşmanızı kısa kesin. Açık

layın efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Açıklayacağım; 
kendimi savunuyorum, istersem kendimi bir gün sa
vunurum. Konuşmamı kesmeye kimsenin hakkı ola
maz. Bir gün savunacağım kendimi. Burada savunma 
yapıyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Böyle müdafaa 
olmaz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Geçici Başkana 
kendinizin yaptıklarını unuttunuz mu?.. Geçici Baş
kana nasıl kabakklar yaptınız. Utanmaz adamlarsınız 
elbette. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, dinliyorum, takip edi
yorum efendim. Müdahale etmeyin efendim. 

Saym Öztürk, çok rica ediyorum siz de müdahale 
etmeyin efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lütfen sözünü 
kesin, yeter artık. 
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YİĞİT KÖKER (Ankara) — Açıklamalıdır Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, sayın vazifelilerden 
rica ediyorum efendim. Sayın Köker çok rica ediyo
rum. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — tn aşağı, böyle 
konuşamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, savunmanıza devam 
edin. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — 740 liralık harcıra
hı nasıl çaldığını gelip anlatacağım. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Benim hakkım
da tek virgül, tek kelime.. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal lütfen 
efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Senden adisi var mı 
bu memlekette?.. (A. P. ve C. H. P. sıralarından gü
rültüler). 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sahtekârlıkları 
buraya getirmezsen, senden namussuzu yoktur. (Gü
rültüler). 

BAŞKAN — Sayın Unsal, çok rica ediyorum bu 
şekilde konuşmaya hakkınız yoktur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
lütfen sözünü kesiniz. 

BAŞKAN — Saym Unsal, çok rica ederim, size 
baştan böyle söz vermedim efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sen böyle konu
şursan, ben de öyle söylerim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Konuş, ben de bil
diklerimi söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Birbirinize karşılıklı hakaret etme
yin efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sahtekâr, diplo
man yok cebinde (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum efendim. Lüt
fen konuşmanızı bırakın efendim. Sayın Unsal, Sa
yın Unsal, çok rica ediyorum efendim. Sözünüzü ke
siyorum efendim, söz vermiyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
sözümü kesemezsiniz; savunma yapacağım. 

BAŞKAN — Bitmiştir efendim, bitmiştir. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 15 senedir böyle 

şeye şahit oldunuz mu? 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Savunma hakkı 

veriyor musunuz, vermiyor musunuz?... Sözümü kese
mezsiniz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ne savun
ması yahu, işgal meydanında gibi konuşuyorsunuz. 
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OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Haka-
rete hakkınız yok beyefendi, sizin hakarete hakkınız 
yok, biraz seviyeli olun. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, sözünüzü kestim efen
dim, kestim sözünüzü. Sözünüzü tamamlayın, lütfen 
inin efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben Türk'mille
tinin Bakanına değil, Cephe Hükümetinin Bakanına 
söyledim o sözü. Ondan daha uygununu, ondan da
ha hafifini de bulamıyorum. (A. P. sıralarından gü
rültüler). 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Senin gi
bilerinin değil, Cumhuriyet Hükümetinin Bakanıdır o. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Milliyetçilerin 
Bakanıdır o. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sayın 
Başkan, daha da mı müsaade edeceksiniz? 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Utanmaz adam. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
(Hatibin sözleri; Başkan tarafından mikrofon ka

patıldığından ve salondaki gürültüler sebebiyle tespit 
edilememiştir). 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, müsaade buyurun 
efendim. Sayın Unsal, karşılıklı konuşmayın efendim, 
rica ediyorum. Sözünüzü bitirin efendim, sözünüzü 
kesmek zorunda kalacağım. Bitirin efendim lijtfen. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Siz susturun, ben 
de sözümü keserim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen sözünüzü bitirin efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Aylardır kapalı 

okullara «açık» diyen, on binleri bulan kıyımı, kırımı, 
zulmü inkâr eden, «yok böyle şey» diyen, saçma sa
pan sözlerle hayalî ve uydurma bilgilerle Yüce Sena
toyu oyalamak isteyen Bakana «utanmaz adam» de
dim. Ona söylediğim bu. sözü, Yüce Senatoda ve siz
lerin huzurunda söylemiş olmaktan üzgünüm. Bunu 
bana fazla görenler unutmasınlar ki bu tutum, bu re
jim... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sana fazla gör
müyoruz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... bu tutum, bu 
rejim, bu cephe biraz daha giderse, yarattıkları faşiz
me kendileri de bir gün kurban olacaklardır. (A. P. 
sıralarından gürültüler). 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Allah aşkına yapmayın. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Can güvenliğini, 
mal güvenliğini temelinden yok eden insanlara... 
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BAŞKAN — Sayın Unsal, sözünüzü tamamlayın. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Son darbeyi in

dir, ondan sonra. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Tamamlıyorum 

beyefendi. 
«Utanmaz» diyene bu sözü biz çok görsek de, 

halk çok görmez sanıyorum. (A. P. sıralarından gü
rültüler)... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, sözünüzü kestim efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Allah aşkına yapmayın. Böyle konuşma olmaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Ucuzal ha
tibin sözünü kestim. Sayın Unsal son sözünüzü söyle
yin, terk edin kürsüyü. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Haka
ret hakkınız yok. Milletin kürsüsünü istismar edemez
siniz. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, ko
nuşmasına izin veriyorsunuz ve dinliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, lütfen sözünüzü bitirin 
efendim. Kürsüden inin lütfen, sözünüzü kestim. 

Sayın Unsal, lütfen kürsüden inin, sözünüzü kes
tim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Benim Bakana 
söylediğim söz, Tüzük gereği suçtur. Sayın Başkanın 
Tüzüğün gereğini yapmasını istiyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, İçtüzüğe göre muamele yapın lütfen. 

BAŞKAN — Sözünüz bitmiştir efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

sözünü kestiniz hâlâ dinliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, çok rica ediyorum 
efendim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Komünist
lere fırsat vermeyeceğiz. 

ıMEHMET VARIŞLI (Konya) — Bu kürsü sana 
fazla. (A. P. sıralarından gürültüler). 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
böyle şey olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal; çok rica ediyorum 
efendim. Sayın Ucuzal çok rica ediyorum... 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — (Eski
şehir Üyesi Ömer Ucuzal'a hitaben) Ne bağırıp du
ruyorsun, ne gürültü ediyorsun, ne oluyorsun, terbiye
siz adam?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Gel gel... 
BAŞKAN — Sayın Yorulmaz; çok rica ediyorum 

efendim, sükûneti muhafaza edelim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Utanın, utanın.. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sen 

utan, Grup Başkanısın. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Haysiyetler biçi

liyor, şerefler çiğneniyor. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Ucuzal... 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Yazık 

be, tuh... Sana söylüyorum, sen de alışacaksın, alışa
caksın.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Alıştınız 
bu işe, Hacettepe'ye git. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın 
Unsal bana hakaret etti. Sataşma vardır, ben de ken
dilerine hakaret ettim, bana da takbih cezası verilmesi 
için savunma hakkı istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köker, yatışmıştır istirham 
ediyorum... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, ben 
kendisine «namussuz» dedim, (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) Söylenmemesi lâzım gelen bir elfazı sarf-
ettim. Bana takbih cezası verilmesi lâzım gelir. 

BAŞKAN — Sayın Köker, savunma isteği altında 
kürsüye çıkıp da birbirinize hakaret edecekseniz, Baş
kan olarak buna meydan vermeyeceğim efendim. An
cak... 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — O da Ni
yazi Bey'e «adi» dedi. Ne hakkı var bunu söylemeye? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, lütfen sükûneti muhafaza edelim. Hakkı yoktur 
Sayın Yiğit Köker'in. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan ben 
kendisine hakaret ettim, ben de takbih cezasına razı
yım Savunma hakkı istiyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

hakaret ettiğini söylüyorsa, onu da savunayım. Diplo
ma hırsızını söyleyeyim. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, lütfen otu-. 
run gereken işlemi yapacağız. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Söz verin, haka
ret ettiğini kabul ediyorsa, ona da söz verin, savun
ma hakkı verin. Onları da söyleyeyim. Benim elimde 
delil var. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, konuşmanızı yaptınız 
efendim, çok rica ediyorum, yerinizden müdahale et
meyin. (Gürültüler.) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bana hakaret et-
miş, savunma hakkı verin, ona da ceza verin. 

429 -~ 



Ç. Senatosu B : 23 8 . 1 . Î976 O : 1 

BAŞKAN — Çok sayın Senatörler, maalesef ge-
çenki birleşimde başlayan ve bu Birleşimde de devam 
etmek istidadını gösteren karşılıklı sataşmalara.... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Hakaret dolayıssyle 
söz vermek mecburiyetindesiniz. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Köker; kar
şılıklı sataşmalarla, karşılıklı hakaretlerle sükûneti te
min etmek çok zor efendim. Çok rica ediyorum, görüş-

* melerimizin devamı için sükûneti sağlayalım, sükûneti 
muhafaza edelim. Aksi takdirde, açık olarak birbirini
ze hakaret edip, ondan sonra savunma hakkı isteyip, 
tekrar kürsüye gelip hakaret etmekle bu işin sonu gel
mez çok istirham ediyorum. Çok rica ediyorum, 
gündem dışı... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onu ba
şında düşünecektiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Başkan olarak ben ge
reken müdahaleyi yaptım. Burada konuşan hatibin 
ağzını kapayamam, vazifeliler görevini yapsın efen
dim. Aynı şekilde siz de yerinizden müdahale ediyor
sunuz, arkadaşlarınız da aynı şekilde hakarete devam 
ediyorlar. Çok rica ediyorum... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sinirlenme
yin efendim, müsaade buyurun; ben hiç bir kimseye 
müdahalede bulunmadım. Bulunan arkadaşlar var yok, 
bunun hesabını kendileri verirler. Yalnız bir noktayı 
arz etmek istiyorum. Hakaretler karşılıklı olur, tek 
olur yahut da iki, üç kişiyle olur. Ama bunlar bura
da ifade edildikten sonra elbette iş zıvanasından çı
kar. Onun için evvelâ tutumunuzda hata var. Müsaa
de buyurursanız onu izah edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, tutumumdaki hatayı ger
çekten öğrenmek istiyorum. Buyurun efendim, lütfen 
kısa olsun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Başkanlık makamına ve Yüce Senatoya en derin 
saygılarımı sunarım. Sayın Başkana, Başkan bulun
ması doîayısıyle değil, Senatodaki üye bir arkadaşım 
olarak da büyük saygım vardır. 

Bu kürsüde maalesef daha bir yasama yıhnm ilk 
adımlarını atmaya başladığımız günlerde, bahtsız bir 
durumla karşı karşıya geldik. Bu bahtsız durum maale
sef burada iki birleşimdir (ki, bu üçüncüsü) devam et
mektedir. Şimdi Sayın Başkana bütün saygım içerisin
de, bütün iyi niyetim içerisinde şu noktayı ifade et
mek isterim. 

Cumhuriyet Senatosunu idare buyurduğunuz bun
da:! önceki iki birleşimde, iki sayın arkadaşımız bu

rada gündem dışı söz aldılar ve gündem dışı söz aldık
ları zaman konuşmaları da yazılı idi, irticalen de ko
nuşmadılar. Kendi konuşmalarını yazılı hale getirdik
lerine göre, fikirlerini daha iyi düşünerek, taşınarak 
ve kendi ifade etmek istediklerini daha vazıh şekle 
getirerek geldiler, kürsüde beyanda bulundular! Bu be
yanlar gayet ağır idi. İki arkadaşımız da cümlelerinde 
çok ağır sözler kullandılar ve Hükümeti baştan aşa
ğıya itham ettiler ve Hükümette «Katil Hükümet» 
diyecek noktalara geldiler. Bunları söyleyen arkadaş
larımız buradadır ve zabıtlar da ortadadır. Buna rağ
men, bütün arkadaşlarımdan çok istirham ediyorum; 
veya bu grupu, şu veya bu tarafı ilzam eden bir va
ziyet içerisine girmesinler. Bunu kendilerinden içten
likle istirham ediyorum. 

Hangi arkadaşımızdan, hangi taraftan en ufak bir 
müdahale geldi bu arkadaşlarımıza? Hiç bir müdaha
le olmadı arkadaşlar. Şahsen ben, Grupumun bana 
tevdi etmiş olduğu bir vazifeyi yerine getirirken ar
kadaşlarımdan teker teker istirhamda bulundum ve de
dim ki, «Arkadaşlar bu kürsü Milletin kürsüsü, bura
da konuşulur. Burada hakaret olmadığı takdirde, ken
di fikirlerini herkes serbestçe söyler ve söylemeside 
lâzımdır. Bu kürsülerde biz söylenecek sözlere kalkıp 
da ipotek koymak istersek, meselenin içinden çıkama
yız.» Arkadaşlarımızın hepsi, bütün Cumhuriyet Se
natosu Yüce Heyeti saygı ile sonuna kadar arkadaş
larımızı dinledi, hiç bir cevap verilmedi, hiç çıt çıkma
dı. Çok güzel ve bundan memnun olduk. Katta benim 
Adalet Partili arkadaşlarımın içerisinden, «İyi oldu, 
bir şey de söylenmedi. Yoksa boşu boşuna kırıcı va
ziyetler olurdu» diyenler oldu. Nihayet arkadaşlar 
söyleyecekler, elbette muhalefettedirler. Muhalefetin 
karşısında olan gruplar, gerekirse Hükümet, gelecek 
kendi düşündüğünü ve yapılan tenkitlerin yerli veya 
yersiz olduğunu cevaplandıracaktır. Bundan normal 
bir şey olmaz ve bu platformda ancak böyle müza
kere cereyan eder. Bizler de bunu bekledik. Nitekim, 
geçen Birleşim buraya üç tane Bakan geldi ve ilk 
olarak Millî Eğitim Bakanı söz aldı. 

Sayın Başkanım; affedersiniz, tutumdaki hata ve 
noksan işte burada başlıyor. Sayın Bakan konuşmaya 
başladı. 

Muhterem arkadaşlar; İçtüzük de, Anayasa da; 
işimize geldiği zaman, «Efendim, benim burada sa
vunma hakkım var, benim savunma hakkıma kimse 
müdahale edemez» diye en galiz kelimeleri sarf etmeyi 
kendimize hak sayacak bir hüküm var mı? Cumhuri
yet Hükümetinin bir Bakanı burada konuşurken, «Bu 
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ne biçim Bakan yahu, bu ne terbiyesizlik, bu adam
dan bakan da mı olur?» gibi sözler söyleniyor. Za
bıtlar önümde arkadaşlar, hicabı haldir şu beyanlar, 
hakikaten insanı üzer. Bunlar burada söylendi arka
daşlar. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Kö-
ker'in söylediklerini de okudunuz mu? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, ben Sayın Köker veya bir başkasın
dan bahsetmiyorum; umumî olarak Cumhuriyet Se-
natosundaki beyanlardan bahsediyorum. Eğer benim 
arkadaşlarımdan da bu tarzda konuşan varsa, onu be
nim tasvip etmediğim gibi, Yüce Kurulunuz da tasvip 
etmez arkadaşlar. Ben şu veya bunun müdafaası için • 
çıkmadım. Şu Cumhuriyet Senotosunda grup idare
cileri olarak, sizin Cumhuriyet Halk Partisinin çok 
güzide idareci arkadaşlarıyle konuşmalarımızı lütfen 
hatırlayın. Arkadaşlar arasında elbette tenkit olacak, 
kimse kimseden dalkavukluk beklemiyor. Kimse kim
seden durup dururken rüşveti kelâm beklemiyor. El
bette vazifesini yapacaktır muhalefet; ama hakaret mi 
etmemiz lâzım? 

BAŞKAN — Sayın Ege, konuşmanızı Başkanlığın 
tutumu üzerine yöneltmenizi rica ediyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Birbiri
mizi küçültmemiz mi lâzım? Bunlar olmayacak, ol
maması lâzım. 

Oraya geliyorum Saym Başkanım. Müsaade edi
niz, kimseyi tahrik etmiyorum, oraya geliyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Şimdi, 
eğer bu ilk başladığı anda kimin tarafmdan gelirse 
gelsin, şu sözleri söyleyen ben İskender Cenap yapı
yorsa, Sayın Başkanın derhal çok yerinde ve çok katı 
olarak bunu susturması gerekir idi. Efendim, o taraf
tan da söyleniyor, bu taraftan da... Hayır efend:m, han
gi taraftan söylenirse söylensin, istirham ediyorum; 
önemli olan gerekli hassasiyeti göstermektir. 

Şimdi Sayın Başkan o hassasiyeti gösteriyorlar, gös
teriyorlar; ama Cumhuriyet Senatosunun zabıtlarına 
şimdiye kadar geçmem'ş olan en galiz, birbirine hakaret 
eden cümleler ve kelimeler geçti. Açınız, bakınız 15 se
nelik zabıtları; 15 senelik zabıtlar içerisinde 196İlerin, 

1962'lerin en heyecanlı döneminde birbirine karşı 
âdeta husumet cephesi halinde olan partilerin yahut 
ta görüşlerin içinde dahi ifade edilmemiş sözler, şu iki 
toplantıda ifade edildi. Bunun için üzüntü duyuyorum. 
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Burada Sayın Bakan konuşurken, Sayın Başkan 
eğer bu titizliği gösterseydiniz, bu vaziyetle karşılaş
mayacaktık; ama şunu da insafla ifade ediyorum ki 
muhterem Başkan; ilk defa kürsüye çıktınız ve ilk de
fa böyle bir celseyi idare etmek bedbahthğıyle karşı 
karşıya kaldınız. Onun için size de fazla birşey söy
leyemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meseleler üzerindeki 
müzakerelerde hepimiz herşeyi buradan söyleyelim; 
ama geliniz birbirimize hakaret etmeyelim, geliniz bir
birimize bu şekilde en galiz sözleri söylemeyelim. O 
zaman Sayın Yüce'nin ifade ettiği gibi, her hakaret 
eden, her çok bağınp çağıran insan devamlı olarak 
bu kürsüyü işgal edecek demektir. Bu değil muhterem 
arkadaşlar, burada müdafaa bu tarzda yapılmaz. Ora
da c!a hatanız var Sayın Başkan. Zaten bir müdafaa 
değildir, ifade edilmiş olan sözün kendince izahıdır. 
Hatta bir noktada bir nevi özür dilemedir. Bunun en 
canlı misali, Sayın Feyyat'ın burada yapmış olduğu 
konuşmadır. Kalkıp bunu ifade etmiştir ve bu tarzda
dır. Halbuki şimdi konuşan muhterem arkadaşımız, 
değil söylediği sözü herhangi bir şekilde izah etmek 
veya onu makul ölçüler içerisinde hafifletmek; daha 
büyük, daha ağır hakaretleri üstüste yığdı, 5 defa «Sö
zünü kestim» dediniz, ondan sonra yine söz verdiniz. 
Bu da hata Sayın Başkanım. Lütfediniz bu hatalar tek
rar etmesin ve arkadaşlarımdan da istirham ediyorum; 
yapılmış olan bütün bu konuşmaları ve buna benzer ha
reketleri Anayasanın, İçtüzüğün ve teamüllerin içerisin
de halledelim. Yoksa birbirimize hakaretle hiç bir nok
taya varamayız. 

.Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Sayın üyeler; 
Saym Ege, iki birleşime çıktığımı ifade ettiler. 

Ben iki birleşime değil, bundan evvel bir birleşime 
çıktım, bu ikinci birleşimdir. Daha evvelki; yani 21 nci 
Birleşime Sayın Zeren çıkmışlardır, o Birleşimde ben 
bulunaııaJm. 

22 nci Birleşimde birtakım müessif hadiseler oldu. 
Zabıtları tetkik buyurursa, her kırıcı sözde Tüzüğü
müzün 63 ncü maddesi ahkâmına giren edep dışı ka
ba sözler sarfeden hatiplerin konuşmasına müdahale 
ettim ve görevlileri görevlerini yapmaları için görev 
başına çağırdım. Başkanın yapacağı budur; fakat maa
lesef her taraftan karşılıklı olarak konuşmalar, bir
birlerine hakaretler devam etti. Bunun üzerine yine 
Tüzüğün vermiş olduğu yetkiye göre Birleşime bir saat 
ara verdim. 
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22 nci Birleşimin ikinci oturumunda, bu sözleri 
sarf eden Sayın Feyyat'a, Tüzüğümüzün ahkâmı ge
reğince yine ceza verdim. Sayın Özbek, Sayın Ünsal'ın, 
Sayın Millî Eğitim Bakanını hedef alan kaba ve edep 
dışı sözler sarfettiğini ve bunun hakkında ne işlem 
yapılacağını sorması üzerine zabıtları tetkik ettim, 
gerçekten bu sözlerin sarfedilmiş olduğunu tespit et
tim, Tüzüğün ahkâmını yaptım. Bunun dışında, siz
ler de görüyorsunuz arkadaşlarım, karşılıklı olarak 
kırıcı sözler sarf ediliyor. Başkana yardimcı olmadığı
nız takdirde, Başkan sükûneti temin edemiyor. Gö
revliler görevini yapmaz ise, Başkanlık ancak Tüzü
ğün vermiş olduğu yetkileri kullanır. Bunun dışında 
karşılıklı kırıcı sarfedilen sözlere engel olamıyoruz. 
Sayın arkadaşlarımdan, sayın senatör üyelerden bana 
yardımcı olmalarını istirham ediyorum. 

Sayın üyeler; 
Gündem dışı konuşma talepleri vardır.. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, ben 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köker, yalnız Sayın Ege'nin 
ifade etmiş olduğu bir hususta yanlış bir ifade kullan
dığımı kabul ediyorum. Tüzüğümüz gereğince sa
vunma hakkı değil, açıklamadır ve böyle olması gere
kir. Çıkıyorsunuz aynı şeyi söylüyorsunuz, hakaret 
ediyorsunuz, «Bunu açıklayacağım» diyorsunuz. Bu
nun açıklanacak tarafı yoktur efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ben de açıklamada 
bulunacağım. 

BAŞKAN — Yoktur efendim, çok rica ederim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Malatya Üyesi Hamdı Özer'in, Sosyal Si
gortalar Kurumunda çalışan personelin direniş neden
lerine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündem dışı konuşma talep eden sayın üyeler 

vardır. Bunlara sırasıyie söz vereceğim. 
Sayın İçişleri Bakanı Hükümet adına konuşmak 

istemişlerdir. 

Sayın içişleri Bakanı buradalar mı efendim?... Yok. 
Malatya Senatörü Sayın Hamdi Özer, gündem dı

şı söz talebinde bulunmuşlardır, kendilerine söz veri
yorum. 

Buyurunuz Sayın Özer. 
Ancak, Sayın Özer, sizden sonra birkaç sayın ar

kadaşımız daha konuşmak için müracaat etmişlerdir, 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Unsal kürsü
de konuşurken kendisine hakaret ettim. Bana ceza 
vermeyecek misiniz?... 

BAŞKAN — Sayın Köker, size ceza vermediğim 
için açıklama hakkı da vermiyorum. Lütfedin, bunu 
takdir buyurun efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bana ceza vermiyor
sunuz demek?.. 

BAŞKAN — Efendim, sükûneti temin etmek için 
size bir ceza vermedimki sözlerinizi açıklayasınız. 
Lütfen efendim. (Gürültüler.) 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, ben 
kimsenin lütfuyla cezadan kurtulacak adam değilim. 
Lütfedin bana ceza verin. Savunma hakkı verin; ama 
ceza da verin. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündem dışı müracaatlar olmuştur, ona geçece

ğim... 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa

yın Ünsal'a ceza tatbik etmeyecek misiniz Sayın Baş
kan?.... 

BAŞKAN — Tamam efendim, gündem dışı ko
nuşmalara geçmeden evvel cezayı tatbik edeceğim. 

Sayın üyeler; 
Tüzüğümüzün 154 ncü madesinin dördüncü ben

dine göre, Sayın Ünsal'a takbih cezası verilmesi ge
rekiyor. Bu cezanın tatbiki için görüşme açılmaksızm 
Genel Kurulun işari oylarına müracaat edeceğim. Ce
za verilmesini kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

konuşmanızı on dakika içerisinde bitirmeye gayret et
menizi istirham ediyorum. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Sosyal Sigorta Kurumlarında görevli personel da
ha önce işçi iken, memur yapılacaklarını öğrenerek 
bir direnişe geçmiş ve bu nedenle de görevden atıla
rak bin beş yüze yakın aile aç ve perişan duruma 
sokulmuştur. Sosyal bir hukuk Devleti olarak bu du
rumun düzeltileceğine inanmakla beraber, bu olayın 
b;r kritiğini yaparak Hükümeti uyarmak ve yüce Se
natoya görüş ve dileklerimi sunmak istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Bu ve benzeri olayların gerçek nedenleri, toplu

mun kesimleri arasında yaratılan sosyal uçurumlar-
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dır. îşçi ile memur ve Öğretmen arasında, şehirli ile 
köylü ve bölgeler arasında sosyal refah dengesi ku
rulmadıkça, bu tür olaylar birbirini kovalayacaktır. 

Bir toplum düzeninde hukuka aykırı yasalar, yete
neksiz hükümetler ve sınırsız istek yarışları hüküm 
sürdükçe ve ortak bir sorumluluk şuuru bayraklaşma-
dıkça sosyal uçurumlar kapanmayacak ve olaylar 
yangını sönmeyecektir. Şu olay da gösteriyor ki, işçi
ler memur ve öğretmen olmaktan kaçıyor, memur 
ve öğretmenler ise, işçi olmaya can atıyorlar. Bunun 
anlamı üzerinde ciddiyetle durmak gerekir. Bu olay, 
memur ve öğretmenlerin itibarı üzerinde durmamızı 
ve onların acıklı durumlarına eğilmemizi bize açıkça 
ihtar etmektedir. Bir işçi neden memur ve öğretmen 
olmak istemez? Çünkü, onlar sosyal haklarını koruyu
cu sendikadan ve grev hakkından yoksundurlar. Ge
çim sıkıntısından kıvranırlar, ses çıkartamazlar, sür
gün edilirler sahip çıkan olmaz. 

Görülüyor ki, bir zamanlar memur ve öğretmen 
tavan ve işçi taban iken, bugün tersi olmuştur. Halbu
ki, sosyal bir hukuk devleti, toplum kesimleri arasın
da dengeyi sağlamakla yükümlüdür. Bu denge, hakta 
eşitlik ve ücrette adalet ilkesine bağlı kalmakla sağ
lanır. Direniş ve zora boyun bükerek değil. 

Memur ve öğretmenlerle milyonlarca tarım işçi
si köylülerin, muhtaç, yaşlı ve sakatların sosyal gü
venlikleri hükümetlerin insafına değil, kanunların te
minatına bağlanmalıdır. Bugün, Türk toplumunun 
içinde bulunduğu çıkmazın tek nedeni, zor karşısında 
Devletin taviz vermesi ve imtiyaz tanımasıdır. Ata
türk, Türk milliyetçiliğini; imtiyazsız, sınıfsız, kaynaş
mış bir kitle olarak tanımlarken, Devlet düzenimizin 
gerçek demokrasiye dayalı, ülkesi ve milletiyle bütün
lük ilkesine bağlı olduğunu açıkça belirtmiştir. Buna 
rağmen, Anayasanın 12 nci maddesinde zümre ve sı
nıfın varlığı kabul edilmekte ve ancak imtiyaz tanın
ması yasaklanmaktadır. 46, 47 ve 119 ncu maddeleri 
işçilere sendika kurmak, toplu sözleşme ve grev hak
kı tanıdığı halde memur ve öğretmenlere bu hakkı 
yasaklamaktadır. Bir Anayasa en önemli bir ilke üze
rinde kendi içinde çelişkili hükümler taşırsa, ondan 
doğacak yasalar, toplum düzeninde sürekli sarsıntılara 
yol açar. 

îşte bu nedenle ısrar ediyorum ki, Devlet hiz
metinde çalışan memur ve öğretmenlere de sendika 
kurma ve grev hakkı tanınmalı ve Anayasanın sözün
de ve ruhunda yer alan eşitlik ilkesi uygulanmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Şimdi bu ana nedenlerden sonra, konu ile ilgili 

olan işçilerin memur yapılmaya zorlanışları ve gö
revden atılışlarına kısaca dokunacağım. 

Bu işçiler, Sosyal Sigortalar Kurumuna prim öde
yerek işçiliklerini sürdürmekle müktesep hakka sahip 
olmuşlardır. Böylece kazanılmış bir hakkın ihlâli yasa
larımıza aykırıdır. Çünkü, Hükümet müktesep bir 
hakkı ihlâl ederek işçileri memur yapmak kararını 
almış, Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürler Kurulu 
da bu kararı uygulamıştır. Bunu öğrenen işçiler ve 
sendika başkanlarının direniş ve tepkileri karşısında 
Sosyal Güvenlik Bakanı, bunun doğru olmadığım ilan 
etmiş ve teminat vermiştir. 

Şmdi soruyorum : Sayın Bakan kendi imzasını 
koyduğu bir kararnameyi neden inkâra kalkışarak, bu 
personeli pusuya düşürmüş ve görevden atılmalarına 
sebep olmuştur? Eğer, Hükümetin böyle bir kararna
mesi yoksa, Sosyal Sigortalar Müdürler Kurulunun ya
sa dışı tasarrufuna neden karşı çıkmamıştır? Karar
name olmadan Müdürler Kurulunun işçileri memur 
yapma yetkisi var mıdır, bunun üzerinde neden dur
mamıştır? 

Görülüyor ki, Hükümet yasaları uygulamada ken
di içinde anarşiye düşmüş, yetki ve sorumluluk kapa
nın elinde kalmıştır. Böylece görevliler, Kanun ve 
mevzuata değil, kişilerin vaatlerine, aldatmalarına, 
zorlamalarına bağlı tutularak güvensizliğe atılmakta
dır. Sendikacılar, memur görevi yapanları işçi yapa
rak, kendi sendikalarını şişirme yolunu tutmaktadır. 
Hükümet bir hizmet analizi yaparak hangisinin me
mur ve hangisinin işçi statüsüne gireceğini belirtmek
ten acze düşmekle personelin daha cazip gördüğü sta
tüye akın etmesine seyirci kalmaktadır. 

Sayın senatörler; 
îş ve hizmet analizi en önemli bir problemdir. 

Bunun, adaletli bir çözüme bağlanması, herkesi hak
kına razı etmenin tek yoludur. Kaynağı tüketmeye 
yönelik aşırı isteklerin önüne geçmenin yolu da bu
dur. Beden ve fikir işçiliğinin kapsamını belirtmek 
gerekir. Ayda bir kez dahi şehir yüzü göremeyen ve 
köylerin ahır ve samanlığını onarmak suretiyle çoluk 
çocuğunu barındırmaya çalışan öğretmenlerin eğitim 
ve öğretim hizmetlerinde fikir ve beden işçiliği yok 
mudur? Bunun cevabını vicdanımızdan almamız ve 
ona uymamız gerek. 
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Muhterem senatörler; 
Yurdumuzda her yıl bir milyona yaklaşık insan iş

çilik çağına basmaktadır. İşsizlik bunalım halini al
mıştır. Buna rağmen işçi sendikaları arasındaki sınır
sız istek yarışması son süratle sürdürülmekte ve han
gi noktada duracağını kestirmek zorlaşmaktadır. Eğer 
bu yarış yurt kaynaklarının kuruduğu noktaya ka
dar uzarsa, ne işverenden ve ne de işçiden eser kal
mayacaktır. Bunların refah içinde ve uzun ömürlü ya
şayabilmeleri matematik ölçülere bağlı kalmalarıyle 
mümkündür. İşçiler iş alanlarını kurutmakla değil, iş 
üreten tesisleri çoğaltmakla milyonlarca işsiz kardeş
lerine açık jcapılar hazırlamalıdır. Sendika yöneticile
ri, işsiz kardeşlerine açık kapılar hazırlamalıdır. Sen
dika yöneticileri, masraf faturalarının işçinin alın te
riyle yazıldığını bilmelidir. Bu terlerle lüks faturalar 
yazılamaz. İşçiler gecekondularda kıvranırken, kendi
leri Hiltonlann fatufalarıyle rengârenk sekreterler ve 
maroken kaplı kapılarla onun karşısına çıkmamalı
dır. Sendikacılık, emek sömüren bir saltanat değil, 
emek üreten ve emek koruyan bir hizmet organı olma
lıdır. 

Sayın senatörler; 

Bu ifadelerimle işçiye ve onun sendikal haklarına 
karşı olduğum sanılmasın. Ben, onun daha üst bir 
refah düzeyine ulaşması gereğine inanmış k-mseyim. 
Ancak, bu refahın ömürlü ve genel olması için ölçüye 
uymanın şart olduğunu da savunmak zorundayım. İş
çinin alın terinin, şehit kanı kadar kutsal olduğunu 
bu kürsüden yıllardan beri savunmaktayım.. Ancak, 
bir toplumda sınıflar yaratan bir tutumun ve sınıf 
egemenliğinin de karşısında şiddetle bulunduğumu be
lirtmek isterim. Toplumda sınıflar yaratarak, onları 
birbirleriyle çatışır hale getirmenin karşısındayım. 
Memur ve öğretmen kesimiyle işçi kesimi aramdaki 
dengeyi sağlamak zorundayız. Bir sosyal düzende 
12 000 lira aylık alan garsonla 1 200 lira aylık alan 
öğretmen yan yana tutulamaz. Bir garson on öğretme
ne bedel olamaz. Böyle bir toplu sözleşme, toplum 
vicdanında yer bulamaz. Bir rejimi kökünden yıkmak 
ve hatta bir devleti çökertmek için bundan daha teh
likeli sosyal adaletsizlik düşünülemez. 

Görülen tek çıkar yol; fiyatlara göre ayarlanan 
katsayı uygulaması işçi ücretlerine de yapılmalı ve 
toplu sözleşmelerde bir sınır bulunmalıdır. Böyle ol
mazsa, her sendika kendi varlığını öteki sendikalara 
karşı korumak için ücret artırma yarışını sürdürecek 
ve uçuşan fiyatları durdurmak mümkün olamayacak
tır. 

Toplu sözleşme ile işçi ücretine yaptığı artışın 
kat kat fazlasını fiyatlara bindirenler dürüst ve na
muslu işvereni silecek ve ülkeye egemen olacaklardır. 
Vurguncu ve istifçi işverenler, işçiye verdiği zammı, 
fiyat artışları ile onun elinden geri alacak ve böylece 
satın alma gücünü yitiren köylü ve dar gelirli yurttaş
lar toplum patlamasının dinamiti haline geleceklerdir. 
İşte korkulan düzen o zaman doğacak ve en önce de 
onun davetçisi olan vurguncuları vuracaktır. 

Sayın senatörler; 
Bir mühendise ve bir doktora 2 500 lira aylık ve

rirken, toplu sözleşme ve grev hakkı alan bir çıma
cıya 6 bin lira verilirse, kalkınmak zorunda olan ül
kemizde teknik eleman ve doktorları bulmak müm
kün olamaz. Bu seçkin elemanların yurt dışına ihraç 
edilişleri durdurulamaz. Kalkınma projelerimizi ya
bancılara fahiş ücretle yaptırırken, doktorsuzluk yü
zünden binlerce yurttaşımız ölürken, kalkınan ülke ve 
sosyal devlet bizim olamaz. Toplu sözleşme hakkı 
var diye, Emekli sandığına ait bir otelin personeline 
Temmuz ve Ağustos aylarında iki toplu sözleşme uy
gulanıyor. Temrnuz'da maître d'hötel'in aylığı 15 023 
lira iken, Ağustos'da 15 538 liraya, en alt kademedeki 
odacının aylığı 4 930 liradan, 5 400 liraya yükseltili
yor; fakat oteî'n müdürü memur statüsüne dahil ol
duğu için ancak 4 500 lira alabiliyor. Böyle bir adalet 
olamaz, Müdüründen fazla ücret alan bir odacıyı dün
yanın hiç bir devlet düzeninde bulmak mümkün değil
dir. Böyle bir düzeni ayakta tutacak ne sihir, ne kera
met, ne akıl ve ne de vicdan düşünülemez. 

Devlet, sendikaları da bu çıkmazdan kurtarmak 
için katsayısını işçilere de uygulamalı, toplu sözleş
menin sınırını çizmede nazım rol oynamalıdır. Sen
dikalar da işçilerin sosyal güvenlikleriyle ilgili hiz
metleri yürütmeğe ve yarışlarını bu yolda sürdürme
ğe vakit bulabilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Bu görüş ve dileklerim sadece sendikal hakkı, top

lu sözleşme ve grev hakkı bulunmayanların sesi değil, 
hakkın hukukun ve tek kelimeyle vicdanın sesidir. 

Görevlerinden atılan işçilere gelince : 
Hükümet kazanılmış bir hakkı hemen sahiplerine 

teslim etmelidir. Bir hükümet, icraatında âdil olma
lı; fakat gasıp olmamalıdır. 

Maruzatım bundan ibarettir, hepinize saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer. 
2. — Kûtakya Üyesi Osman Âlbayrak'ın, anarşik 

olaylara dair gündem dışı demeci. 
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BAŞKAN — Kütahya Senatörü Sayın Osman Al
bayrak, anarşik olaylar sebebi ile gündem dışı ko
nuşmak istemişlerdir, kendilerine söz veriyorum. 

Sayın Albayrak, buyurunuz. 
Saym Albayrak, sizden de istirham ediyorum; ko

nuşmanızı on dakika içerisinde bitiriniz. 
OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Bitirmeye 

çalışacağım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Anarşik olaylardan üzüntü duymamak mümkün 

değildir. Bilhassa telâfisi ve tasvibi mümkün olma
yan ölüm hadiseleri büyük elemlere ve sonsuz ıstırap
lara sebep olmuştur. 

Hadiseler hakkında düşündüklerini söylemek, yaz
mak, tedbir alınmasını istemek herkesin en tabiî 
hakkıdır; ancak bunları objektif ölçülerle yapmak 
da şarttır. Aksi halde anarşinin teşvikçisi durumuna 
düşülür. Hele tek taraflı suçlamaları anarşinin deva
mı için parola haline gelir. 

İddiaya göre bugüne kadar 1G3 veya 119 kişi öl
dürülmüştür ve bütün bu cinayetler siyasîdir. Ancak 
bu öldürülenlerin isimleri açıklanmamıştır. Bu ra
kamlara 12 Marttan sonra Kızıldere ve Nuruhak 
Dağlarında jandarma ile çarpışarak ölenlerle, idam 
edilenler dahil midir? Bu sorumuz mutlaka" ccvaplan-
dınlmalıdır. Eğer dahil ise, siyasî cinayet iddiası 
.maksatlıdır ve üzerinde dikkat ve hassasiyetle durul
mayı gerektirir. 

Sayın senatörler; 
Hepinizin bildiği gibi, Kızılay'da Güven Park'taki 

ve Kurtuluş'taki Atatürk'e ait; «Türklüğün en bü
yük düşmanı komünistliktir, her görüldüğü yerde 
ezilmelidir.» sözleri kaldırılmıştır; İdam edilenlerin 
mezarlarından alman topraklar Moskova'ya götürül
müştür. Bütün bunların anlamı nedir? 

Bütün bunlara çıkarılan Af Kanunu da ilâve edi
lirse, komünistleri durdurmanın imkânı kalmaz. 

İşte bütün bunları çok iyi değerlendiren komü
nistler himaye edildiklerinin bilinci içerisinde anarşi
yi sürdürmekte ve her geçen gün biraz daha yoğun
laştırmaktadırlar. 

Anarşiyi gerçekleri tahrif etmekle önleyemeyiz. 
«Anarşik ortamı ülkücülerin yarattığı» iddiası ciddi
yetle bağdaşmaz. Sıkıyönetim mahkemeleri tarafın
dan mahkûm edilmiş bir tek ülkücü yoktur. Sabır
larınızı suiistimal etmemek için, sıkıyönetim mahke
meleri zabıtlarından uzun uzun bahsetmeyeceğim. Sa

dece Türk olmadıklarını, «Leninci» veya «Maocu»' 
olduklarını iftiharla belirten ve affa lâyık görülen 
bu kişilerin halen nerelerde ve ne ile meşgul olduk
larım ilgililer açıklamalıdırlar. 

Sayın senatörler; 
Birde, ülkücüler bütün ölüm olaylarından sorum

lu tutulmak istenmektedirler. O kadar ki; mahkeme 
kararlarıyle aksi sabit olduğu halde bu iddia sürdü
rülmektedir ve açıkça «Ülkücüler birbirini öldürü
yor» denmektedir. 

Hepinizin hatırlayacağı gibi Siyasal Bilgiler Fa
kültesinde öldürülen solcu Mustafa Kuseyri'nin ül
kücüler tarafından öldürüldüğü günlerce kamuya 
açık tutulup bu yolda beyanatlar verilirken, solcu Ne
jat Aru'nun olayı itiraf etmesi bu iddiayı sürdüren
lerin gerçek niyetlerini ortaya çıkarmıştır. 

Kamuoyuna bavul cinayeti olarak intikal eden 
bir diğer hadisede de, ölenin ve öldürenlerin komü
nist olduğu anlaşılmıştır. 

Bugün dünyada olduğu gibi memleketimizde de 
komünistler «Maocu» ve «Leriinist»' olarak iki büyük 
grupa ayrılmış durumdadırlar. Bunu kendi yayınla
rından, slogan ve bildirilerinden anlamak mümkün
dür. Duvarlarda hâlâ okunabilen; «Devrim kan ile 
yazılır», «Ne Rusya, ne Amerika müstakil Türkiye» 
sloganları Maocularındır. Bu iki grup amansız bir 
mücadele içindedir. Bu iki grupun oylarını aynı par
tide tutabilmek ise imkânsızdır; ama her şeye rağ
men bu iki grupu bir dereceye kadar memnun etme 
çarelerini aramak da lâzımdır. Bulunan çare, geç
mişte kullanılan usullerden faydalanmaktır. Bunun
la tespit edebildiğimiz gayelerden birincisi; 

Biraz önce belirttiğim gerçekleri gizleyerek ka
muoyunu yanıltıp, bütün cinayetleri işleyenler ülkü

cülerdir intibaını uyandırarak, halen mahkemelere in
tikal etmiş hadiselerde baskı unsuru olmak; 

ikincisi de; Türkiye'de kendilerinden başka güve
nilir insan ve güvenilir müessese kalmadığını izaha 
çalışmaktır. Bu yol çok yanlıştır, çok tehlikelidir. 

Geçen sene Orta Doğu Teknik Üniversitesiyle, 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde imtihanlara girmeme 
kararı alınmıştır. Kararı alanlar bir avuç anarşisttir. 
Alınan bu karar sayın Ecevit tarafından sevinçle 
karşılanmış ve bir demeç verilmiştir... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, mahkemeye intikal etmiş konular üzerinde 
konuşulmaz. Bundan başka Ecevit'in ismini ağzına 

I almaya ne hakkı, ne de yetkisi vardır. 
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BAŞKAN — Sayın Hatip lütfen sarfetmiş oldu- ı 
ğunuz sözü... I 

HAYRt ÖNER (Adana) — O söz başka birisine 
aittir.., 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ERGÜN ERTEM (Ankara) — Türkeş'ten bu 

memleketi kurtarın... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
HAYRİ ÖNER (Adana) — Ama sizde derhal 

susturun... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sözünü 

geri alsın. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Sözünüzü lütfen... 
OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Sayın j 

Başkan, söz bana ait değildir; şimdi telgrafı okuya- I 
cağım. 

HAYRt ÖNER (Adana) — Biz onun hesabını 
verdik, siz bu günün hesabim veriu. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Ağzın
dan çıkanı kulağın duysun. 

BAŞKAN — Sayın hatip, müessif olaylar hiç bir 
genel başkan tarafından sevinçle karşılanamaz, lütfen 
sözünüzü düzeltin efendim; devam edin efendim. 

BELÎĞ BELER (îzmir) — Varsa fikriniz konu
şun, burası Millet kürsüsü... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Fikir ko
nuşsalar amenna, fikir yok ki burada... 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Alman bu 
kararı... 

BAŞKAN — Çok rica ederim, sayın üyeye mü
dahale etmeyelim efendim. 

Devam edin sayın hatip. 
OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Alman bu 

karar Sayın Ecevit'in şu demeciyle karşılanmıştır... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Demeç neymiş? 
OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Bu demeç 

üzerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Tarık Somer Sayın Oamhurbaşkammıza çek
tiği uzun telgrafta duyduğu üzüntüyü bakınız nasıl 
belirtiyor. Ben sizlere uzun oîan bu telgrafın sadece 
iki paragrafını aynen okuyorum : 

«Sayın Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı - Anka
ra, 

14 Temmuz 1975 Pazartesi günü yapılacak sınav
ların hemen arifesinde Sayın Bülent Ecevit'in menfi 
bir tutumla verdiği demeç üniversitemizde büyük 
üzüntü yaratmıştır. Sayın Ecevit'in iddiaları tamamen 
asılsızdır, 

Bir avuç anarşistin Üniversite eğitimini aylardan 
beri engelleyici tutumunu 9 bin masum öğrencimize 
mal etmesi, bu asil ve temiz vatan evlatlarına yönel
tilen bir haksızlıktır. Aylardan beri iyi niyetli bin
lerce öğrenciyi üniversiteye sokmayan, ders ve imti
hanlara girmelerine mani olan, bu öğrencileri dayak 
ve şiddet hareketleriyle tehdit eden, bu sebeple bin
lerce öğrenci ailesini endişe, korku hatta dehşet için
de bırakan anarşistleri telin edecek yerde, Sayın Ece
vit'in bu hareketleri 9 bin öğrenciye mal ederek meş
ru göstermeye çalışması cidden esef vericidir.» 

Geçen sene Orta Doğu Teknik Üniversitesiyle, 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde alınan sıkı güvenlik ted
birleri sayesinde imtihanlar yapılabilmiştir; fakat 
boykot kararı alanlar girmemiştir, işte imtihanlara 
girmeyen bu bir avuç anarşist, bu sene okulların 
açılmasıyle birlikte harekete geçmişlerdir. Alman ye
ni karar şudur; geçen sene imtihanlara girip sınıf ge
çenler fakültelere sokulmayacaktır... Bu maksadı te
min için Orta Doğu Teknik Üniversitesinde halk 
mahkemesi kurulmuş ve bir kısım öğrenciler bu mah
kemelerde yargılanmıştır. 

Öğrenci İşleri Dekanı Prof. Dr. Erhan Yaşar 26 
Kasım 1975 tarihli duyuru ile olayı; yani halk mah
kemesinin varlığını bakınız nasıl doğruluyor : 

«25 Kasım 1975 günü 8 Orta Doğu Teknik Üni
versiteli öğrencinin mahkeme önüne çıkarıldığı. 26 
Kasım 1975 günü Zekeriya Gök (Makine Bölümü), 
Yavuz Cavlar (Makine bölümü) ve Muzaffer Öze-
kin adlı öğrencilerin dövüldükleri ve buna Makine 
Mühendisliği öğretim üyelerinden Dr. Ercüment Öz-
çeîik'in tanık olduğu öğrenilmiştir.» 

İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki olayla
rın içyüzü budur arkadaşlar. Okumak isteyen çilekeş 
öğrencilerin yürekler acısı hali... 

Sayın Senatörler; 
Anarşinin önlenmesi şarttır. Ancak bunun için 

bütün partilerin asgari müştereklerde birleşmeleri lâ
zımdır. Sevgi baş unsur olarak ele alınmalıdır. İyiyi, 
doğruyu, güzeli bulmanın yolu sevgiden geçer. Her 
şeye rağmen birbirimizi sevmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın senatörler; 
Sizlere 1950 yılında Meclis kürsülerinde söylen

miş sözlerden kısaca bahsetmek istiyorum: Yıl 1950. 
BAŞKAN — Sayın Albayrak bir dakika; verilen 

süre dolmak üzeredir lütfen toplayın efendim, rica 
ediyorum. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Yıl 1950, 
ı aylardan Ocak ayı; yani bu ay. Meclis kürsüsünden, 
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rahmetlik olmuş ve yerleri hâlâ doldurulamamış olan 
iki âlim konuşuyor. İlki aynı zamanda Başvekil olan 
Ord. Prof. rahmetli Günaltay. İkincisi Ord. Prof. 
rahmetli Köprülü. Konu «Okullarda din dersi» Gü
naltay; Türkiye'de din ve vicdan özgürlüğü olduğu
nu, fakat dinin siyasete âlet edilmesine sadece hükü
met ve muhalefetin değil, kalbinde vatan muhabbeti 
olan tüm fertlerin karşı çıkmasını istiyordu. Köprü
lü ise, tatbikattan yakınıyor, fakat dinin siyasete alen 
edilmemesinde kendisiyle birleşiyordu. 

Çünkü, bu iki büyük insan kos koca İmparator
luğun bu yüzden yıkıldığını bilmenin şuuru içindey
diler. Geliniz bu ve benzen misâlleri gözönüne ala
rak asgarî müşterekleri tespit edelim ve birleşelim. 
Buna lâyık Yüce Türk Milleti bunu bizlerden sabır
sızlıkla beklemektedir. 

Saygılar sunarım. (A.P. ve C.G.P. sıralarından al
kışlar.) (C.H.P. sıralarından «İçişleri Bakanı geldi» 
sesleri) 

3. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün, 
30. . 12 . 1975 tarihli 21 nci Birleşimde Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, «Öğrenci olayları ve alınacak 
tedbirler» ve Erzincan Üyesi Niyazi Unsal'in, «Genç
lik olayları ve öldürülen gençler-» konularında yap
mış oldukları gündem dışı demeçlere cevabı. 

BAŞKAN — Son olaylar hakkında gündem dışı 
konuşmak için sayın İçişleri Bakanı söz istemişlerdir. 
Biraz evvel yoklattık efendim, gelmemiştiniz. 

Buyurun sayın Bakan; konuşmak istiyorsanız. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara Milletvekili) — Muhterem Başkan, değerli 
senatörler; 

Daha önce gündem dışı bir konuşmayla yüce hu
zurlarınıza, öğrenci oiaylarıyle de ilgili olan bazı mev
zular getirildi. Ben, Yüce Senatonun bu murakabe 
görevini yapmak suretiyle bana meseleleri açıklamak 
hususunda bir fırsat verdiğinden dolayı, bu kıymetli 
arkadaşlarıma teşekkür ederek sözlerime başlamak is
tiyorum. 

Muhterem Senatörler; 
Önce meselenin esasını İçişleri Bakanı olarak be

nim ve temsilen konuştuğum Hükümetin görüşünü 
belirtmekte fayda mütalaa ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benim nazarımda kanuna karşı yapılmış bütün 

hareketler, nereden ve kimden gelirse gelsin suçtur. 
Benim nazarımda suç işleyen kişinin düşünce tarzı, 
suç işleyen kişinin zihniyeti, tercih sebebi veya karşı 
davranış sebebi olmaz. Kanunun karşısında hangi 

düşünce ve zihniyete sahip olursa olsun, kanunun 
çizdiği sınırlan aşan kişiler takibata uğrarlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Meclislerin açık olmaması ve yasama yılının yeni 

açılmış olması dolayısıyle birçok mevzularda açıkla
ma yapma, değerli parlamenterleri aydınlatma imkâ
nına sahip olamamışımdır. Ancak, üzerinde pek çok 
defa çeşitli fikirler beyan edilmiş, üniversitede ölüm
le, maalesef ölümle sonuçlanmış olaylar hakkında 
huzurunuzu fazla da almadan kısaca malumat ver
mek istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi Abdi Gönel'in öldürülmesi 
olayı idi. Değerli arkadaşlarımdan pek çoğu da bu 
olaylar hakkında yapılan takibatların ne olduğunu, 
sanıkların yakalanıp yakalanmadığını bilmedikleri 
kanaatindeyim; bunda da büyük ölçüde haklılıkları 
olduğunu kabul ediyorum ve şimdi bu fırsatı elde et
tiğim için büyük memnuniyet duyuyorum. 

Değerli senatörler; 
Bu olayla ilgili olarak tam 132 sanık yakalanmış

tır. Emniyet ve asayişi teminle görevli kuvvetler 132 
tane sanık yakalamışlar, savcılığa teslim etmişler; 
bunlardan olaya karıştığı tespit edilen 129 sanık ada
lete sevk edilmiş, ilgili mahkemece maalesef serbest 
bırakılmışlardır. 

Değeri i arkadaşlarım; 
Tutuklanan kişiler beş tanedir. (C.H.P. sıraların

dan «Gerçek failler?..» sesleri). 
ERGÜN ERTEM (Ankara) — Gerçek failler ya

kalansın! 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Adaleti karala

mayın! 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen

dim, dinleyelim. 
ERGÜN ERTEM (Ankara) — Yakalamamak 

dernek.., 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Ben öyle zannediyorumki, muhterem 
senatörler asayişin sağlanmasında, emniyetin sağlan
masında, asayiş ve emniyeti Mâl eden kişilerin yaka
lanmasında gösterilmesi gereken hassasiyeti burada 
duymak arzu ediyorlar; biz de aynı hassasiyetle me
selenin üzerine varıyoruz. «Hadiselerde kimse yaka
lanmadı» diyenler, şu anda yakalanan kişileri belirt
tiğim zaman, onların âdeta tevkif edilmemesinden 
dolayı bir nevi memnuniyet izhar eder duruma geçi
yorlar; böyle olmaz!. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Bu
nu söylemeye hakkınız yok. Suçluları adaletin huzu^ 

ı runa getirin, hepsi tevkif edilecektir. 
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HASAN GÜVEN (Trabzon) — 130 kişi bir kişi
yi vuramazki... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bakınız, yakalanan ve mahkemece tu
tuklananları sayıyorum : 

Mehmet Emin Yıldırım mahkemece tutuklanmış
tır; yüce adalet suçlu olduğunu kabul etmiş ve tutuk-
lamıştır. Arkasından bir isim daha okuyomm : Ha
luk Tuncer mahkemece tutuklanmıştır, Orhan Bin
göl mahkemece tutuklanmıştır, Ömer Aldaş mahke
mece tutuklanmıştır, Tülin Sonatılgan mahkemece 
tutuklanmıştır. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Niye 
«Maalesef» diyorsunuz Sayın Bakan?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — En sonunda «Maalesef» in neden oklu
ğunu da izah edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Bakanın 
konuşmasına müdahale etmeyelim, dinleyelim efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bir bakan, bir 
adalet sistemini istihza edemez. Suçlu olanı değil de 
suçsuzu götürürseniz, mahkeme elbette serbest bıra
kacaktır. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Fazla alınganlığa lüzum yok; ben böyle bir istih
za içerisinde olmayacak bir insanım. 

İkinci husus; bir genç yavru vurulmuştu, adı Bur
cu Öztürk; öldürüldü... Yakalanıp adalete sevk edilen 
kişileri okuyorum : Selçuk Eraip. Mehmet Emin Öz-
demir, İhsan Kılıç, Mehmet Şahin. M. Ateşen... Hep
si yakalanmış, o zaman Ankara'da bulunan Sıkıyö
netim Komutanlığına tevdi edilmiştir. Emniyet ve 
asayiş kuvvetlerinin yapacağı budur; hadiselerin üze
rine gitmek, suçluları yakalamak ve' adlî merciye tev
di etmek. Bizim icra gücümüz, yargı gücünü içerisi
ne almaz. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Bakan, 
önceden önleme yok mu?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Ahmet Kırbulak'ın öldürülmesi olayıyla ilgili ola
rak yakalanan 14 sanıktan Metin Kaplan tutuklan
mış, Efendi Barutçu tutuklanmış, onun dışında ka
lan, şu anda isimlerini okuyarak huzurlarınızı fazla 
işgal etmek istemediğim diğer kişiler serbest bırabl-
niiştır. 
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Değerli senatörler; 
Ahmet Deveci'nin öldürülmesi olayıyla ilgili ola

rak, emniyet ve asayiş görevlileri yedi kişiyi yakala
mış, adalete tevdi etmişlerdir. Bunlar, Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Savcılığına teslim edilmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Emniyet ve asayişi ihlâl eden olaylarla ilgili ola

rak emniyet ve asayiş kuvvetlerinin vazifesi, sadece 
orada suçlu görülenleri tespit edip, yakalayıp, adalete 
tevdiden ibarettir, (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Ondan evvel ön
leme vardır efendim. Suçun ortamını yok etmek lâ
zım, 

BAŞKAN — Sayın Güven, karşılıklı konuşma
yalım lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli senatör arkadaşlarım, eğer bi
raz daha kendilerinden beklediğim ve her zaman iti
mat ettiğim sabrı gösterirlerse, onun da cevaplarını 
vermeye gayret edeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İnşallah bugün
kü asistanı vuran sivili de bulursunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Vehbi Yılmaz'ın öldürülmesi olayıyle 
ilgiH olarak sanıkların adlî işlem durumunu arz edi
yorum : 

Mehmet Acar, bu ölüm olayıyle ilgili olarak tes
pit edilmiş, zabıtaca aranmaktadır ve firaridir. 

Ekrem Sögüt'ün öldürülmesi olayıyle ilgili olarak 
Emin Turgut Yaman adlı şahıs yakalanmış, adalete 
teslim edilmiş ve tutuklanmıştır. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Hep Öldürülecek, 
hep yakalanacak... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Muhterem senatörler; 

Yine, Alpaslan Gümüş'ün öldürülmesi olayıyle 
ilgili olarak Yaşar Özbay yakalanmış, adalete teslim 
edilmiş ve tutuklanmıştır. 

Değerli senatörler; 
Yine, Yaşar Özcivlez'in öldürülmesi olayıyle ilgi

li olarak toplam 14 sanık yakalanmış, adalete teslim 
edilmiş, bunlardan Gaflar Çayır, Mesut Demire!, 
Müslim Durgun, Atillâ Güneş, Şeref Yalçın, Tamer 
Saatçıoğlu, Veysi Kaplan, Suat Batıman, Mete Pe
kin. Sabahattin Doğancı adalet tarafından, adlî mer
ciler tarafından tutuklanmış, yine buna ilâveten Yal
çın Büyükdağlı tutuklanmış; İlhan Özcan, Sadık Du
man. İihami Karakuş. (Bu 14 tanenin üçü) ise firar
da olup aranmaktadır. 

438 — 
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İsmail Tığiı'nın öldürülmesi ile ilgili olarak, top
lam beş tane sanık yakalanmış, adalete teslim edil
miş, bunlardan Erhan Bitlisli, Hüseyin Şen tutuklan
mış, diğer üc kişi serbest bırakılmıştır. 

Muharrem Çilikıran'ın öldürülmesi olayıyle ilgili 
olarak toplam sekiz sanık adalete teslim edilmiş, bun
lardan Mustafa Ateş tutuklanmış, Hüseyin Erdoğan 
serbest bırakılmış, Rifat Coşkun tutuklanmış, Musta
fa Ayta tutuklanmış, İsmail Hanay tutuklanmış, Ve
fa İnceleme serbest bırakılmış, Ali Ümit Şensoyla 
Muhteşem Özdamar da firari olup aranmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
3u olaylarla ilgili olarak emniyet üzerine (ilişen 

görevi yanmaktadır; hadiselerin üzerine, hiç bir ta
rafı tutmaksızın, tetiği çeken ele hükmeden beynin 
düşüncesinin ne olduğuna bakmaksızın gitmekte, şu
rada huzurlarınızda ifade ettiğim gibi sanıkları da 
yakalamaktadır. 

Birçok defalar muhterem parlamenterler, gerek 
yerlerinden konuşurken, gerek bana teşrif edip uğra
dıkları zaman şu suali sormaktadırlar : «Peki, ne 
oluyor, neticesi nedir, bundan sonra ne yapılıyor?..» 

Değerli arkadaşlarım; 
Polis, hayat! pahasına, yaralanması pahasına suç

luyu: o anda kim olduğunu da tesp:t etmesine im
kân olmayan suçluyu yakalayıp adalete teslim ettik
ten sonra şu mesele ile karşı karşıya geliyoruz : 

Evvelâ toplu hadiselerde, kimin kimi vururken 
nasıl gördüğü, kimin kimi ne şekilde hareket ederken 
tespit ettiği hakkında o anda delil toplamanın imkâ
nı olmadığını yüce senatörler takdir buyururlar. Bir 
toplum hadisesidir; orada filanı şahit gösterecek, fi
lanı delil olarak ortaya koyacak, filanın resmini çe
kecek ölçüde hadiseler tabiî seyriyle cereyan etmez. 
Polis, ancak hadiselere karışanları ve hadiselerde suç
lu gördüklerini yakalayabilme imkâmna sahiptir. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bu 
konuşmanızdan sonra hiç yakalamayacak. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bundan sonra; adalete tevdi edildikten 
sonra bizim görevimiz biter ve burada adaleti de bir 
nevi tenkit edecek, onun yaptıklarının doğru veya 
yanlış olduğunu söyleyecek hakkı da kendimizde gör
müyoruz. Biz yakaladığımız kişileri, «Bunlar suçlu
dur» diyoruz, «Bunlar şu, şu, şu hadiselere girmiş
tir.» diyoruz ve adalete intikal ettiriyoruz. Burada 
bizim yapacağımız, hadiselerin çıkışından bitişine ka
dar; başka bir görev yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada üzerinde durulduğu için, hadise bizzat 

zikredildiği için Kenan Dayı olayını ayrı olarak, ha
disenin tamamını anlatacak şekilde sizlere arz etme
yi uygun buldum. 

24 . 12 . 1975 günü saat sekiz sıralarında Ankara 
Emek Mahallesinde bir apartmanın bahçesinde Ga-
zeticilik Yüksek Okulu 1 nci sınıf öğrencisi olduğu 
anlaşılan Kenan Dayı isimli şahıs ölü olarak bulun
muştur. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Kaç 
kurşun vardı? Vah vah!... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Lütfeder imkân verirseniz anlataca
ğım, 

Bulunan cesetin hastanede yapılan otopsisi sonu
cunda ölüm sebebinin baş ve göğüs kısmına sıkılan 
kurşunlar olduğu tespit edilmiş ve olaya Ankara 
Cumhuriyet Savcılığı el koymuştur. 

Olayla ilgili olarak yapılan ilk soruşturmada elde 
edilen bilgilere göre olayın, 23 . 12 . 1975 günü 
akşamı belirsiz bir saatte karşıt görüşlü iki öğrenci 
grupu arasında çıkan kavga ve daha sonra devam 
eden silâhlı çatışma esnasında olduğu tespit edilmiş
tir. 

Söz konusu olayla ilgili olarak şimdiye kadar 
kadar yedi kişi yakalanmıştır. Bunlardan, bir adet 
tabanca ve bu tabancaya ait iki adet şarjör ve içe
risinde bulunan sekizer adet mermisiyle birlikte ya
kalanan Erkan Eğinlioğlu 3i . 12 . 1975 günü, bir 
adet sustalı çakı ile yakalanan İbak Acar ise 
2 . 1 . 1976 günü sevk edildikleri mahkemece tutuk
lanmışlardır. 

MEHMET FHYYAT (İstanbul) — Hangi suç
tan tutuklanmıştır; silâhtanım, öldürmekten mi? 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, soru sormayın ve 
müdahale etmeyin lütfen efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Ben adlî merci adına konuşmuyorum, 
değerli senatör arkadaşım. 

Aynı olayla ilgileri sebebiyle yakalanan ve üze
rinde yapılan aramada bir adet tabanca ile tabancaya 
ait yedi mermi ve ayrıca dört adet dolu mermi bu
lunan Remzi Esenkal, bir adet tabanca ve boş şar
jörü bulunan Ahmet Akbaba, Ahmet Akbaba'ya 
silâh temin ettiği anlaşılan M. A. Uçar, bahis konu
su olayda dövüldüğü ye silâh kullandığı anlaşılan 
Yusuf Ekşioğlu ile Seyit Kocakkuşak haklarında 
düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adalete 
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sevk edilmişlerdir. 5 . 1 . 1976 günü ilgili mahke
mece bu şahıslar da tutuklanmıştır. 

Ayrıca, ölüm olayına adı karıştığı tespit edilen 
ve Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulunda öğ
renci oldukları anlaşılan Adil Avunduk Hasbi Oral 
ve İsmet isimli bir şahsın da aranmasına devam edil
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, hadiselere, emniyet kuvvetleri, üze

rine cesaretle gidecek ölçüde yaklaşmaktadırlar. Ha
diselere sebep olan kişiler yakalanmakta ve adalete 
sevk edilmekte ve büyük çoğunluğu ile (Tespit bu-
yurulduğu gibi, değerli senatör arkadaşlarımın da 
gördüğü gibi) büyük çoğunluğu ile de tevkif edilmek
tedirler. 

Bu kabil anarşik hadiseler 1969 senesinden beri 
dünyanın muhtelif memleketlerinde olagelmekte olan 
hadiselerdir. Bu kabil hadiseleri, dünyanın diğer 
ülkeleri, o hadiseleri önleyici tedbirleri alabilmiş ve 
söndürebilmişlerdir. Bunların baş'nda birtakım hu
kukî düzenlemeler gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bazı boşluklar vardır. Parlamenter arkadaşlarımı

zın bunların üzerine eğilmesinde büyük fayda vardır. 
Elbirliği ile bu boşlukları tespit etmemiz halinde, 
bunları doldurmamız halinde hepimizin istediği şey; 
yani anarşinin ortadan kaldırılması mümkün olabi
lecektir. Anarşinin vukua gelmesini isteyecek değerli 
parlamenterlerimiz arasında bir şahsın bulunabilece
ğini tasavvur etmiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bizzat Alparslan Tür-
keş. 

ÎÇÎŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Hepimiz anarşinin ortadan kaldırılma
sını arzu ediyoruz. Buna her türlü beyanımızla, me
sul olduğumuz vazifenin bizi gerek Meclislere, gerek 
millete karşı nasıl sorumlu tuttuğunun idraki içerisin
de her zaman aynı ölçü içerisinde yaklaşıyor, beyan
larda bulunuyor ve kesin olarak tutumumuzu ortaya 
koyuyoruz. 

Değerli arkaadaşlarım; 
NİYAZI UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

sayın Bakan izin verirse, burayı geçmeden bir şey 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Lütfen 
sayın Unsal, konuşma devam ediyor, bir sorunuz 
varsa, bilâhara sorarsınız efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 
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Şimdi de önleyici zabıta tedbirleri olarak alınması 
düşünülen; önleyici zabıta tedbirleri olarak almış ol
duğumuz birkaç hususu huzurlarınızda belirtmek is
tiyorum. 

Değerli parlamenterler; 
Zabıta görevini 24 saat devamlı olarak yapıyoruz 

ve burada kritik noktalarda yaya devriyelerimiz 
var, sabit noktalarda sabit görevlilerimiz var. 
Ayrıca, motorlu devriyeler olarak, bunların ara
sındaki ahengi sağlamak gayretinde imkânlarımız 
ölçüsünde bulunuyoruz. Aramalara.. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Tunus Cadde-
siyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi yolunda da var 
mıydı, sayın'Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Evet, sayın parlamenterler; otobüsleri 
gerek trafik, gerek toplum ekipleriyle alıp Orta Do
ğu Teknik Üniversitesinde Jandarmaya teslim edecek 
ölçüde.... 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Geçtiğimiz Cu
martesi günü de var mıydı? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı konuşmayın 
lütfen, efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Emniyet ve asayiş mevzuunda ortaya 
çıkan herhangi bir hadiseyi derhal, o hadiseyi önle
mek, o hadiseyi çıkaran sebepleri ortadan kaldırmak 
için eğilerek halletmeye çalışıyoruz. Bizim bu açık, 
bu seçik, bu iyi, niyetimizin karşılık görmesini ben 
şahsen Yüce Senatodan beklerim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Polisiniz komando
ları koruyor.. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Aramalara devam edilmektedir. Gerek Türkiye 
çapında aynı anda aramalar, gerek iller çapında ihti
yacın hissettirdiği anda aramlar aralıksız devam et
tirilmektedir. Anında müdahale için 50 ve 70, kişilik 
gruplar halinde kritik hadiselere müdahale edecek 
timler kurulmuştur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Site Talebs Yurdunu 
arayabiliyor musunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli senatörler, her yeri ararız, her 
yeri arıyoruz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, hayır... 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Her yeri (Gürültüler) 
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Her yeri sizden aldığımız güçle ararız; Parlamen
todan aldığımız güçle ararız. Bundan hiç şüpheniz 
olmasın. (C.H.P. sıralarından gürültüler). 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Silâh deposu, 
silâh deposu... İnşallah ararsınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Özellikle geceleri belirli bir saatten 
sonra şehrîn boş bırakılmamasma azamî gayret gös
terilmektedir. 

Bekçilerin göreve çıkış ve görevden ayrılma sa
atleri gözden geçirilmekte, istihbarat ile olaylara ta
kaddüm edilmeye gayret edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Burada mühim olan husus emniyetle asayiş'i sağ

layan güçlerin hadiselere nasıl yaklaştığı hususudur. 
Bu husus cidden hadiselerin en az olması kadar mü
him bir husustur ve burada hiç bir tereddüte mahal 
bırakmayacak açık ve kesinlikle şunu ifade ediyorum 
ki, biz olayların meydana gelmesini istemiyoruz. 
Olaylar meydana geldikten sonra, olayları meydana 
getirenler kim olursa olsun, şurada hangi düşünceye 
isterse benim kendi düşünce paralelimde bir kimse 
olsun, isterse benim muhalifim, bana tamamen hasım 
olacak ölçüde bir düşüncenin sahibi olsun, kim olur
sa olsun tereddütsüz yakalanmakta ve adalete teslim 
edilmektedir. Yüce Senatonun değerli üyelerinin bu 
tatbikata yardımcı olacak, bu tatbikata ışık tutacak 
murakabe vazifelerini yapmalarından; ancak memnun 
olduğumu belirterek huzurlarınızdan saygıyle ayrılı
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Bakana 

soru sormak istiyorum. 
KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — Sa

yın Başkan, soru sormak istiyorum. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Ben de 
saym bakana soru sormak istiyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Bakana 
bir sual sormak istiyorum efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gündem dışı ko
nuşmada sual sorulmaz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan gündem dışı 
bir konuşma yapmış ve konuşmasını bitirmiştir, soru 
sorulmaz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hükümet adına 
konuştu, sual sormak istiyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gündem dışı 
konuşmada soru sorulmaz. 

4. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, öğrenci 
olaylarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak isteyen sa
yın Fikret Gündoğan.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Mevzu ne Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Son olaylar hakkında gündem dışı 
konuşmak istiyor Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, diğer arkadaşlara 
rica ettiğim gibi sizden de istirham ediyorum, 10 daki
kayı taşırmamak ve konuya bağlı kalmak kaydıyle 
konuşunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Bundan biraz önce bu kürsüyü işgal eden İçişle
ri Bakanını dinledikten sonra, konuşma istek ve arzu
mun gerçekten bedbinliğe dönüşme yoluna doğru da
ha çok sürat kazandığını gördüm. 

Dikkat buyurursanız Sayın Bakan burada, 7-8 ay
dan beri adedi 150'yi bulmuş delikanlının.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Genç kızın. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ..Güpe

gündüz belli, fevkalâde hunharca, insanlık dışı tertip
lerle umumî katle tabi tutulması hadisesini, koskoca 
ülkeyi can güvenliğinden yoksun bırakan hadiseyi, 
olaylar dizisini basit zabıta vakıaları gibi göstermesi; 
cidden hüzün verici, ondan da ileriye ülkenin gelece
ğini kimlerin elinde tuttuğunu göstermesi bakımından, 
hangi zihniyetin ülkeyi yönettiğini anlatması bakımın
dan büyük kaygı verici. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye Cumhuriyetinin senatörleri olarak; şu 

kürsüde Bakan sıfatıyle konuşan, hele İçişleri Ba
kanı sıfatıyle konuşan kişinin aylardır süregelen kat
liam biçimini almış, yüzlerce kişinin özel tertiplerle 
öldürülmesi olayına bu gözle baktığını gördüğünüz 
an, onun bakanlık yapmasına, onun iktidarı elinde 
bulundurmasına izin verir miydiniz?.. Sizin önünüze 
gelip burada, bilmem ne karakolunda komiser muavi
ni bilmem kimin günlük vukuat defterini okur gibi 
izahat vermesine gönlünüz yatıyor mu?.. (C. H. P. 
sıralarından, «Bravq» sesleri) Bu sorumluluğu taşıya
bilecek kadar sorumsuzluk duyabilir misiniz?. 

Bilmem kim nerede öldürülmüş, bilmem kimler 
yakalanmış, maalesef adalet mekanizması tarafından 
serbest bırakılmış; o itibarla yüzleri bulan ölüler, öl
dürülmekte devam edilecekmiş.. Zihniyete, hareket 
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tarzına, anlayışa, kudretsizliğe bakınız; Jandarmasıy-
le, polisiyle hatta gerektiğinde 500 bin kişilik Ordu-
suyle asayişi korumaya kadir olamayan bir İktidarın 
İçişleri Bakanının ifadelerine bakınız; ne esef verici, 
ne hüzün verici, ne ürküntü verici, memleket gelece
ğini ne kadar tehlikeye düşürücü bir haldir bu. 

Beyefendiler!.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,' 

bu mevzuda müzakere mi açtınız? (C. H. P. sıraların
dan, «Otur yerine, dinlq» sesleri) 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Dinle, sonunda 
söyle. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hemen ayağa 
fırlıyorsun, otur yerine dinle be!.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk lütfen efendim. 
Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu hadi

seler adi... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gündem dışı 

konuşma hakkında cevap hakkı olmadığına göre mü
zakere mi açtınız?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın Ucu-
zal, boşuna uğraşma. 

BAŞKAN — Sayın hatip bir dakika. 
Gündem dışı konuşma hakkında müzakere açıl

maz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzüğü tatbik 

edin beyefendi. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, gündem dışı müzake

re açmış değiliz, gündem dışı konuşmalarda müzake
re de açılmaz. Sadece sayın konuşmacı son olaylar 
hakkında gündem dışı konuşmak istemiştir, konuş
ması bu hususa münhasır olduğu için konuşmasına 
devam ediyor. Dışına çıkarsa.. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Ne kadar zaman?.. 

BAŞKAN — 10 dakikayla sınırlandırılmıştır efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Bakana ce
vap veriyor. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Aslında 

bu olaylar sanıldığı gibi karşıt fikirli öğrenci grupla
rının birbirlerini itlaf etmesi olayı değildir. Bu olay
lar; anîyle sanıyîe Türkiye'de tezgâhlanan büyük fa
şizmin uç verdiği, uç gösterdiği, gençlik kesiminde boy 
gösterdiği bir olaylar dizisidir. Çünkü, Türkiye'de ku
rulan bu Hükümetin şu kürsülerde programı okundu
ğundan biraz sonra, Başbakan Yardımcılığını yapan 
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kişinin sözlerini hatırlamaz mısınız?.. «Biz Türkiye' 
de meşru kuvvetlerin, kolluk kuvvetlerinin asayişi tuta
madığına emin olduğumuz için, kendi gücümüzü, Ül
kü Ocaklarına mensup Bozkurtları (ona benzer isim
ler takılan insanları) ülkede asayişi tutucu güçler ola
rak kullanacağı^» dedi bu kürsüden. Buna karşı çık
tık. Sayın Başbakan da esefe şayandır ki, o sözü tasvip 
eder şekilde konuştu. 

O da yetmedi; Hükümetin içine gerçekten özel 
şekilde yetiştirilmiş, bir sürü talimle, terbiyeyle adam 
öldürmeye yöneltilmiş, sevk edilmiş kişilerin başı Baş
bakan Yardımcısı olarak alınmakla, zaten bu olayların 
temeli atılmış bulunuyordu. 

O da yetmiyormuş gibi olaylar devam etti; geçen 
gün aynı kişi, «Bu ülkenin insanları, özellikle gençle
rinin yerli yapı silâh kullanmak suretiyle kahraman
lık ettiklerinde^ bahsedecek kadar Türkiye'de de
ğil, Zambiya'da dahi söylenmesi mümkün olmayan, 
en ilkel toplumlarda dahi kabule şayan bulunmayan 
sözler söyledi. (C. H. P. sıralarından, «Bravoı» sesleri, 
alkışlar) 

Aynı Hükümette Bakan olan bir kişi vuruşanları, 
şimdi Bakanın tarif ettiği gibi, karşıt görüşlü öğrenci-

• lerin birbirlerini itlaf olayı gibi göstermediği, bir ta
rafın vatanperverlik mücadelesi yaptığını, diğer tara
fın da bu vatanı şu veya bu suretle mahv ve kem-
nam etmek için uğraşanlar olduğunu ve o güçlerin va
tanı mahvetmek isteyenlerin üstesinden gelmek için 
olayları tertiplediğini ikrar etti, tescil etti. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Polisler 
vatan haini değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Siz hâlâ 
yakaladığınız suçluların adalet tarafından tutulmadı
ğından bahisle esef ediyorsunuz. Asıl yakalanacak suç
lular yanınızda, dirsek dirseğe oturuyorsunuz, kol ko
la oturuyorsunuz, beraberce iş görüyorsunuz, tertip 
içindesiniz, berabersiniz siz bunlarla. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

Her ölünün üzerinde atılan kurşunun tetiğini çe
ken adamın değil, onun dirseğinde sizin elleriniz var. 

Bu itibarla sizler, bu ülkeyi gerçekten tarihi bo
yunca eşine ender rastlanan bir bunalıma itiyorsunuz; 
maksadınız açık. Sizin artık bu ülkede demokratik ha
yat içinde yaşama hakkınız kalmadı. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Sana mı kaldı?. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ne söyle
yebileceğin iz. bir şey var, ne yapabileceğiniz bir şey 

i var, ne iddia edebileceğiniz bir görüşünüz var. ne de 
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dayanacağınız bir dünya inanışınız var. Sadece kaba 
kuvvetle; tıpkı vaktiyle İtalya'da, Almanya'da, sonra 
giderek İspanya'da harbe dönüştüğü gibi aynı oyun
ların tezgâhları içindesiniz. Tarih bunu böyle yaza
caktır. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — 12 Mart 
.öncesi gibi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sorarım 
size; bu Hükümet 1975 Mart'ında kuruldu, bu İçişle
ri Bakam Beyefendi 1974 Hükümeti içinde de Bakan
dı, bir tane olay oldu mu?. Gelsin buradan cevap 
versin bana. 1974'de... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — O zaman 
siz vardınız. İçişleri Bakanı yine aynı kişi, o zaman 
siz yapıyordunuz, şimdi siz yapmıyorsunuz.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, müda
hale etmeyin. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Biz yaptıysak 
gel yakala bizi. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Gayet ta
biî, siz yapıyorsunuz, siz durduruyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın üye, müdahale etmeyelim 
efendim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Bunu anlamı
yorsunuz işte. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Anlama
yacak ne var; gayet tabiî olmaz, o zaman siz yapmı
yordunuz. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Biliyorsunuz, o 
zaman Af Kanunu çıkmamıştı. 

BAŞKAN — Yeter efendim yeter, müdahale et
meyiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — 7,5 ay 
müddetle Bakanlık yapmış İçişleri Bakanı, niye o gün 
hadiselerin olmadığını izah etmekten aciz. Çünkü, 
o gün hadiseler olmazdı, memlekette gerçekten hal
kın istediği, halkın gerçekten inandığı bir Hükümet 
vardı.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Gayet ta
biî olmaz. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — İnanarak mı söy
lüyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Kocaman lütfen. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Aynı Ba

kan, koalisyon oyunları içinde kaldı; ama Mart 1975' 
den beri, şimdi Hükümette bulunan Senatör arkada
şımızın ifade ettiği; notunu aldığım gibi, o da ürkmüş 
olacak, 108 mi, 119 kişinin mi öldüğünü görüyoruz. 

Arkadaşlarım; 
İçişleri Bakanı başka bir görevle yükümlüdür. Ki

min kimi öldürdüğünü bilmek gerekir bir ülkede. Eğer 
öldürenlerin kimliği; yalnız nüfus kimliği değil, fikir
sel kimliği de meydana konulup, olayların çıkış ne
denleri, olayları yaratanlar, tertipleri yapanlar, onla
rın idare edildiği merkezler bakımından ele alınmaz, 
Parlamentonun önüne getirilmez. Varsa bu olayları 
tertipleyenler, öldürme olaylarında sanıkların bir par
ti ile ilişkisi, o partinin icabına bakacak kanun ile 
gelinir buraya, o partinin icabına bakacak dosya ile gi
dilir merci-i aidisine. 

Bu kürsüden 1969 yılında Süleyman Demirel Hü
kümetinin Programı münasebetiyle şöyle bir sözüne 
şahit olmuşunuzdur hepiniz; 1969'da Süleyman De
mirel bu kürsüde tek başına kurduğu Hükümetin 
Programını savunurken şöyle buyurdular: «Neymiş, 
bir. memlekette komando, neymiş Komandolara da
yalı parti kurmak, neymiş komandoların asayişi, ve-
saireyi, vesaireyi tutma istekleri, hevesleri?.. Kim olu
yormuş bunlar?.. Bu memlekette 500 bin kişilik bir 
Ordu, 50 bin kişilik bir jandarma, 40 bin kişilik po
lis vardır; bunların böyle bir girişimde bulunmaları, 
asayiş tutucu rolünü oynamalarını Türkiye Cumhu
riyeti kaldıramaz. Karşısındayım ve bu partilerin ka
patılması lâzım.j» dedi. Söylüyorum sözümü; zabıtları 
açın, göreceksiniz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Ne oldu Süleyman Demirel'e? Esir oldu Süley
man Demirel? Faşistlere esir oldu, kımıldayamaz ar
tık. Beş bin kişiyi gördüm ben bu sabah gelirken yol
da. Beş bin adam; sayılı, otomobilimin kilometre saa
ti ile gittim yanlarından, 1 400 metre idi uzunlukları. 
Yumruklar havada, «Güçlü iktidar»... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sağ mı, 
sol mu? 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Sol, sol. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ...«Güçlü 

iktidar, güçlü iktidar».... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sağ mıy

dı, sol muydu? 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ..«Güçlü 

iktidar, Bozkurtlar geliyorı» diye bağırıyorlardı. Bu
nu benim değil, Süleyman Demirel'in kaygı ile izle
mesi lâzım. Senin değil, bizim iktidarımız demeye %Q-
tiriyorlar. Güçlü iktidar istiyorlar. Güçlü.. Tabiî ki, 
bu böyle olacaktır, dünyanın neresinde başka türlü 
olmuş? Siz, Devletin meşru kuvvetlerinin dışında 
asayiş kuvveti kullanmaya imkân verirseniz, o kuv
vetler birgün sizin yerinize oturmazlar mı?.. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Lokma gibi yer 
onları. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Var mı
dır bunun başka türlü bir netice verdiği ülke veya sü
reç?.. Başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış, Devlet 
idare etmiş insanlar var burada; üç defa üst üste ikti
dar olmuş partiler var burada. (AP. sıralarından «Sa
yın Başkan, gündem dışı konuşması daha ne kadar 
devam edecek?!» sesleri) 

BAŞKAN — 10 dakika ile sınırlandırılmıştır efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu nedir? 
Bu şudur: Tam bir hasta teslimiyeti içinde ülkede, bil
diğiniz bu kaba kuvvet düzeni belli merkezlerden yö
netilerek Hükümeti ele geçirmiştir. Son alınacak kale 
de, Kale değil; ama kelle de belki Hükümetin başı 
olacaktır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
(AP. sıralarından «O ne biçim lâf?j» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Gündoğan. 

5. — Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı nm, Kon
ya'nın Seydişehir ilçesinde bir süre önce meydana ge
len olaylara dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündem dışı konuşmacı iki arkadaşımız kalmış

tır; gerçekten güncel konulara münhasırdır. Sayın 
Erdoğan Bakkalbaşı, Konya'nın Seydişehir ilçesinde 
bir süre önce meydana gelen bir işçinin ölümü, bir
çok işçilerin yaralanması, bazı işyerlerinin ve kuruluş 
binalarının tahribi ile sonuçlanan olaylar hakkında 
Yüce Senato üyelerine bilgi vermek ve ilgilileri uyar
mak amaciyle gündem dışı söz istemiştir. 

Söz veriyorum, buyurun Sayın Bakkalbaşı. Siz
den de istirham ediyorum, konuşmanız 10 dakika ile 
tahdit edilmiştir, bu müddet içerisine sığdırmaya çalı
şın lütfen. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Seçim ya
pacaktık hani; herkese söz verecek misiniz, ne za
man yapacağız? Kimse kalmadı. 

BAŞKAN — Yapacağız Sayın Ege, seçimleri de 
yapacağız. 

Buyurun Sayın Bakkalbaşı. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI fKonya) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; 
Bundan bir süre önce Seydişehir İlçemizde mey

dana gelen, bir işçinin ölümü, üçü ağır olmak üzere 
10'a yakın işçinin yaralanması ile sonuçlanan üzücü 
olaylar hakkında Yüce Senatoya bilgi sunmak ve il

gilileri uyararak göreve davet etmek için söz almış 
bulunuyorum. 

Hemen şunu belirteyim ki, anlatacaklarım ve tes
pit ettiklerim basından veya başka bir mahreçten de
ğil, bizzat yerinde, benim de dahil bulunduğum bir 
parlamenter grupunun gözlemlerine dayanmaktadır. 

Seydişehir, bilindiği gibi, Türkiye'nin en büyük ve 
dünyada sayılı büyüklükte alüminyum fabrikasının 
bulunduğu Konya İline bağlı bir ilçedir. Bundan dört 
yıl evvel 4 500 nüfûsa sahip olan bu belde 10 milyar
lık sanayi tesisinin kurulması ile nüfus patlamasına uğ
ramış ve nüfusu 15 bine yaklaşmıştır. Söz konusu alü
minyum fabrikasında 8 bin işçi, 450 teknik eleman ça
lışmaktadır. Her sanayi kuruluşunun getirdiği sendikal 
hareketler Seydişehir'de de başlamıştır. Kurulan bir
kaç sendika zamanla birleşerek «Özgür Alümunyum 
İş Sendikası» adı altında yaklaşık 6 500 işçiyi içine 
alan bir sendikaya dönüşmüştür. Sonradan, 7 Nisan 
1975 tarihinde Türk Metal - îş Sendikası Seydişehir' 
de bir şube açmış, bazı işçileri bünyesine katma ça
lışmalarına girişmiştir. Özgür Alüminyum - îş Sen
dikasının DİSK'e bağlanmak için yaptığı 6 Temmuz 
1975 tarihli genel kurul toplantısı, Türk Metal - İş 
Sendikasını yöneten bazı militanlar tarafından basıl
mış, çıkan kavgada yaralananlar olmuş ve genel ku
rul yapılamadan dağılmıştır. 

O tarihten beri süregelen sendika rekabeti hızını 
gittikçe artırmış ve sonunda toplu sözleşme döneminin 
yaklaştığı şu günlere, Aralık 1975 günlerine gelinmiş
tir. Özgür Alüminyum - îş Sendikası, toplu iş sözleş
mesini feshedip yeni toplu sözleşme çağrısında bulu
nunca, sendikal rekabet yer yer sokak kavgaları ha
line dönüşmüş, taraflar birbirlerini gördükleri yerde 
dövmeye, zincir, sopa, vesair aletlerle birbirlerini ya
ralamaya başlamışlardır. 26 Aralık tarihinde sabah sa
at yedi sıralarında vardiya değişimi esnasında bir grup 
işçiye zorla bildiri vermek isteyenler ile başlayan ağız 
kavgası, taşlı - sopalı kavgaya dönüşmüş, o sırada 
06; yani Ankara plâkalı arabalardan isimleri ve kişi
likleri bilinen işçi olmayan bazı kimseler işçilere ta
banca ve şiş dağıtarak «Vurun, öldürün komünistle
ri» dernek suretiyle, tahrik ve teşvikçilik yapmışlar
dır. Tabancalardan atılan kurşunlarla bir işçi ölmüş, 
ikisi tabanca kurşunu ile ağır olmak üzere, o anda al
tı işçi yaralanmıştır. Bu olaj^dan hemen sonra, işçilik
le ilgileri bulunmayan bazı kişiler ellerinde Türk bay
rakları olduğu halde, «Türk kanı taşıyanlar, Allah in ı 
sevenler toplansın.» diyerek vardiyadan çıkan, yol
dan geçen işçi ve halktan birçok vatandaşı zorla da-
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vet etmişler ve sabahın yedisinde 50 kişi ile başlayan 
olaylar öğleden sonra binlerce kişinin katılmasıyle yü
rüyüş şekline dönüşmüştür. Yine, işçi olmayan birta
kım kişilerin emir ve komutasında bu topluluk şehre 
yürüyerek tekbir sesleri arasında Türkiye İşçi Par
tisi, Tüm Teknikerler Derneği, Kültür Derneği, şehir 
sineması, bir kıraathane, Kanarya Kitabevi, DİSK, 
Maden - îş Sendikası, Türkiye Sosyalist tşçi Partisi, 
TÖB - DER, Özgür Alüminyum - tş Sendikası bina
larını tamamen tahrip etmişlerdir. Cumhuriyet Halk 
Partisi binasının camları taşlanmış ve saldırganlar, bi
nanın giriş kapısının demir kapı olması nedeni ile içe
riye girememişlerdir. 

Öte yandan, şehirde âdeta insan avına çıkılmış, 
işçi ve halktan birçok kişi haksız, suçsuz yere dövül
müş, yaralanmıştır. Olaylar gecenin geç saatlerine ka
dar sürmüştür. Konya'dan gönderilen toplum polisi, 
jandarma komando taburu ve askerî birlikler güçlük
le duruma hâkim olmuşlar ve kalabalık o akşam da
ğıtılmıştır. 

27 Aralık günü; yani ertesi günü olaylar yer yer 
devam etmiş, kendilerine «komando» adı takan bir 
avuç insan avcısı yedi işçiyi daha dövmüşlerdir. Bu 
olayların bir kısmı Alüminyum Fabrikasının içinde, 
bir kısmı şehrin içinde devam etmiştir. İlçede Dev
let güvenlik kuvvetlerinin himayesinde sorumsuz ki
şiler tarafından terör havası estirilmiş, can ve mal 
güvenliği kalmamıştır. Şehir, dört gün müddetle ölü 
şehir halinde kalmıştır. Söz konusu kimselerin tertip
leri sonucu dokuz kişi hakkında tutuklama kararı ve
rilmiş; tutuklananlar saldırıya uğrayarak yaralanan ve 
halen hastanede yatan üç işçi ve Özgür Alüminyum -
İş Sendikasının yöneticileri ve fabrikada Makine Mü
hendisleri Odası işyeri temsilcisi bir mühendistir. El
lerinde suç aletleri ile polisin gözü önünde adam vu
ranların hiçbirisi tutuklanmamış, tutuklanma bir yana, 
adliyeye isimleri resmen bildirildiği halde çağırılıp sa
nık sıfatıyle ifadeleri bile alınmamıştır. İlçedeki 
araştırmalarımız, kaymakam, savcı ve fabrika yöneti
cileri ve teknik elemanlarla yaptığımız görüşmeler so
nucu kesin olarak tespit edilenler şunlardır : 

Devlet güvenlik kuvvetleri, olayları tarafsız bir bi
çimde bastırmak yerine, saldırganlara göz yummuş, 
himayesine almıştır. Sabahleyin 50 kişi arasında ce
reyan eden olaylar hemen bastırılabilirken, kalabalı
ğın artması polisler eliyle temin edilmiş ve yürüyüş 
teşvik edilmiştir. 

Ankara'dan geldikleri anlaşılan, plâka numarala
rı verilmiş 6 adet otomobilin kimlere ait olduğu ve 

kimlerin bu araçlarla taşındığına dair en ufak bir so
ruşturma, şu ana kadar ilgililerce yapılmamıştır. 

Özgür Alüminyum - tş Sendikası ilgilileri, Seydi
şehir Noterliği kanalıyle Etibank Genel Müdürlüğü
ne, Etibank Genel Sekreterliğine, Etibank Alüminyum 
Seydişehir Grup Başkanlığına olayları çıkaranların 
isim ve adreslerini bildirdikleri halde, şu ana kadar 
işyerinde hiçbir tedbir alınmamıştır. 

10 milyar lira harcanarak yapılan bu dev tesisi 
korumak için fabrika içinde hiçbir güvenlik tertiba
tı yoktur. Fabrikanın herhangi bir sabotaj vesaireye 
karşı korunması düşünülmemiştir. Ayrıca, 29 Aralık 
1975 tarihinde Seydişehir Savcılığına olayın sanıkları 
isim isim bildirildiği halde, şu âna kadar sanıklar Ad
liyeye celbedilmiş değildir. Olaylar bir sendika reka
beti olmaktan çıkmıştır. Bir siyasî partinin yan ku
ruluşları adı altında toplanan bazı zorbaların, Türki
ye'nin her tarafında oynamaya çalıştıkları çirkin oyu
nun bir örneği Seydişehir'de de sergilenmiştir. Zira 
fabrika içindeki teknik elemanların hemen hemen hep
si, saldırıların, tehditlerin kendilerine de yöneldiği
ni, can güvenliklerinin kalmadığını, can güvenliğin
den yoksun kalifiye elemanların çıkışlarını alarak işi 
bıraktıklarını belirtmişlerdir. Şehirde, bazı işyeri, der
nek ve siyasî parti binalarının tahrip ve talanının sen
dika rekabetiyle ilişjkisi yoktur. 

Fabrikayı işleten teknik elemanlar, halen kanun
suz ve sorumsuz baskıların devam ettiğini belirtmiş
lerdir, bu olayların amacının fabrika üretiminin dur
durulmasını amaçladığını bildirmişlerdir. Bazı işçi
ler sebepsiz yere karakola götürüldüklerini, polis ol
mayan komandolar tarafından, polisin gözü önünde 
dövüldüklerini isim ve yer bildirerek beyan etmişler
dir. 

Değerli senatörler; 
Olay yerinde yaptığımız incelemede hiçbir zaman 

taraflı davranmadan. Gözlemlerin gerçeklere dayan
masını arzu ettiğimizden, üzülerek söylemek isterim 
ki, içinde komando denilen birtakım sorumsuzları ba
rındıran Metal - İş Sendikası yöneticileriyle görüş
melerde bulunduk. Yöneticilerin önde gelenlerin bir 
kısmının işçi olmadıklarını, Ankara'da çıkan bir ga
zetenin muhabirliğini yapan bir kişi ile boşta gezen 
kimselerden teşekkül ettiğini hayretle gördüm. Bu yö
neticilerin, olayların sonucundan ve Devlet ilgililerin
den şikâyetçi olmadıklarını, aksine memnun oldukla
rını tespit ettim. Oysa, ilçede yaptığımız araştırma
larda, tarafsız işçiler ve halk, sendikalardan şikâyet
çi olmadıklarını, Devletten şikâyetçi olduklarını biz-
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lere ifade ettiler. Benim de vurgulamak istediğim nok
ta burasıdır. 

İşçiler arasına nifak sokmak, öğrencileri ve işçi
leri öldürmek, fabrika üretimlerini durdurmak, ağır 
faşist baskı yaratmak suretiyle demokratik rejimi as
kıya almak, ara vermek gerekçelerini hazırlamaya yö
nelik çirkin oyunlar tırmanma devresine girmiştir. 

Devleti koruyorum bahanesiyle, Devlet gücünü kö
tüye kullananlar pervasızca sorumlu mevkilerde hâlâ 
oturmaktadırlar. Bu sorumlu kişilerin tüm kamuoyu 
önünde mahkûm olduklarını biliyoruz. Cinayetlerin. 
akan kanların, halkı huzursuz edenlerin bütün bun
lara kayıtsızca kol - kanat gerenlerin, mutlaka yasa
lara uygun biçimde yargı organları önünde mahkûm 
olacaklarını da biliyoruz. Ancak, kanun ve hukuk 
devletinin varlığını ileri sürenleri, huzurunuzda son 
defa uyarmak görevimizdir. 

Bu nedenle söz almış bulunmaktayım, ilgililer sa
mimî ve ciddî biçimde olaylara eğilecekler ve ilgile-
mceklerse, kendilerine olayın delilleri konusunda yar
dımcı olmaya gayret edeceğiz. 

Beni dinlediğiniz için teşekkürler eder, saygılar su
narım. (C. H. P. ve Millî Birlik Grupu sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakkalbaşı. 

6. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Selâhaddin Babür-
oğlu'nun, Hacettepe Üniversitesinde bugün meydana 
gelen olaylara dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
«Bugün bir kısmını izlemek olanağını bulduğum 

Hacettepe Üniversitesi olaylarına dair gündem dışı 
konuşmak istiyorum,» diye Savın Babüroğlu »öz iste
mişlerdir. Söz veriyorum , 

Buyurun Sayın Babüroğlu. Sizden de istirham 
ediyorum konuşmalar 10 dakika ile tahdit edilmiş
tir. Bu müddet içinde konuşmanızı bitirin lütfen. 

SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü,) — Sayın Başkan, saym senatörler; 

Konunun, bu denli deşildiği bir sırada, aynı ko
nuda söz almak benim için büyük bir şanssızlık; fa
kat tedavi olmak üzere gittiğim Hacettepe Hastaha-
nesinde olayların bir kısmını Başhekimin yanında 
izledim. Orada bulunan hekimlerin bir kısmı, artık 
bu Hükümetin bir şey yapamayacağını, bütün ümit
lerinin Parlamentoda ve parlementerlerde olduğunu 
söylediler, bana çıkıştılar. «Niçin görevinizi yapmı
yorsunuz, daha aktif görevinizi yapınız,» dediler. 
Söz verdim, onun için huzurunuzdayım. Olayın gör
düğüm kısmını arz edeyim. 

T Ben, bana böyle çıkışan ve sitem eden hekimlere 
I belki kusurlu cevap verdim; ama «Biz, Senato Baş-
I kanı ve Senato îdare Amirlerinin, Kâtiplerinin seçi-
I mi tartışmalarından, Milletin bu dertlerini görecek 
I vakit bulamadık, hatta biraz da utanacak vaktimiz 
j olmadı, affedersiniz» dedim kendi hesabıma. 

I Şimdi, bir gün evvel 2 kız arkadaşıyle gelen ve 
I ölen Şükrü Bulut, 2 kız arkadaşının yanından, bi-
I linen 3 kişi tarafından alınıyor, dövülüyor ve bildi-
I ğiniz gibi, beyninden yaralanmak suretiyle ölüyor. 
I Ailesi bugün cenazeyi almak için geliyor; çoğu hiç 

bir uca mensup olmayan, çoğunluğu okumak iste-
[ yen öğrenciler saygı duruşu ile cenazeyi sahibine 
I vermek isterken, dışarıdan birtakım güçler talebe-
I nin üzerine silâhla saldırıyorlar ve 13 kişi tabanca 
I mermisiyle yaralanıyor. Benim orada bulunduğum 
I saat 12'ye kadar 4 kişi ağır yaralıydı, 2 tanesi ise 

çok ağır yaralıydı. Bir tanesi için de Başhekim «Öl-
I dü mü diye sorayım» diyordu, o anda telefon etti, 
l ölmemişti. Bu, ölmesi söz konusu olan (İnşallah öl-
| memiştir) hekim,, stajer olduğu için, hekimler ara-
I sında son derece asabî ve üzüntülü bir hava vardı. 
I Hekimlerin tümünün görevi bırakıp ayrılmalarını 
I söyledikleri zaman, hekimlerden önemli bir kısmı 
I «Başkaları görev yapmıyor, Hükümet görev yaprm-
I yor, Parlementerler görev yapmıyor; ama biz hasta-
I larımızı nasıl bırakırız?» gibi, yüksek bir hizmet 
I duygusu göstererek hastaneyi boşaltoıamışlardı; ama 
I öteki öğrenciler, stajyerler beyaz önlükleriyle Baş-
I hekimliğin önünden geçtiler. Bunlar, sayın Fikret 
I Gündoğan'ın bahsettiği, sağ yumrukları havada olan 
I kimseler değillerdi, hiç bir yumruk havada değildi, 
I ağlamaklı, üzüntülü bir hava içinde olayı dile getiri-
I yorlardı, 

I O sırada iki çocuğu Hacettepe Üniversitesinde 
I öğrenci olan kayın biraderim, dünkü olayı da ha-
I ber alır almaz, hemen çocuklarına sahip olmak için 
I gitmişti; bugün de yine araştınyordum, yine kaym-
I biraderim oradaydı. «Ben çocukların arasına girdi-
I ğim zaman, kız öğrenciler etrafıma yapıştılar, polis-
I ler bizi öldürecek, bizi kurtarınız diye ağladılar» 
I dedi. 

I Ben polisi yermek için söylemiyorum; tabloyu 
I bu duruma getirmemek lâzımdır. Belki de duygusal 
| bir zemin içerisinde çocuklar yanlış söylüyorlar; po-
( üs vurmuyor, başkası vuruyor; ama Türkiye öyle bir 
I platforma gelmiştir ki, altmızdaki platform kaymak-
1 tadır; fakat biz hâlâ uçların savunması peşindeyiz. 
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Sayın Kütahya Senatörü Osman Beyi dinlediğim 
zaman, ta 1950'lere kadar gitmiş, 1950'lerin hesabını 
görmeye, o da yanlış olarak görmeye gelmiştir. Bu
rada iki Bakanı dinledik, iki Bakan da sanki anar
şinin, yozlaşmanın savunucusu gibi burada söz etti
ler. Hele hele Millî Eğitim Bakanı, doğrusu beni deh
şet içerisine düşürdü. Bakan olarak tahkikat yapma
sı gereken, Bakan olarak üzerine yürümesi gereken 
konuları, sanki bir babaymış gibi, sanki bizim gibi/ 
dertte bir kişiymiş gibi; hem de daha belli olmayan 
küçük, münferit olayları Senato kürsüsüne getirdi. 

Sayın İçişleri Bakanı birtakım olaylardan bah
settiler; biraz rahatladım; ama saym İçişleri Bakanı 
da şunu söylemiyorlar: Cereyanından önce bazı yer
lere barajlar kurulması, durdurulması lâzım gelen 
olayları, hele Parlementonun 1972 yılında kabul 
ettiği 172 milyon liralık bir tahsisatla modern ve 
teknolojik silahlarla donatılmış olan polisin daha 
önceden görüp, daha önceden önlememesini, bun
lara el koymamasını hazin bulurum. Türkiye'nin bu 
tempoyla üç ayı nasıl idrak edeceği konusunda da 
endişeliyim. 

Sözlerimi; daha ayrıntılara girme olanağım yok, 
fakat şöyle bir tanımlamayla bitirmek istiyorum. Sa
yın Erbakan, «Renksiz» dediği partilerle Hükümet 
kurdu; ben o günlerde evde şakalaşırken, «Artık bu 
Hükümet janjanlı Hükümet oldu, bir renk girdi buna; 
janjanlı Hükümet nasıl gidecektir?» diye konuşu
yordum. Ekim seçimlerinde görevlendirilmiştim, do
laştım; o sıralarda da Karma Hükümeti teşkil eden 
Partilerin liderleri ve sözcüleri, Parlamentoda, grup
larında, halk arasında öyle değişik şeyler söylediler 
ki, bu defa ben «Her bulunduğu yerin rengini alan 
bukalemun bişimi Hükümet» demiştim. Millî Eğitim 
Bakanını burada dinlediğim zaman, Hükümetin bit
kisel hayata girmiş olduğunu gördüm. Bitkisel ha
yattaki bir Hükümetin, Türkiye'yi bu denli tahrik 
edilen, bu denli karıştırılan bir ortamdan çıkarma
sı mümkün değildir, 

Bakanları dinledik. Anlaşılıyor ki, olaylar kendi
lerini aşmıştır, olaylar hatta hatta Hükümeti aşmıştır; 

başka mercilerden, Hükümetin de iradesi dışında 
olan mercilerce düzenlenmekte ve çok organize bi
çimde düzenlenmektedir. 

Düşünebiliyor musunuz; - Sabahleyin Hacette
pe'deki son derece sakin bir olay içerisinde, 10 kişi i 
gelecek adam avlayacak; siz birisini bulamayacak- ; 
siniz; bulsanız bile, hâkimlerin suçsuz diyeceği bi- I 

i 
çimde bulacaksınız... | 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizin başka yörelerinde kan davası olur, 

kan davasının açığı olur, gizlisi olur, Türk polisi bu 
gizli katilleri bulur da; hatta Türk polisi şimdi Pa
ris ve Viyana'da öldürülen elçilerimizin katillerini 
aramak için görevlendirilir ve orada birtakım izler 
bulur da; Türkiye'de insanların açıktan öldürüldüğü 
bir düzen içerisinde, bir sistem içerisinde katilleri 
bulamaz, ya da bulduğu katilleri yeterli ölçüdeki ta
nıklarla hâkimin huzuruna çıkaramaz... Hazin bir 
tablodur bu. Bu hazin tablo karşısında zinde güçler 
yalnız Parlamentoya ümit bağlamıştır. Eğer bir gün 
Parlamentodan da ümidini keserse ve bu kesiş yay
gınlaşırsa; Türkiye tarihinde hiç bir zaman zinde 
güçler siyasete isteyerek müdahale etmemişlerdir; 
hep davetiye çekmişizdir. Hiç bir zaman zinde güç
ler kalmak için hareket etmemişlerdir; hep vatanı 
kurtarmak için gelmişlerdir; kendi kafalarına göre, 
gelmişler, bir şeyler yapmışlar, bizi yine bu demokra
tik şartlara getirmişlerdir, biz onlardan yakınmak 
zorunda kalmışızdır. 

Halbuki, (Gençlik, öğretmenler, memurlar ayrı) 
zinde güçlerin en büyüğü olan Ordunun vatan sa
vunması için yetiştirilmesi gerekir. Bu tür vazife
leri, Parlamentonun zinde güçlere bırakmaması için 
çaresi yoktur; bitkisel hayata girmiş olan Hükümet 
hakkında bir şeyler düşünmek lâzımdır. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Babüroğlu. 

7. — Balıkesir Üyesi Raif Erişin, İçişleri Ko
misyonu ile Malî ve İktisadi İşler Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair önergesi. (4/255) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Komisyon üyeliklerinden bazı istifalar olmuştur, 

bunları bilgilerinize arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 Ocak 

1976 tarihli 22 nci Birleşiminde, Bütçe ve Plan, İçiş
leri ve Malî ve İktisadî İşler Komisyonlarına üye se
çilmiş bulunmaktayım. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 17 (Ç) mad
desi; Bütçe ve Plan Komisyonu üyelerinin başka bir 
komisyona seçilemeyeceklerini hükme bağlamıştır. 

Bu nedenle, seçilmiş olduğum İçişleri Komisyonu 
ile Malî ve İktisadî İşler Komisyonu üyeliğinden isti-
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famın kabulünü ve Bütçe ve Plan Komisyonunda 
görev yapacağımı bilgilerinize arz ederim. 

Balıkesir Üyesi 
Raif Eriş 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
8. — Sivas Üyesi Adil A!tay'm, Cumhuriyet Se

natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/254) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi arz ediyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, 6 Ocak 
1976 tarihli 22 nci Birleşiminde Dilekçe Karma ve 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonlarına üye seçilmiş olduğumu öğrenmiş bulun
maktayım. 

140 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, Dilekçe Kar
ma Komisyonu üyeliğine seçilen bir kimsenin, diğer 
Karma Komisyon ve komisyonlarda görev alamaya-
cağım hükme bağlamıştır. 

Bu nedenle seçilmiş olduğum Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden 
istifamın kabulünü ve Dilekçe Karma Komisyonun
da görev yapacağımı bilgilerinize arz ederim. 

Sivas 
Adil Altay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
9. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangH'e, Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/710) 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanlığının bir tez
keresi var, bilgilerinize arz ediyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba

kanı İhsan Sabri ÇağlayangiFin dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri. S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüse

yin Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve 
tayinlerle açığa almanlar hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi (10/22) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Tatil esnasında ve daha sonra gelen araştırma 

önergeleri vardır; bunlar 8 adettir. Şimdi bunları 
okutuyorum efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
şu seçimleri yapalım bitsin. 

BAŞKAN — Yapacağız Sayın Ege. 
BAŞKAN — İlk araştırma önergesini okutuyo

rum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Anayasa, diğer ilgili yasalarla yönetmeliklerin öğ
retmenler için getirdiği güvence ve haklar MC İkti-
darınca yapılan tayin ve nakillerle çiğnenmiştir. Ya
pılan atamalar, nakiller ile açığa ahnan öğretmenlerin 
almış nedenlerinde hukuka ve adalete dayalı bir du
rum görülmemektedir. Öğretmenler arasında yaratı
lan bu haksızlık ve huzursuzluklar öğretimde verimin 
düşmesine sebep olacaktır. 

Anayasamızın 88 nci, C. Senatosu İçtüzüğünün 133 
ncü maddelerine göre, C. Senatosu Araştırması yapıl
masına dair nedenler gerekçeli olarak aşağıda saptan
mıştır. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Sivas Senatörü 
Hüseyin Öztürk 

1. Anayasamızın 2 nci kısım 1 nci bölümünde 
genel hükümler olarak saptanan «Temel hakların ni
teliği ve korunması» başlığı altında sıralanan 10, 11, 
12 ve 2 nci bölümde 14, 15, 16, 19 ve 20 nci madde
lerinde kişilere sağlanan temel haklar öğretmen ata
ma, nakil ve açığa almalarda çiğnenmiştir. Ayrıca, 
Anayasamızın 113 ve 117 nci maddelerinde memur
ların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri ve diğer 
özlük işlerinin kanun ve tüzüklerle düzenleneceği, 
yönetmeliklerle uygulanacağı belirtilmektedir. 118 nci 
maddesinde de memur teminatı söz konusudur. Yine 
ilkokul öğretmenlerinin atama ve nakilleriyle ilgili 222 
sayılı Yasa ve buna dayalı yönetmelikler vardır. Orta
öğretim öğretmenleri için de 789 sayılı Yasanın 12, 
22 ve ilgili maddeleri ve buna dayalı tayin, nakil yö
netmelikleri de yürürlükten kaldırılmadığına göre; 
bunların da üzerinde Anayasadaki hükümlerin esas ol
ması gerçtiğine rağmen, 657 sayılı Yasanın 15 .5 .1975 
gün 1897 sayılı Yasa ile değişik 76 nci maddesine göre 
yapılan keyfiî haksız, mesnetsiz ve kanunsuz atama, 
nakil ve açığa almaların partizanca bir tutumla yürü
tülmesi tüm öğretmenleri huzursuzluk ve güvensizlik 
içine itmiş ve mağdur etmiştir. Yine 657 sayılı Dev
let Memurları Yasasının 20, 68, 71 nci maddesine uy
gun yapılmayan atamalar ve nakiller iyi yetişmiş bir
çok öğretmenleri, yöneticileri meslekleri yönünde ba
şarılı ve verimli çalışmalarından alıkoymuştur. Yerlerine 
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atanan acemi yöneticilerle iyi yetişmemiş öğretmenle
rin anlamsız tutumları ile de eğitim kurumlarında ça
lışma düzeni bozulmuş, verimsiz bir bocalama düzeni 
getirilmiştir. 

Devletin ve ailelerinin kıt olanaklarını kullanarak 
yıllarca olgunlaşma düzeyine ulaşmak için çalışmış ve 
uzmanlaşmış öğretmen ve yöneticilerin nedensiz ve 
gereksiz olarak Millî Cephe Hükümetinin partizanca 
tutumuylc görevlerinden uzaklaştırılması yükseköğre
tim kurumlarındaki görevlerinden toplu olarak alına
rak köy ve kasaba ortaokullarına nakillerinin yapıl
ması, hataların en büyüğü olmuş ve millî eğitimciler 
arasında büyük bir huzursuzluk ve kırgınlık yaratılma
sına da sebep olunmuştur. Yapılan hatanın daha bü
yükleri ise, MC yanlısı sanılan öğretmen ve yönetici
lerin, ayrılanların yerine getirilişinde sicillerinin bo
zukluğu, haklarındaki mahkeme kararları, küçük de
recede bulunmaları, acemilikleri bile dikkate alınma
dan Bozkurtçu ve komandocu olmaları üstünlük ka
zanmıştır. Bu atamalarla, tüm öğretim kurumlarının 
huzursuzluğun kaynağı durumuna getirilmesi için tüm 
olanaklar bu amaç için kullanılmıştır. 

Yasaların kıyısından köşesinden faydalanarak ve 
kalıbına uydurulmaya çalışılarak yapılan bu öğretmen 
kıyımı ile sürülen öğretmenlerin uğradıkları haksızlık
lar sonucunda, çoğunluğu okul müdürleri olan iyi yö
neticilerin ayrılışıyle Ulusumuzun ve gençlerimizin 
bilinçlendirilip yetiştirilmesi de aksatılmış ve bu duru
mun sonucu olarak huzursuzluklar ve direnişler başla
mıştır. Bu tehlikeler nedense dikkate alınmamakta, 
anarşi tahriki ve anarşinin nedenleri MC Hükümeti
nin bünyesinden ve sisteminden geldiği gerçeği böyle
ce ortaya çıkmaktadır. 

Bugün sayıları 5 000'i bulan yapılan nakil, atama 
ve açığa almalarla mağdur edilen öğretmenlerin ve bu 
öğretmenler yönünde fikir sahibi olan Atatürkçü kesi
min bir cephe olarak ayırtılması, bölünmelere ve di
renişlere olanaklar hazırlamak, eğitimde verimsizlikler 
yaratmak için planlanmış gözükmektedir. Bu hatalı 
tutumun sonu olarak da, yönetime ve Devlete karşı 
güvensizlikler, hoşnutsuzluklar ve verimsizlikler geti
receğinin bilinmemezlikten gelinmesi ülkemizin karan
lık günlere, anarşiye itilmesine MC Hükümetinin se
bep olduğu bilindiğinden, yakasını elimizden kurtar
ması zor olacaktır. 

Yasaları keyfine göre uygulanan yöneticiler de hiç 
şüphe etmesinler ki, bir gün yargı organları enselerin
den yakalayacaktır. 

j Daha büyük tahribata sebebiyet verilmemesi için, 
I bir an önce bir Senato araştırmasının yapılmasında 

fayda görüyorum. Öğretmenleri usulsüz, kanunsuz 
atama ve nakillerle daha çok mağdur etmeden ve et
tirmeden Cumhuriyet Senatosunun bir girişimde bu
lunmasında ve bu yanlış işlemlerin durdurulmasında 
ülke ve rejim yararına önemli etkisi olacağı kanısın
dayım. 

incelediğim kadarıyle öğretmenlere yapılan bu 
işkence ve haksızlıkların asıl nedeni, sömürüye ve bo
zuk düzene karşı öğretmenlerin, halkımızı ve Türk 

J gençliğini bilinçlendirilmesinin önlenmesi amaçlan-
1 mıştır. Nitekim, çok partili döneme girdiğimiz günden 

başlıyarak MC. zihniyetinde olanlar hep öğretmen
lere, aydın kişilere karşı olmuşlardır. 1965'ten beri 
de siyasal güç ve onun oluşturduğu temel görüş, 
Atatürkçü ve devrimci öğretmenlere karşı savaş aç
mıştır. Çünkü, öğretmenlerin devrimci ve halkçı özel
likleri ve nitelikleri A. P.'nin tutucu ve çıkarcı sis
temiyle bağdaşmamaktadır. Aydın kafalardan, tutucu 
egemen güçlerin korkması ve onları düşman bilmesi 
tarihsel ve genel bir kuraldır. 1965'ten beri Türki
ye'de işleyen kural da budur. Bunun içindir ki, 50 
yıllık Cumhuriyet tarihinin hiç bir döneminde öğret
menlerin bugünkü kadar irdelenip horlandığı, peri
şan edildiği, öğretmenlik onurunun bu kadar kırıldı-

I ğı. zedenlendiği, can güvenliğinden yoksun bırakıldı-
ğı görülmemiştir. Bu işkenceden öğretmenlerin kur
tarılması için bir Senato Araştırmasının gerekliliğine 
inanıyorum. 

Bir taraftan çıkarcı ve tutucu bir grubun yobazca 
baskıları, iftira ve jurnalları, komando saldırılan; di-

I ğer taraftan yetersiz ve mesnetsiz idarî, cezaî ve mes
lekî baskılar, öte yandan ekonomik istikrarsızlığın ya
rattığı hayat pahalılığı, karaborsacılık ve hızla yük
selen fiyat artışları önünde dar gelirli yurttaşlar gibi, 
sürülen öğretmenler de perişan olmaktadır. Zorba 
bir tutum izleyen Millî Eğitim Bakanlığı idari karar
larla, uydurma disiplin suçlarıyle öğretmenleri mes
leğinden çıkarmakta, hukukun üstünlüğünü sağla
yan bağımsız mahkemelerin verdiği kararları da hiçe 
sayarak uygulamamaktadır. Yüzlerce öğretmen Da-
nıştaydan mesleğine ve görevine dönmek kararı al
mıştır; yerine getirilmemektedir bu kararlar.. Üç bin-

I den çok sayıdaki öğretmen de şu anda Danıştayda 
dava açmış durumdadır. Bu gösteriyor ki, yapılan 
atama ve nakillerde yasalara uymamazlık M!illî Eğitim 
Bakanlığının şiarı olmuştur. 

MC. Hükümeti zamanında Mc. Karty'cilik yön-
I temleriy!e öğretmenlere yapılan baskılar ve kıyım-
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lar daha hızlı devam ettirilmektedir. 6 öğretmenin 
canına kıyılmıştır. MC. Hükümeti bir vurdumduy
mazlık içindedir. Sanki mahkeme kararlarıyla ceza
landırılmış gibi, yıllardır öğretmenlik mesleğine hiz
met vermiş öğretmenlerin nakillerinde eş durumu 
bile dikkate alınmadan, birisi Türkiye'nin Batısına, 
diğeri Doğusuna verilmekte bir sakınca görülmemek
tedir. 

Genel olarak özgürlükçü demokrasiye tahammülü 
olmayan, yozlaştırılmış yasalarla özgürlükleri kısıt
layan Atatürkçü, devrimci öğretmenleri baskı altın
da tutan, cezalandıran MC. Hükümeti zihniyetinin 
sonucu olarak, kendi Bakanlığının da öğretmenlere 
sahip çıkacağı yerde, ayni zihniyetle sürüm sürüm 
süründürmesinin önüne geçilmesi için Cumhuriyet 

Senatosu Araştırmasının gereğine inanıyorum. 

Yukarıda açıklanan gerekçeler karşısında, işba
şı tıdaki Sayın Süleyman Demire! Hükümetinin gö
reve başladığı tarih olan 31 Mart 1975 gününden iti
baren bugüne kadar: 

1. — Çeşitli eğitim kurumlarında görevli öğret
menlerin kaç tanesinin bulunduklar! yerlerden başka 
yerlere nakledildiği, bu nakillerden kaçının kendile
rinin isteklerine dayanılarak, kaçının bağlı oldukları 
kurumların emriyle veya disiplin cezası yoîuyle ya
pıldığı? 

" 2. — Aynı süre içinde, eğitin kurumlarında yöne
tici olarak görev yapan öğretmenlerin kaç tanesinin 
hangi nedenlerle yöneticilik .çöreğinden alındığı? 

3. — Aynı süre içinde, kaç öğretmenin görevine 
son verildiği, kaç tanesinin açıja ^hndığr? 

4. — Aynı süre içinde kaç öğretmenin bağlı ol
duğu kuram aleyhinde Dansşîaya dava artığı? Bu. 
davalardan: 

a) Kaçı halen derdesttir. 
b) Kaç tanesi hakkında yürütmenin durdurul

ması karan verildiği? 
c) Kaç tanesinin kesin hükme bağlandığı? 

5. — Lehinde yürütmenin durdurulması veya İp
tal kararı verilen öğretmenlerden, bu kararların uy
gulanmasını isteyenlerin kaç tanesinin isteminin yer:ne 
getirildiği? 

6. — Aynı süre içinde eğit m kurumlarında yö
netici olarak görevlendirilen öğretmenlerin ne mik
tarının sicil, ehliyet ve meslJd tecrübesi yönünden 
bu görevlere lâyık durumda okluğu hususlarının C. 
Senatosu Araştırması yom i*? : raş-;nhp sap;anılma
sının uygun olacağını arz ederim. 
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BAŞKAN — Önerge, okunmasını müteakip ikinci 
birleşimin gündemine alınarak gereği yerine getirile
cektir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özerin, Dışişleri Bakanının Pakistan'a gitme se
bebine dair Senato Araştırması isteyen önerg"û 
(10/23) 

BAŞKAN — Başka bir araştırma önergesi var 
bunu okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türk Devleti antlaşmalar hükmüne uyarak, Kıb

rıs'a karşı garantörlük görevini yüklenmiş ve öldü
rülmekte olan soydaşlarımızı katliamdan kurtarmak 
üzere Adaya barış çıkarması yapmıştır. 

Kıbrıs Türk Toplumunun güvenliğini sağlamak ve 
O'ııa insanca yaşamak hakkını teslim etmek için mil
yarlar ölçüsünde masraf etmiş ve bir çok şehitler 
vermiştir. 

Bugün Türk Toplumunun üstünde yaşadığı top
rak, O'nun öz vatanıdır. Çünkü sınırları şehit kanla-
rıyle çizilen bir toprağın adı (Vatan) dır. Vatandan 
taviz vermeye kalkışmak, hiç kimsenin hakkı ve had
di olamaz. 

Buna rağmen bugünkü Hükümet, bu vatandan 
taviz vermeye niyetli olduğunu aylardan beri ima et
mekte, bu konuda kendi içindeki uyuşmazlığı da be
lirterek Yunan isteklerine yeşil ışık tutulmaktadır. 
Böylece körüklenen Yunan isteklerine, karşılıklı an
laşma süsü vermek suretiyle, Türk kamuoyunu taviz
lere karşı yatıştırmaya ve oluşturmaya çalışmakta
dır. 

Dünya devletleriyle yakınlıktan kaçınarak, onların 
Kıbrıs konusunda tamamen karşımızda olduğunu hal
kımıza göstermek suretiyle vereceği tavizlere maze
ret hazırlamaktadır, 

îşte bu nedenledir ki, Birleşmiş Milletlerde hiçbir 
devlet yanımızda olmamış ve tek başına kalmak gibi 
haksız ve cılız bir devlet görüntüsüne düşmüş bu
lunmaktayız. Birleşmiş Milletler tarihi böyle bir yal
nızlığa tanık olmamıştır. Hiçbir hükümet kendi dev
letini böyle âcil bir duruma sokmamış ve milletin ka
zandığı zaferi ortada bırakıp kaçmamıştır. Blöflere, 
tehditlere ve ambargolara teslim bayrağı açmamıştır. 
Çünkü milletin imanına ambargo konulamayacağına 
inanmış ve ona güvenmiştir. Kendisini güçlü olduğu 
k-Kb* haklı değil; haklı olduğu kadar güçlü bilmiş ve 
bu haysiyetle hakkını savunmuştur. Bugün de dava
mızda haklı olduğumuz halde Birleşmiş Milletler Top
lantısına Dışişleri Bakanımız yanaşmamış ve Kıbrıs 
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I'eoere Türk Devleti Başkanı yalnızlığa ve boşluğa 
tfcil dilerek kapılarda bırakılmıştır. 

Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri Bakanımızın 
konuk bulunduğu ve daima bizi destekleyen Pakis
tan bile Türk Devletini desteklemediğine göre, Türk 
Hükümetinin böyle istemiş olacağı yolundaki kana
at, Türk ve dünya kamuoyunun ortak hükmü haline 
gelmiştir. Bu kanıya göre, en yakın dost devletler 
Türk devletini değil, Türk Hükümetini desteklemiş ve 
onu kendi halkına karşı mazur göstermeye yardımcı 
olmuşlardır. Dünyada ulusal siyasetin, politik çıkara 
peşkeş çekilişinin en tipik örneğidir bu. 

Sonuç : Dışişleri Bakanının, en önemli ve tarihî 
bir görevi kenara iterek, Pakistan'a konuk gitmesinin 
örtülü nedeni hakkında, Anayasanın 105 ve içtüzüğün 
133 ncü maddeleri uyarınca Senato Araştırması ya
pılmasını saygı ile arz ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi özer 

BAŞKAN — Önerge, okunmasını müteakip ikin
ci birleşimin gündemine alınarak gereği yapılacak
tır. Bilgilerinize sunulur. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay alt geçidi ve çarşı yapımı inşaat ty-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi, (10/24) 

BAŞKAN — Başka bir araştırma önergesi var
dır okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara şehrinin yaya ve taşıt trafiğini düzenle

mek amacıyle Ankara Belediyesince 1970 yılından 
beri uygulamaya konulan ve Opera kavşağı üst ge
çidinin inşası suretiyle birinci kısmı gerçekleştirilen 
tedbirler manzumesinin son ve belki de en mühim 
ünitesini teşkil eden Kızılay yeraltı yaya geçidi, çar
şı ve otopark inşaatına ait bütün hazırlıklar da ta
mamlanarak bir süre önce Ankara şehrinin yegâne 
anaarteri üzerindeki inşaata başlanmıştı. Kızılay alt-
geçidi ve çarşı projesi önce Bayındırlık Bakanlığın
ca metro etütleri de yapılmak kaydiyle tasdik olun
muş ve bilâhara zamanın Sayın Hükümet Başkanının 
şifahi talimatları üzerine Bakanlar Kuruluna izafetle 
vazife gören ve ilgili 9 Bakandan kurulu tmar Koor
dinasyon Kurulunca da incelenmiş ve Bayındırlık 
Bakanlığının tasdik şerhindeki kayıtla inşaatına izin 
verilmiştir. 

1972 yılı zarfında Kızılay Meydanı anaarter üze
rindeki trafiğin inşaat dolayısıyle aksamaması için 
Belediyece yeniden düzenlenmiş ve bu düzenlemeden 

sonra harfiyata geçilmiştir. Ancak, bu esnada proje
de ilerde inşası düşünülen metro dolayısıyle gerekli 
tadilât da yapılmış ve ayrıca inşaat sahasından geç
mekte olan elektrik ve haberleşme kabloları ile ka
nalizasyon ve yağmur suları toplama kanallarının in
şaat dışına çıkarılması ve metro tüpleri için kazının 
derinleştirilmesine başlanmıştır. Dünyadaki diğer 
metropoliten şehirlerdeki benzerlerine uygun olarak 
inşası projelendirilen ve tetkik ve tasdik ile kanunen 
görevli bütün kuruluşların tetkik ve tasdikinden ge
çen projeye göre uygulanmasına başlanılan Kızılay 
altgeçidi ve çarşısı inşaatının 9 Aralık 1973 günü ya
pılan mahallî seçimlere takaddüm eden günlerde po
litik münakaşa konusu yapılması, geçidin yapılma
ması tezini savunan bir zatın Belediye Başkanlığına 

seçilmesiyle, konu daha da hayatî bir önem kazan
mıştır. Geçidin yapılması hakkındaki karar Ankara 
Belediye Meclisinin o zamanki A. P., C. H. P. ve 
B. P: üyelerinin ittifakla aldıkları bir karardır. Ka
rar alındığı zaman ve aradan geçen iki yıla yakın bir 
zaman zarfında hiçbir parti veya partili şahıs ve par
lamenterin bu konuda en ufak bir itirazları olmamış
tır. Ancak, gazetelerden ve 29 Aralık 1973 günü An
kara Belediyesinde yapılan bir toplantıdan öğrendi
ğimize göre, geçit inşaatından ve dolayısıyle metro 
etütlerinden sarfınazar edileceğini öğrenmiş bulunu
yoruz. Bu rücuu temin için gayri mesul bazı kuru
luşları temsil ettikleri ifade edilen ve fakat bu tem
silinde sıhhat ve geçerliği münakaşa konusu olan ba
zı şahıslardan fetva alınmak suretiyle Ankara için 
hayatî ehemmiyet taşıdığı her türlü izahtan vareste 
olan Kızılay altgeçidi ve çarşısı projesinden, sırf 
seçimlerde kampanya sırasında ileri sürülen bir iddi
ayı gerçekleştirmek için vazgeçmeye, hele bu hususu 
temin için zaten sıkıntıda bulunan Ankara Belediye
sinin milyonlarca lirasını teminat olarak ödemeye ve 
Atatürk'ün kurduğu Büyük Ankara'yı böyle çağdaş 
ve modern bir eserden yoksun bırakmaya kimsenin 
hakkı olmamak gerekir. 

Kanaatimce Belediye Meclisinin muvafık ve mu-; 
halif bütün üyelerinin ittifakla aldıkları karar uya
rınca yapılması takarrür eden, Devletin bütün yetki
li kuruluşlarının ve Bayındırlık Bakanlığı ile Bakan
lar Kurulunca teşkil edilen imar Koordinasyon Ku
rulunun tasvibinden geçen ve nihayet 2490 sayılı Ka
nuna göre ihalesi yapılan Kızılay altgeçidi ve çarşı
sı hakkında alınması mahallî seçimlerden önce tasar
lanan ve şimdi gerekli mizansen yaratılarak tatbike 
konulması düşünülen durdurma kararı sebebiyle, ko-

— 451 — 



C. Senatosu B : 23 8 . 1 . 1976 O : 1 

nuya Yüce Senatoca elkonulması zamanı gelmiş
tir, 

Bu' inançla Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşa-
siyle ilgili bütün muamelâtın ve böyle bir inşaatın lü
zumlu olup olmadığı hususunu tespit için Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü madesi uyarınca 
Cumhuriyet Senatosu araştırması yapılmasını, İçtü
züğün 134 ncü maddesi uyarınca derin saygılarımla 
arz ve talep ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu önerge, okunması
nı takibeden İkinci Birleşimin gündemine alınarak ge
reği yapılacaktır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice de depremden 
sonra yapılan konutlar hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi .(10/25) 

BAŞKAN — Başka bir araştırma önergesi var, 
okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
8. Kasım 1975 günü Hükümet Başkanı Sayın Sü

leyman Demirel'in beraberindeki heyetle, Lice'de ya
pıldığı söylenen 1 500 kadar konutu hak sahiplerine 
dağıtmak için, Lice'ye gittiği radyo, televizyon ve 
gazetelerde haber olarak verilmiştir. 

10. Kasım 1975 günlü gazetelerde bizzat Lice 
Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanımıza tel çeken 20 
kadar muhtar, Başbakan Demirel'in bir tek konutu 
bile hak sahiplerine dağıtmadıklarını beyan etmişler
dir. 

Başbakan Sayın Demirel basma 1 568 konut ve 40 
dükkânın tamamlandığını ve bu konutların sahiplerine 
dağıtıldığını söylemiştir. 

Lice Belediye Başkanı ise, yapılan konutların 
250 - 300 adet olduğunu ve hiçbir vatandaşa konut 
teslim edilmediğini iddia etmektedir. 

Umutsuzluk içinde olan fakir, evsiz ve âfete uğra
mış vatandaşların gereksinmelerinin bir an önce gide
rilmesi amacı ile önemle üzerinde durulmak gereken 
bir konu olan bu konu hakkında İçtüzüğün 133 ncü 
maddesi uyarınca C, Senatosu araştırması yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Mardin 
Hilmi Nalbantoğlu M. Ali Arıkan 

Siirt Elâzığ 
Süreyya Öner Hasan îldan 

Hakkâri 
Naci Cidal 

Eskişehir 
Hikmet Savaş 

Hatay 
Kemal Kılıçoğlu 

BAŞKAN — Önerge, okunmasını takibeden ikinci 
birleşimin gündemine alınarak gereği yapılacaktır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Haindi 
Özerin, belediyelere yapılan Devlet yardımı hakkında 
Senato araştırması isteyen önergesi. (10/26) 

BAŞKAN — Başka bir araştırma önegesi var, oku
tuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devletin, şehir ve kasabalardaki, sosyal, ekonomik, 

kültürel ve sağlık ödevlerinin büyük ağırlığını bele
diyeler taşıdığı halde, bugünkü Cephe Hükümeti, par
tizan duygularla, bazı belediyelere malî yardımı kes
miştir. 

Özellikle, İstanbul, Ankara ve İzmir belediyeleri
nin C. H. P.'li oluşları, Devlet yardımından yoksun 
kalmalarına neden olmuştur. 

Bu beldelerin halkından alınan vergi, Devlete öde
nen tüm verginin yarısından fazla olduğu halde, 9 
milyon insanına Devlet sırt çevirmiş bulunmaktadır. 

C. H. P.'li olan tüm belediyelerin belde halkı, ken
di yönetimleri için kullandıkları siyasî tercihlerinden 
ötürü Cephe Hükümetince cezalandırılmış ve gelecek 
seçimler için milyonlarca yurttaşa şimdiden baskıya 
geçilmiştir. 

Kamu hizmetinden ötürü borçlanan birçok C.H.P.'li 
belediyeler, alacaklıların ve işçilerin muhtemel saldı
rılarına terk edilmiş ve belediye yetkililerinin güven
likleri tehlikeye atılmıştır. 

Türk halkının siyasî tercihini ipotek altına almak 
kastı ile iktidar partili belediyelere cömertçe yardım 
yapıldığı halde, C. H. P.'li belediyelere çok az yardım 
yapılmış olması hakkında Anayasanın 88 nci İçtüzü
ğün 133 ncü maddesi uyarınca C. Senatosu Araştır
ması yapılmasını saygı ile arz ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — Önerge, okunmasını takibeden ikinci 
birleşimin gündemine alınarak gereği yapılacaktır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vuku bulan yangınlar hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

] BAŞKAN — Başka bir araştırma önergesi var 
! okutuvorum: 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Geçtiğimiz hafta içinde İstanbul'da, önce Aksaray 

yeraltı çarşısında ve hemen akabinde şehrin ve mem
leketimizin en büyük ticarî merkezlerinden birisi 
olan Sultanhamam'daki birkaç handa aynı anda baş
layıp, bini aşkın ticarethanenin kül olmasına ve mil
yarlarca liralık zarar ve ziyana ve aynı ölçüde vergi 
kaybına sebep olan yangm bütün İstanbulluların ol
duğu kadar, her memleket^ever vatandaşımızın da 
büyük üzüntüsüne sebep olmuştur. 

Daha henüz yangınlar devam ederken, gerek ga
zeteler ve gerekse Devlet Radyo ve Televizyonların
dan hadisenin birinci derecede sorumlusu olan kişi
lerin olayı küçük göstermek isteyen ve «Tetkik ede
ceğiz, şayet sorumlu belediye ise gereği yapılacaktır» 
şeklindeki gayri ciddî ve tam bir mesuliyetsizlik ör
neği teşkil eden beyanları \anmda, bilhassa Aksaray 
yeraltı çarşısı esnafı ve dernek başkanı ile yanan 
hanlarda kiracı olarak bulunan bazı vatandaşlrımı-
zın ileri sürdükleri ve yetkili ve mesul şahıslarca ret 
ve inkârı mümkün olmayan bazı iddialar üzerinde 
ciddiyetle durmakta zaruret bulunmaktadır. 

Bu iddialardan birisi. Aksaray yeraltı çarşısın
da İstanbul Belediyesince yangına karşı hiç bir ko
ruyucu tedbir alınmadığı, çarşı esnafının kendi mad
dî imkânlarını kullanmak suretiyle almak istedikleri 
tedbirlere tahliye tehdidi ile karşı konulduğu ve es
nafın bu sahada yetkili bilim adamlarının imzalarım 
taşıyan ve büyük yangın tehlikesinin mevcut olduğu
nu belirtir bilirkişi raporîanyle birlikte yaptıkları 
müteaddit müracaata cevap dahi verilmediği iddiası
dır. Nitekim, yangını müteakip Yeşilköy Hava Ala
nında kendisine yeraltı çarşısında yangına karşı bir 
tedbir alınıp alınmadığı sorulan İstanbul Belediye 
Başkanının TRT televizyonunda ve kendi sesinden 
neşredilen, «Çarşı itfaiyeye çok yakındır. Başka ted
bire lüzum var mı idi?» şeklindeki cevabı, hadisenin 
kim ve kimlerin ihmali ile meydana geldiğinin en gü
zel bir örneğini teşkil etmektedir. Keza başka bir id
diaya göre de, Sultanhamam'daki hanlara verilen 
elektrik ceryanının voltajı İTO'dan 220'ye çıkarıldığı, 
çıplak kablolarla ceryan alındığı, kaçak ilâveler ya
pıldığı, bütün bunlara rağmen İstanbul Belediyesi 
ve İETT İdaresince gerekli tedbirlerin hiç birisinin 
alınmadığı ve gerekli kontrollerin dahi yapılmadığı 
ileri sürülmüştür. 

Bu durum muvacehesinde, hadisenin İstanbul'un 
ve dolayısıyle bütün Türkiye'yi ilgilendiren büyük 
ölçüde mal kaybına ve milyarları aşan vergi ziyaı 

meydana getiren hüviyeti içinde tetkiki gerektiği 
inancı ile bu konuda Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 133 ve 134 ncü maddeleri uyarınca Cumhuriyet 
Senatosu Araştırması yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

C. Senatosu 
Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Bu önerge, okunmasını takip eden 
ikinci birleşimin gündemine alınarak, gereği yapıla
caktır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakam tarafın
dan yapılan nakil, tayin ve açığa alınan Millî Eğitim 
mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/28) 

BAŞKAN — Başka bir önerge var bilgilerinize 
arz ediyorum. 

Sayın üyeler, önergeler uzun ve okunması zaman 
aldığı için gerçekten arkadaşlarımız için çok yorucu 
oluyor. Tensip buyurursanız- oturarak okunmasını 
reylerinize arz edeceğim. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Araştırma önergesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
M. C. Hükümeti işbaşına geçtiğinden bu tarafa 

millî eğitim çalışmaları ve millî eğitimin düzeni bü
yük oranda bozulmuştur. 

Eğitim ilkelerinden, felsefesinden yoksun Ali Na
ili Erdem yasa dışı icraatıyle Türk Millî Eğitimini 
tahrip etmiştir. Bugün Ali Naili Erdem «Millî Eği
timinden» öğrenci şikâyetçi, öğretmen şikâyetçi, öğ
renci velileri şikâyetçidir. Millî Eğitim, tüm Türk 
halkının başlıca kaygısı haline gelmiştir. Şikâyetçi 
olmayan, Millî Eğitim Bakanının etrafına topladığı 
bir avuç kıyımcı arkadaşlarıdır. Öğretmenin, öğren
cinin can güvenliği kalmamıştır. Ana - babalar ço
cuklarını okullara kuşku, korku içinde gönderir hale 
gelmiştir. Sabah okuluna giden öğrencinin evine dö
nüp dönmeyeceği kuşkusu velileri korku içinde ya
şatmaktadır. Eğitimde huzursuzluk patlama nokta
sına gelmiştir. Öğretmenler sürülmüş, kıyılmış, açığa 
alınmış, maaşı ödenmemiş çalışan eşinden uzak yer-
iere nakledilmişlerdir. M. C. Hükümeti ve onun Millî 
Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, bununla da yetin
meyerek, birtakım partizanları, sağ militanları tahrik 
ederek öğretmenlerin dövülmesine, yaralanmasına 
hatta öldürülmesine ortam hazırlamıştır. 
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Millî Eğitim, tarihinin hiçbir devrinde Ah' Naili ı 
Erdem'in Bakanlığı zamanında olduğu kadar sarsıl
mamış, itibarsız hale gelmpmiştir. Eğitim tarihi için
de şerefli öğretmen mesleğinin onuru ile Ali Naili 
Erdem kadar kimse oynamamıştır. Ali Naili Erdem 
yönetimi, hukuk ve adalet ilkelerini görmez, yasa ve 
yönetmelikleri uygulamaz, yüksek yargı organlarının 
kararlarını dinlemez hale gelmiştir. 

Ali Naili Erdem bu keyfî icraatıyle binlerce öğ
retmeni sürmek suretiyle pek çok okulu öğretmensiz 
ve yöneticisiz bırakmıştır. Bir kısım okullarımızı da 
kayırma partizanlarla doldurarak öğretmen yığmağı 
haline getirmiştir. Öğretim yılının birinci yansını bi
tirmekte olduğumuz şu sırada halen kapalı okullar 
veya bir müdür bir mühürle yönetilen eğitim kurum
larımız bulunmaktadır. Kıyım nedeniyle Devlet Ha
zinesinden milyonlar harcanmış., buna karşılık bin
lerce okulumuza yakacak, ders aracı ödeneği gönde
rilmemiştir. 

Ali Naili Erdem'in eğüm politikası fikir özgür
lüğüne karşı, faşist bir düzene yöneliktir. Kütüpha
nelerden, okul kitaplıklarndan kendi fikrine uyma
yan kitaplar toplatılarak kamyonlarla mahzenlere 
doldurulmuş veya yakılmıştır. Millî sanayiden, ye
raltı - yerüstü servetlerimizin korunmasından söz 
eden öğretmenler insafsızca cezalandırılmışlardır. Ali 
Naili Erdem, özgürlükçü olmayı, millî varlıklarımıza 
sahip çıkmayı, sosyal adaleti savunmayı en ağır suç 
saymaktadır. 

Ali Naili Erdem eğitimi çağ dışı kalmış, hatta or
ta çağ eğitim düzenini aratır hale gelmiştir. Yüksek 
okullarımızdaki tecrübeli, yetenekli ve ihtisas sahibi 
öğretmenler orta dereceli okullara nakledilmiş, bun
ların yerine ihtisası olmayan, tecrübeden yoksun fa
şist zihniyetli kişiler öğretmen ve yönetici olarak 
atanmıştır. Bu suretle okullarımızda verim düşmüş, 
anarşi alabildiğine körüklenmiştir. 

Millî Eğitim Bakam Ali Naili Erdem devresinde 
anarşi, ilkokullarımıza kadar yaygşnîaştınlmıştır. Üni
versite ve yüksek okullar gençleri arasındaki görüş 
ve fikir ayrılıkları düşmanlık, vuruşma ve kardeş 
kavgasına dönüştürülmüştür. Sağ militanlar ve ko
mandolar birtakım partizan yöneticilerin desteğiyle 
karşı görüşteki gençleri okullara sokmamaktadırlar. 
Bu yüzden binlerce genç, yasaların tanıdığı öğrenim 
özgürlüğünden yoksun bırakılmaktadır. Binlerce öğ
rencinin bursu kesilmiş, yatılılık hakkından yoksun 
bırakılmış veya başka okullara nakledilmek suretiyle 
okuma olanakları ellerinden alınmıştır. 

Ali Naili Erdem, demokratik eğitim prensipleri
ni, ilkelerini tahrip etmiş, Türk Millî Eğitimini ama
cından saptırmıştır. 

Millî Eğitimimizde Ali Naili Erdem'in yaptığı 
tahribatı önlemek, öğrencilerimizin demokratik eği
tim hizmetlerinden daha fazla yoksun kalmamaları
nı sağlamak, Türk gençlerini özgürlükçü bir eğitim 
düzenine kavuşturmak, Türk öğretmenini kıyımdan 
kurtarmak ve eğitimimizi millî yörüngesine oturta
bilmek için, Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem 
hakkında bir Senato Araştırması yapılması gereğine 
inanıyoruz. 

1. — 3 1 . 3 . 1975 tarihinden bu yana kaç öğret
men nakledilmiştir? Kaç öğretmen çalışan eşinden 
ayrılarak başka yerlere sürülmüştür?. 

2. — Açığa alman, işten el çektirilen öğretmen 
adedi ne kadardır? 

3. — Görevinden alman okul müdürü, millî eği
tim müdürü, millî eğitim müdür yardımcıları, müfet
tiş ve memur adedi ne kadardır? 

4. — Yasa dışı nakledilen bu eğitimciler için ne 
miktar yolluk ödenmiştir? 

5. — Danıştayda dava açan eğitimci adedi kaç
tır ve bunlardan kaçının davası sonuçlanmıştır? 

Danıştay kararlarını uygulamayan sorumlular 
kimlerdir, sorumlular hakkında işlem yapılmış mı
dır? 

Türk Millî Eğitiminin çıkmazdan kurtarılması 
için bu sorularımızın araştırılmasının yapılarak, so
rumluların açıklanması zorunlu hale gelmiştir. Ger
çekler açığa çıkarılmadıkça Türkiye'nin geleceğini 
yakından ilgilendiren eğitim sorunlarına çözüm bulu
namaz. 

Öğretmen kıyınıma son vermek, öğrenciler ara
sındaki çatışmayı durdurmak, huzur içinde eğitim, 
öğretim yapılmasını sağlamak ve Türk Millî Eğitimi
nin şerefli yerine oturtulmasını temin amacıyle Yüce 
Senatoda Araştırma yapmak kaçınılmaz hale gelmiş
tir. 

Bu konuda Yüce Senatoya büyük görevler düştü
ğü kanisiyle Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 
ve 134 ncü madeieri gereğince Millî Eğitim Bakanı 
Ali Naili Erdem hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Araştırması açılmasını istiyoruz. Araştırma Komisyo-

j m mim İçtüzükte saptanan esaslar gözönüne alınarak 
dokuz senatörden oluşturulmasını öneriyoruz. 

Hakkâri Erzincan 
N. Cidal N. Unsal 
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Denizli Malatya 
H. Atmaca H. Özer 

Burdur Elâzığ 
E. Kabay H. îldan 

BAŞKAN — Önerge, okunmasını takip eden 
ikinci birleşimin gündemine alınarak gereği yapıla
caktır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
Özdilek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerek
tirdikleri çözümlerin saptanması hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi (10/29) 

BAŞKAN — Başka bir araştırma önergesi var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Gençlik olaylarının nedenleri ve gerektirdikleri, 

çözümleri saptamak amacı ile, ilişikte sunduğumuz 
Cumhuriyet Senatosu araştırma istemimizin, Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüğünün 133, 134 ve 135 nci mad
deleri uyarınca, gereğinin yapılmasını saygı ile rica 
ederiz. 

Tabiî Üye 
F. Özdilek 

îmza 
Tabiî Üye 

S. Gürsoytrak 
imza 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

imza 
Tabiî Üye 

H. Tunçkanat 

imza 
Tabiî Üye 

M. Yurdakuler 
imza 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

imza 
Tabiî Üye 
K. Kaplan 

imza 
Tabiî Üye 

S. Küçük 
imza 

Tabiî Üye 
A. Yıldız 

imza 
Tabiî Üye 
R. Aksoyoğl 

imza 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Türkiye'de bugün, iktidarın tutumu sonucu, yara

tılan toplumsal bunalımın, belli merkezden ve planlı 
olarak yönetildikleri anlaşılan saldırganlarla, bir rejim 
bunalımına dönüştürülmek.istenmesine, T. B. M. M.' 
nin seyirci kalamayacağı açıktır. 

Genel huzursuzluğun yurdun her yöresine yayıla
rak, bütün halk kesimlerini tedirgin etmekte ve resmî 
binaların içinde, hatta güvenlik kuvvetlerinin gözleri 
önünde bile, cinayetler işlenmektedir. Buna karşın, 
güvenliği sağlayacak kamu otoritelerinin görevlerini 
yapmamaları, Devlet polisinin etkisiz kalması, huzur
suzluğun kaynağı olan saldırganların Bakanlarca res-

I men övülerek desteklenmeleri, hatta silâhlı dolaşma-
I larmın övütlenmesi, bunalımın bu ölçüde tehlikeli 
I hale dönüşmesinde başlıca etkenler olmaktadır. 
I Aslında, bugünkü anarşik durum ve bunalım, ikti-
I darın Anayasaya karşıtlığının, Devlet kurumlan ile 
I savaşta inat edişinin, yargı kararlarını uygulamaması-
I nın, Hukuk Devleti ilkelerini açıkça çiğnemesinin, baş-
I ta Meclislerin olmak üzere, her türlü denetimden ka-
I çişinin ve iktidarını kaba kuvvete dayanarak sürdür-
I mek istemesinin doğal sonucudur. 

I Devletin güvenlik kuvvetlerini, cinayet yerlerinde 
I suçluları uğurlar durumda tutan, hatta onlarla suç 
I ortaklığı yaptıran tutumun, toplumun tüm kesimleri-
I ne yaydığı bunalımın gençliğe yansıyan yönü çok 
I kritik bir hal almıştır. Bundan ötürü öncelikle ele alın-
I malıdır. 
I Sağcı da solcusu da kendi çocuklarımız olan bu 
I gençlerimiz kana susamışların saldırıları ile, yaşama-
j larmın baharında boğazlanmaktadırlar; 
I istanbul'un en işlek yerinde, öğle üstü ve polisin 
I de gözleri önünde, kurşunlanmışlardır; 

I Emniyet Genel Müdürlüğünün yanı başında, Ge-
I nel Kurmay Başkanlığı önünde ve T. B. M. M.'nin 
I karşısında, O. D. T. Ü. otobüslerindeki öğrencilerin, 

daha önce haber verildiği halde, saldırıya uğramaları 
I önlenememiştir. Silâhlı saldırganların da ellerini kol-
I larını sallayarak, güvenlik kuvvetlerinin gözleri önün-
1 de, oradan uzaklaşmalarına tanık olanlar hayretler 
I içinde kalmıştır. Bu durumda ne yapacağını şaşıran 
I öğrenci velileri, birbirlerini, çocuklarını korumaya ça-
I ğırma zorunda kalmışlardır. Daha dün bir sayın rek-
I tör, Üniversite içinde pusu kurularak, öğrencilerin öl-
I durulduğunu açıklamıştır. 
I Bu durumda Hükümet suçluları yermekten bile 
I kaçınıyor, gazetelerde fotoğrafları yayınlananları bile 
I yakalatamıyor. 
I Yurttaşların güvenliğini sağlamak olan baş görevi-
I ni bile, yapamaz duruma düşürülen Devletin otorite-
I sini çiğnetmede öncülük ettiği izlenimini veren Cephe-
I ci iktidarın tutumu, rejimimiz hatta ülke ve Devleti-
I miz için, en büyük bir tehlike haline gelmiştir. 

I Bu durumda, Ülkede öğrenim ve öğretim güven
liği ve özgürlüğü kalmamıştır. Bu yurttaşlarla birlikte, 

I öğrencilerin ve öğretim üyelerinin de can güvenliği 
I yoktur. Hukuk Devletinin işlerliği, yargı bağımsızlığı 
I ve Devlet Otoritesi, tehlikeli ölçüde sarsılmıştır. 
I Öğretim kurumlarının felce uğratılması eylemleri-
I nin, solcularca organize edildiği savında bulunan ve 

kendisini de sağ iktidar olarak niteleyen Hükümetin, 
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solcuların katillerini bulmaması felsefesi gereği olsa 
bile sağcı gençlerin katillerinin de bulunmaması bu 
kanlı olayların Hükümetin ve Devlet güçlerinin için
de ya da dışında, gizli örgütlerce düzenlendiği kanısı
nı, haklı olarak, uyandırmaktadır. 

Uygulanan böyle bir politika, rejimimizi ve Millî 
bütünlüğümüzü gizli güçlerin ellerine bırakarak ül
kemizin geleceği için korkunç bir tehlike olmaktan 
başka bir anlam taşıyamaz. 

Anayasa dışı akımlara ve ideolojilerin kaba kuv
vetle kabul ettirilmesine, Devlet otoritesinin çiğnetil-
mesine, yasaların eşitsizlikle uygulanmasına Güven
lik Kuvvetlerinin yan tutmaya zorlanmalarına, hangi 
nedenle olursa olsun bir tek yurttaşın bile öldürülme
sine, olaylar bahane edilerek, yeterli bir gerekçe yok
ken, öğrenim kurumlarının kapatılması sureti ile eği
timin aksamasına ve suçluların ortaya çıkarıimama-
sma karşı olan ve Anayasanın tümü ile uygulanma
sını amaçlayan grupumuz, durumu son derece de teh
likeli olarak değerlendirmektedir. 

Bu duruma kesinlikle son verilmesi için, T. B. M. 
M. eyleme geçerek tüm toplum kesimlerini ve özel
likle Cepheci İktidar, Atatürk çizgisinin ve Anayasa
nın dışına taşmaktan ala koymalıdır. Bu genel amacın 
ilk adımı olarak, Cumhuriyet Senatosu, bir araştırma 
Komisyonu aracılığı ile : 

î. Olayların gerçek nedenlerinin, düzenleyici ve 
destekleyicilerinin ve güttükleri amaçların meydana 
çıkarılması ile, gerçekten çare olabilecek çözümlerin 
saptanmasını; 

2. Bunalımı artırıcı tutumların suçlularının orta
ya çıkarılması ile gelecek için de ders olacak, işlemle
re girişilmesini; 

3. Türk gençliğine ilişkin sağlıklı bir tutumun 
belirlenebiimesini; 

4. Bir bütün olan bunalımın gençlik kesimin
deki araştırılmasından elde edilecek sonuçlarla, onu 
yaratan bütün nedenlere daha sağlıklı tanılamalar ko
yarak, ön'eVici çözümler bulunmasına yardımcı olun-
• .asini sağlamalıdır. 

BAŞKAN — Bu önerge, okunmasını takip eden 
k'nci Birleşimin gündemine alınarak, gereği icra olu

nacaktır. 
Sayın üyeler; bu suretle araştırma önergeleri bit

miştir. 
18. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 

'••r'r ü aş kanlık tezkeresi. (3/713) 
BAŞKAN — Bazı saym üyelerin izinleri hakkın

da bir tezkere vardır, bilgilerinize arz ediyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları vazıh Cumhuriyet Senatosu üye

lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sa
yılmaları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Di
vanının 7 . 1 . 1976 tarihli Toplantısında kararlaştı
rılmıştır. 

Keyfiyet, yüce tasviplerinize arz olunur. 
M. Tekin An burun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

C. Senatosu C. Bşk. S. Üyesi Özer Derbil hastalı
ğına binaen 1 8 . 1 1 . 1975 tarihinden itibaren (15 gün) 

C. Senatosu Nevşehir Üyesi İbrahim Şevki Ata-
sagun hastalığına binaen 14 . 12 . 1975 tarihinden iti
baren (15 gün) 

C. Senatosu Kırşehir Üyesi Halil Özmen hastalı
ğına binaen 8 . 12 . 1975 tarihinden itibaren (15 gün) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; isimleri okunan bu sa
ym arkadaşlarımız, aslında, verilen izinleri kullanmış
lardır. Bu itibarla, Genel Kurulun oyuna arz ederken, 
izin verilmesi değil de, verilen izinlerin kabul edil
mesi şeklinde olacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığınca Seçi
len Üye Özer Derbil, hastalığına binaen 18 . 12 . 1975 
tarihinden itibaren 15 gün izinli sayılmıştır: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Ü} ,'esi İbrahim Şev
ki Atasagun, hastalığına binaen 14 . 12 . 1975 tarihin
den itibaren 15 gün izinli sayılmıştır:. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil Özmen, 
hastalığına binaen 8 . 12 . 1975 tarihinden itibaren 
15 gün izinli sayılmıştır: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; şimdi gündeme geçiyoruz. Bugün asıl 
gündemi uygulamaya geçmiş, tatbik etmiş oluyoruz. 
Bundan evvelki çalışma döneminde haftada iki çalış
ma günümüzden Salı günlerini sorulara tahsis etmiş
tik, Perşembe günleri sair konular görüşülüyordu. Bu 
çalışma düzeni devam edecektir. 

Bilgilerinize sunulur. 
19. — Giresun Üyesi Ali Cüceoğlu'nun, Malî ve 

İktisadî İşler Komisyonu ile Dilekçe Karma Komis
yonu üyeliğinden çekilmesine dair önergesi. (4/256) 

BAŞKAN — Yine komisyonlardan bazı istifalar 
vardır, bilgilerinize sunuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Malî ve İktisadî İşler Ko

misyonu ile Dilekçe Komisyonundan gördüğüm lü
zum üzerine istifa ediyorum. 
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Gereği yapılmak üzere arz olunur. 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

20. — Kütahya Üyesi Osman Albayrak'ın, Cum
huriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
üyeliğinden çekilmesine dair önergesi. (4)253) 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko

misyonundan affedilmemi dilerim. 
Kütahya 

Osman Albayrak 

21. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Komisyonlarda açık bulunan üye
liklere vaki adayların isimlerini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
İçişleri Komisyonunda inhilâl eden Adalet Partisi 

üyeliğine Sayın Samsun Üyesi Şaban Demirdağ'ı 
aday olarak arz ederim. 

A. P. Grup Başkanvekili 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Sayın Başkanlığa 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonunda inhilâl eden 

Adalet Partisi Üyeliğine Samsun Üyesi Sayın Bahri 
Cömert'i aday olarak arz ve teklif ederim. 

A. P. Grup Başkanvekili 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Komis

yonunda açılan münhale Sayın Süleyman Ergi.n'i aday 
teklif ederim. 

Saygılarımla.: 
A. P. Grup Başkanvekili 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Komisyonlara aday olanların isim
lerini okuyacağım. İşari oylarınızla halledeceğiz. 

Bütçe - Plan Komisyonuna Sayın Fethi Çelikbaş 
adaydır. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım.. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir şey 

söylememe müsaade eder misiniz? 

j BAŞKAN — Anlayamadım; efendim işitemiyo
rum. (C. H. P. sıralarından anlaşılmayan müdahale
ler.) 

Lütfen dinleyelim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kanım, bildiğiniz gibi, komisyon üyelerinin seçimi usu
lü Tüzüğümüzde saptanmıştır. Usule uygun yapalım. 
Komisyon üyelerinin seçilmesi için Tüzüğümüz belli 
bir usul. koymuş, hüküm altına alınmıştır. Bunu öyle 
yapalım efendim. 

BAŞKAN — Yazılı diyorsunuz, Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tabiî, tabiî. 

Siz biliyorsunuz diye ben açıklamıyorum. 
BAŞKAN —• Tüzüğün bu hükmünü biliyorum; 

ancak.., 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Emsalleri de bili

yor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Geçmişte de birtakım tatbikatta işarî 

oylarla halledilmiştir. Birkaç tane... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Suimisal 

Sayın Başkan. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Suimisal değil. 
BAŞKAN —• Sayın Gündoğan, müsaade buyurur

sanız; efendim, şimdi birkaç komisyonda açık var
dır. Bunlardan bir tanesi hariç, her birinin bir açığı 
vardır, birer de müracaat vardır. Birer tane aday var
dır; yani iki aday olmadığı için işarî oyla... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Peki, o za« 
man aday var. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Aday var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Var ise efendim, isim alacağım. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Süleyman Er

gin. (C. H. P. sıralarından «Süleyman Ergin» sesleri) 
BAŞKAN — O geçti efendim. Onu geçtik, onu 

oyladık. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — O bitti. Ondan son

rasına devam edin. 
(C. H. P. ve A. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Peki efendim... Peki, peki... Müsaa

de buyurunuz, müsaade buyurunuz efendim. 
RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Nerede oylandı? 
BAŞKAN — Gerçekten oyları saymadım. İtiraz 

var. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Saym Başkan, neye 

itiraz var? 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Neye itiraz var Sa

yın Başkan? Anlaşma oldu. «Tekrardan oylayacağım» 
dediniz, 
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BAŞKAN — Sayın Köker, tatbik edeceğim usulü 
bilmiyorsunuz. Lütfen dinleyiniz. Usulsüz bir mua
mele yaparsam, itiraz edin. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Oylama hak

kında. Şu yaptığınız işin başlangıcında, oylamaya baş
larken; «Bütçe Komisyonunda bir üyelik açıkür, 
aday Sayın Çelikbaş'tır» dediniz. Nefes almamıza im
kân kalmadan kabul edildiğine dair... 

BAŞKAN — Hatamı kabul ediyorum efendim. 
Tashih ediyorum. 

Çok. sayın üyeler; 
Gerçekten bir itiraz vaki olmayacağı düşüncesi 

ile ben işarı bir oylamaya girmiştim. Şimdi işin de
rinliğine giriyorum. Bütçe - Pîan Komisyonunda bir 
açık üyelik vardır. Başka aday var mıdır?.. Şimdiye 
kadar bir müracaat olmuştur. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan; «Kabul edilmiştir» sözü zapta geçti. Şimdi 
sizin bir tarafın fikri ile bir dönüş yapmanız idare tar
zınıza ve tarafsızlığınıza uymuyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz arz edeceğim 
efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Olmaz, 
bir tip dönüş oluyor. 

BAŞKAN — Arz edeceğim. 
İtiraz oldu. Ben saymadım; çoğunluk vardır di

ye. Şimdi o usule... (A. P. sıralarından; «Yok, yok» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, tatbik edece
ğim efendim. Tatbik edeceğim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, ar
kadaşlarımız sayıya itiraz etmediler. Zabıtlar orta
da. Sayın Gündoğan eskiden bu şekilde yapılmış olan 
seçimlerin suimisal olduğunu ifade ettiler. Sayın Ko
caman arkadaşımız da yine sayıya itiraz etmediler. 
Onlar; «Başka aday olup olmadığını, bize konuşma 
fırsatı vermeden tek adayı oyladınız.» dediler. Sa
yıya itiraz yok. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Esasa itiraz edi
yoruz., 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Mü
saade buyurunuz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, Tü
züğü tetkik buyurursanız göreceksiniz. Hatalı kabul 
suretiyle oylamak, ancak kanun tasarı ve tekliflerinin 
müzakeresinde mümkündür. Bunun haricinde hatalı 
kabul yoluyle oylama yapmanız mümkün değildir. 

j BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Müsa
ade buyurunuz. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Açık oylama ile, 
. işarî oyla komisyona üye seçilmez. Ben görmedim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — 50 kere yaptınız Sa
yın Kocaman. 

BAŞKAN —• Efendim, müsaade buyurunuz. Mü
saade buyurunuz da bir hal tarzı bulalım. 

Tüzüğümüzün hükmü sarih. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

zabıtları tetkik buyurursanız bu seçim yapılmıştır 
artık, 

(C. H. P. ve A. P. sıralarından anlaşılmayan 
müdahaleler) 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Yapılsa Tü
züğümüzün 17 nci maddesinin (A) bendine göre gizli 
oyla yapılır. Yapıldığı farz edilemez. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Hatalı kabul an-
J cak kanun tekiif ve tasarılarının müzakeresinde 

olur. Yok hatalı kabul. 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Ergin buradalar 

I mı efendim? A P sıralarından; «Yok, yok» sesleri, 
I C. H. P. sıralarından; «geliyor» sesleri). 

SIRRI ATALAY (Kars) — Adaylık için, ka
bul etmesi şart değildir. 

BAŞKAN — Sayın Üyeler, şunun için sordum 
{ saym Ergin'in burada olup olmadığını; çünkü başka 
I bir komisyona da adaylık için müracaat etmişlerdir 

Bu itibarla iki komisyona aday olmak gibi bir du
rum ortaya çıkıyor. 

Burada önergesi var, okuyorum : 
«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplan İnceleme Ko

misyonunda açılan üyeliğe aday...» olduğunu arz edi
yorlar. 

Bu itibarla ikinci bir komisyona aday olamaz. 
Sayın üyeler, birinci oylamaya, saymadığım için 

itiraz var mı?.. (Anlaşılmayan müdahaleler). 
Tekrar oyluyorum efendim. Kabul edenler... 
ALÂEDDİN YILMAZ I ÜRK (Bolu) — Bunu 

yapamazsınız. Bu; doğrudan doğruya sayın Sena
törlerin bir kısmının maksatlı itirazı karşısında taraf
sızlığı ihlâldir. Bu olamaz. Doğrudan doğruya ihlâl
dir. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aday iki olursa 

işari oy olmaz. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Yok iki aday. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Mü-

j saade buyurunuz. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) —- Sayın Baş^ 
kanım, 17 nci maddeyi kıraat buyurun, okuyunuz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, 17 nci maddenin 
ahkâmını biliyorum; ancak şimdiye kadar tatbik 
edilen bir usul olduğu için bunu uygulamak is
tedim. İtiraz olursa Tüzüğün hükmünü tatbik ede
ceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İtiraz edi
yorum efendim. 

AHMET CEMÎL KARA (Trabzon) — Kabul 
veya reddedildiğini ilân ederken neye göre hareket 
ettiniz? 

(C. H. P. sıralarından «Kabul edilmedi» sesleri) 
YİĞİT KÖKER (Ankara) edildi, edildi. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Aday 

tespiti cihetine gideceğim. 
Bütçe - Plan Komisyonuna başka aday var mı?. 

Aday yok efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Ko

misyonuna bir aday var. Başka aday var mı efen
dim?., 

İçişleri Komisyonuna bir aday var. Başka aday 
var mı efendim?.. Aday Saym Şaban Demirdağ'dır. 

Malî ve İktisadî îşler Komisyonuna Sayın Bahri 
Cömert adaydır. Başka aday var mı?... 

Dilekçe Karma Komisyonunda boşluk var; fakat 
müracaat olmamış efendim. 

Sayın üyeler, 
Tüzüğümüzün hükmü sarihtir. Gerçekten komis

yonlara aday seçilmesinde izlenecek yolu göstermiş
tir. Ancak, bir tatbikat vardı, adaylarda birden ziya
de olmadığı için, vaktimiz de az kalmıştı, bir itiraz 
olmayacağı düşüncesiyle böyle bir yola gitmiştim. 
Bu, Başkanlığımızın iyi niyetle hedef almış bir tutu
mudur. 

Gerçekten birinci oylamayı yaptım. Bunun dışın
da bir itirazınız olmazsa iş'ari oylamaya gideceğim. 
İtiraz olursa, Tüzüğün hükmünü tatbik edeceğim. Bu 
konuda bir itiraz mı efendim?... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ergin'i 
aday gösterdik. (C. H. P. sıralarından «Aday var» 
sesleri.) 

BAŞKAN — 1 nci madde dışında, Plan Bütçe 
Komisyonuna bir defa onu zapta geçtim, oylama yap
tım. Müsade buyurun efendim. Bunun dışında itiraz 
yoksa iş'ari olarak oylayacağım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, affedersiniz sizi müşkül durumda bırakmak 
hiçbir üyenin ne hakkıdır, ne de yetkisidir; ama bü

tün komisyonlara seçilecek üyelerin gizli oyla yapıl
ması amir hüküm halinde Tüzükte yer almışken ve 
bir itiraz da varken, başka surette seçim yapılamaz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, şunun için arz et
tiğim, beni bağışlayın. Başka aday olmadığı gerek
çesiyle; yani gizli oyla... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İzin verir misi
niz Sayın Başkan, bir hususu açıklayacağım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İtiraz edi
yorum Sayın Başkan, birincisini seçilmiş farz ediyor
sunuz. Adede itiraz ediyorum, esasa itiraz ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan 
müsaade eder misiniz? Sayın Başkan bir hususu 
açıklayacağım izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika söz vereceğim Sayın 
Ucuzal. 

Sayın üyeler, 
İtiraz vaki olduğu için Tüzüğümüzün ahkâmı

nı tatbik ederek gizli oylamaya geçeceğim. Ancak, 
bugün komisyonlardaki açık üyeliklerin seçilmesini 
istiyorsanız, mühürlü kâğıtlar var, arkadaşlarımız 
bunları dağıtacak, buraya sepet konulacak ve gizli 
oylamayı yürüteceğiz. Yok, basılmasını istiyorsa
nız, basılı kâğıtlar bugün mümkün olmadığı için, bu 
seçimlerin önümüzdeki birleşime ertelenmesi zorun
da kalacağız. 

Buyuran Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 

izin verirseniz İçişleri Komisyonuyle, Malî ve İkti
sadî İşler Komisyonunda inhilâl eden yerler Adalet 
Partisi Kontenjanı ve birer üyeyi de Başkanlık Di
vanına arz ettik. Seçimi yapılacak komisyon üyelik
leri bunlar. Bir başka kişinin girmesi de mümkün 
değil. İki aday olmadığına göre, ikisi arasında bir 
tefrik yapmak imkânı yoktur. 

BAŞKAN — Saym Usuzal, Başkanlığımız da bi
raz evvel görüşünü açıklamıştır. z\ncak, Tüzük hü
kümlerine göre ileride bir müşkülât çıkmaması için, 
Tüzük hükümlerine göre hareket etmek mecburiye
tindeyiz. Bir itiraz olmasaydı aynı usulü uygulaya
caktım. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, müsaade edermisiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Divana 

açık oylama ile, iş'ari oyla üye seçtik. Senato tatbika
tında komisyonlar seçildikten sonra, komisyon seçi
mi yapmıyoruz; komisyonlar seçildikten sonra inhilâl 
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eden veya boş kalan komisyon üyeliği için aday tek, 
başka müracaat yoksa, bugüne kadar yapılan tatbi
kat işari oyladır. Bu, sadece işi sürüncemede bırak
mak olur. Onun için lütfen bu işi iş'ari oyla hallede
lim. (A.P. sıralarından «Komisyon seçildi» sesleri.) 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Suimisal emsal 
teşkil etmez. Lütfen Tüzüğü okusunlar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Tüzüğün bu konuyla 
ilgili maddesini okuyorum, 17 nci maddesi... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Komisyon se
bildi sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 17 nci maddesi : «Cumhuriyet Sena
tosu her iki yılda bir, Başkanlık Divanı seçimlerinden 
sonraki ilk birleşimde görevleri iki yıl devam etmek 
ve üyeleri Genel Kurulca gizli oyla seçilmek üzere 
aşağıdaki komisyonları kurar.» 

İleride bir müşkülatla karşılaşmamak için.. (A.P. 
sıralarından «Doğru komisyonlar kurulmuş» ses
leri.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Komisyon se
çildi sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzaî, bu konuda Tüzükte 
bir hüküm gösterirseniz iş'ari oyla yapılacağına dair, 
onu tatbik edeceğim. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Senelerdir bü
tün tatbikat böyle. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Beyefendi bu
rada hüküm yok, hüsnüniyet var. 

BAŞKAN — Gizli oyla oylamaya geçiyoruz, se
petler konulsun lütfen. Mühürlü kâğıtlar dağıtılsın 
efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Adayları okuyun 
lütfen. 

BAŞKAN — Adayları okuyacağım efendim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) _ Oylamaya itiraz 
edenler, komisyonların bir an evvel seçilmesini iste
yenler nereye gidiyorlar efendim?.. Azimetiniz nereye? 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, çok rica ediyorum 
karşılıklı münakaşalara girmeyin. Bir konuyu hallet
meye çalışıyoruz efendim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
lütfen adayları okuyun efendim. 

BAŞKAN — Okuyacağım efendim. Sayın Ergin 
buradalar mı?.. Sayın Ergin Bütçe Plan Komisyonuna 
sayın Öztürk sizi aday göstermiş, istiyor musunuz 
efendim?.. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sormaya lüzum 
yok sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, başka bir komis
yonda da bizzat kendisi müracaat etmiş, aday olmuş. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
buna seçilirse öbürüne lüzum kalmaz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Birinci bitmedi 
mi beyefendi? 

BAŞKAN — Seçim yapılacak komisyonları oku
yorum efendim. Bütçe - Plan Komisyonuna adayları 
Okuyorum; Sayın Fethi Çelikbaş... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Döne döne tekrar 
mı seçiyoruz? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bitmiş 
olanı okuyorsunuz. 

BAŞKAN —• Başka aday var mı efendim?.. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Mese

le anlaşıldı Sayın Başkan, mesele anlaşıldı. Mesele 
açık efendim, ben bunu size arz ettim... 

BAŞKAN — Efendim itiraz olduğu için bu yola 
başvuruyorum. 

ALÂEDDİN YÎLMAZTÜRK (Bolu) — Usulen 
teşekkül etmiştir. İnhilâl eden veya açık olan komis
yon üyelikleri için işarı oyla yapacaksınız. Sırf oy
lanmış olduğu için birinci Bütçe Plan Komisyonuna 
seçilmiş ve seçildiği tarafınızdan tescil edilen Fethi 
Çelikbaş'ı tekrar oylamaya tabi tutmakla maksatlı 
bir işe tevessül ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın üye, bu konuda hiçbir art 
niyetimiz yok... 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN —• Beşkanlığın hatası olarak kabul edi

yorum. Çünki, bir itiraz vaki olmayacak düşüncesiyle 
oyladım; fakat itiraz oldu. Tüzüğün hükmü sarihtir, 
buna uymak mecburiyetiyle gizli oylamaya gidiyoruz. 

Buyurun Sayın İnan. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkanım, özür 

dü'yorum; rica edeceğim, mühim olan, burada bir 
üyeliğin seçilmesi ve bir Tüzük hükmünün yerine ge
tirilmesinden daha evvel. Başkanlığın otoritesidir. 
Başkanlık makamında bu kadar tereddüt gösterirse
niz olmaz... 

BAŞKAN — Tereddüt değil efendim, tereddüt de
ğil Sayın İnan... 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — İki defa ilân buyur
dunuz, bu iş bitmiştir. Bir tereddüt havası yarattınız. 
O zaman tazyik metodu tatbik edilmiş oluyor. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Çelikbaş'ı 
çok arzu ediyorsunuz, 4 oy verin de grup kurdurun 
efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Kocaman, karşılıklı konuş
maya girmeyelim. 

Seçimlere geçiyoruz. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Yani o zaman taz

yik metoduyle olacak. 
BAŞKAN — Bütçe Plan Komisyonuna Sayın 

Fethi Çelikbaş... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Süleyman Ergin 

için önerge verdim Sayın Başkan. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kabul etmiyor. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, kendileri burada, ken

dilerinin fikrini aldım, kabul etmiyor; onun için öner
genizi işleme koymuyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, oy ver
meye mani değildir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Oy vermeye ma
ni değildir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bütçe Plan Komisyonuna tek aday 
Sayın Fethi Çelikbaş, içişleri Komisyonuna Sayın 
Şaban Demirdağ, Malî ve İktisadî işler Komisyonuna 
A. P. kontenjanından Sayın Bahri Cömert... 

Cumhuriyet Halk Partisinden aday var mı efen
dim?.-

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nereye efendim? 
BAŞKAN — Malî ve İktisadî işler Komisyonuna. 
Bir açık var, aday var mı? 

Dilekçe Karma Komisyonunda iki açık var, aday 
var mı efendim?.. Bir tane grup kuramayanlardan, bir 
tane de Cumhuriyet Halk Partisinden. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Şu anda 
adayımızı tespit edemedik, bilâhara tespit edeceğiz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oldu mu Fikret 
Bey, oldu mu?.. 

FÎKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Olur ya! 

BAŞKAN —• Hesaplan İnceleme Komisyonunda 
iki açık var; biri Cumhuriyet Halk Partisinden, biri 
de grup kuramayanlardan. Grup kuramayanlardan Sa
yın Süleyman Ergin adaydır. 

Efendim, oylamaya kimden başlanacağına dair 
isim çekeceğim ve buradan itibaren oylamaya geçece
ğiz. 

Şimdi, üç kişilik bir tasnif heyetini teşekkül ettir
mek için isim çekiyorum : 

Abdullah Emre ileri?.. Burada. 

H. — YOKLAMA (Devam) 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, kül
fetten kurtarmak için ekseriyet olmadığım iddia edi
yoruz; bu seçimi gelecek Birleşim yapalım. 

BAŞKAN — Ekseriyet olmadığını iddia edenler 
efendim?.. 

HÎKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Beş kişi ayak
tayız efendim. 

(Trabzon Üyesi Hasan Güven, Eskişehir Üyesi 
Hikmet Savaş, Konya Üyesi Fakih Özlen, Niğde Üye
si Abdullah Emre ileri, istanbul Üyesi Mehmet Fey-
yat ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundular.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, ekseriyet olmadığına 
dair. 

BELtĞ BELER (izmir) — isimleri tespit edin. 
BAŞKAN —• isimleri söyleyin efendim. 

Sayın Hasan Güven, Saym Hikmet Savaş, Sayın 
Fakih Özlen, Sayın Abdullah Emre İleri, Sayın Meh
met Feyyat ekseriyetin olmadığına dair itirazda bu
lunmuşlardır; gerçekten ekseriyet yoktur. 

Bu itibarla... 
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Adalet 

Partisi Grupu salonu terketti. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Buradayız, bu

radayız. 15 seneden beri çok gördük... 
ABDULLAH EMRE İLERÎ (Niğde) — Gerçek

ten buradasınız; üç kişi... 
BAŞKAN — Yoklama yapılmasına gerek görmü

yoruz, 
13 Ocak 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 

üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 18.33 

i>0<i 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEM! 

23 NCÜ BİRLEŞİM 

8 . 1 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

2. -r- Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım
sız üye seçimi. 

B - İKlNCt DEFA OYA KONULACAK 
tŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 

Hürriyeti Hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kaibui olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarmdan 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/209; C. Senatosu : 1/361) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1975) (Bitiş tarihi : 
1 9 . 1 . 1976) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komsiyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının 
nedenleri ve çözüm yollan konusunda Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/6) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özerin, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/12) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

8. — Cumhuriyeit Senatosu Aydın Üyesi 1. Cenap 
Ege ve arşadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/16) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin rrralî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/17) 

11. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü 
raporu (10/44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi 
Bilgenin, îçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulu hakkında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/19) 
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i 3. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sırrı 

Atalay'ın, Milliyetçi Hareket Partisi örgütünün bazı 
davranış ve eylemleri hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/20). 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/21) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları inceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi : 12,12.1974) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ey
lül, Ekim ve Kasım 1974 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/15) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1975) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1973 
malî yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplan İnceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı: 469) (Dağıtma tarihi : 21.4,1975) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Aralık 1974, Ocak, Şubat 1975 aylarına ait hesapla
rı hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnce
leme Komisyonu rapora (5/17) (S. Sayısı : 501) (Da
ğıtma tarihi : 23.6.1975) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesin
de Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sı-
fatıyle Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayaca
ğına dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem Özden'in 
önergesi ve bu hususta Başkanlık Divanının 1 Hazi
ran 1970 tarih ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 
11 Mart 1974 tarih ve 9, 13.11.1974 tarih ve 2 sa
yılı kararları (Dağıtma tarihi : 16.12.1974) 

20. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10.5.1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12.6.1973 tarih ve 28, 20.6.1974 tarih ve 28, 6.3.1975 
tarih ve 28 sayılı raporları (Cumhuriyet Senatosu : 
4/131) (S. Sayısı : 279'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17.3.1975) 

21. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12.11.1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 

5878 sayılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Ka-
rabulut'a, 5880 saydı Fatma Hikmet Göymen'e, 
5881 sayılı Özgül Ertunç'a 5882 saydı Mesut Tuğrul 
Oymak'a, 5883 saydı Fa'tma Müeyyed Genc'e, 
5884 sayılı Vedia Şen'e, 5885 saydı Asiye Gündüz'e, 
5886 saydı Naciye Mutlu'ya, 5887 saydı Neşet Eray'a, 
5888 sayılı Şerife Azrak'a, 5889 saydı Ahmet Acar'a, 
5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5891 saydı Feride Ne-
zahat Anarman'a, 5892 saydı Mecit Solmaz'a ve 
5893 sayılı Asiye Ünsaldı'ya ait kararların Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 25 . 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5937/7041 saydı rapor
ları (C. Senatosu : 4/135) (S. Sayısı : 314'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

22. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 saydı İhsan Ünesen'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma' Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7 sayılı raporları C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17 .3 .1975) 

23. — Adana Mdletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 2 . 1 1 . 1969 tarihli ve 71 saydı Haftalık Karar Cet
velindeki 5871 saydı Şerife Önkal'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 3 . 1975) 

24. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1975) 

25. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma- Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat. Tanrısever'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-



gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

26. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayıh Aziz Rona'bar'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
29 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

27. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) (Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayıh Tahir Şanh'ya ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayıh 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun, 20.6.1974 tarih ve 33, 3.3.1975 tarih ve 
33 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 1 nci ek (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

28. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Bakanı) 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10.1.1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun, 
20.6.1974 tarih ve 32, 3.3.1975 tarih ve 32 sayılı ra
porları (C. Senatosu : 4/168) (S. Sayısı : 378'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

29. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma 
Bakanı) İlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 21.6.1973 tarih ve 159 sayıh Haf
talık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 20.6.1974 tarih ve 30, 3.3.1975 ta
rih ve 30 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/166) (S. 
Sayısı : 379'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

30. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı) 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
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i ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
\ sayıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge

nel Kuralda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 ta-

I rih ve 31 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. 
I Sayısı : 380'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.3.1975) 

31. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba-
! kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge-
; nel Kurulunun 28.5.1969 tarih ve 64 sayılı Hafta-
' İrk Karar Cetvelindeki 5133 sayıh Pakize İzbul'a ait 
1 kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa

yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

! Ka-ma Komisyonunun 4.7.1974 tarih ve 50, 6.3.1975 
' tarih ve 50 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/197) (S. 

Sayısı : 383'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 
i 

| 32. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-

j çe Karma Komisyonunun, 4.7.1974 tarih ve 49, 
6.3.1975 tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/196) (S. Sayısı : 384'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20.3.1975) 

i 
j 33. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 

Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
: Genel Kurulunun 30.6.1970 tarih ve 8 sayılı Hafta

lık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a ait ka-
İ rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
; Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
i 
j Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar-
• ma Komisyonunun 4.7.1974 tarih ve 48, 6.3.1975 
I tarih ve 48 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/195) (S. 

Sayısı : 385'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 
34. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 

Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kumlunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/194) (S. Sayısı : 386'ya 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi • 20 . 3 . 1975) 
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35. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gülayşe Kış'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince karan n Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 46 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/193) (S. Sayısı : 387'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

36. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok-
mak'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/192) (S. Sayısı : 388'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

37. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazış; ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 44 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/191) (S. Sayısı : 389'a ! nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

38. — Kütalıya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayıl' Haf
talık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaşkan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazssı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararır. Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 43, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 43 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/190) (S. Sayısı : 390'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

39. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayıb Haf
talık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait 

kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve i 40 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 42 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/189/) (S. Sayısı : 391'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

40. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
41, 6 . 3 . 1975 tarih ve 41 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/188) (S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek) Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

41. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Aydm'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/187) (S. Sayısı : 393' e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

42. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 39, 
6 . 3 . 1974 tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/186) (S. Sayısı : 394'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 .1975) 

43. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 28, 
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6 . 3 . 1975 tarih ve 38 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/185) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

44. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye îzgi'ye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/184) (S. Sayısı : 396'ya 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 20 . 3 . 1975) 

45. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) - Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesiıne dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 36 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/183) (S. Sayısı : 397'ye 1 nci ek (Dağıtma ta
rihi : 2 0 . 3 . 1975) 

46. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul vekili Avukat 
M. Sahh Yurdakuler'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1974 tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35 sa
yılı raporları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 20 . 3 . 1975) 

47. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) (Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemel Derin'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tari>h ve 34 sayılı raporları (C. Senatosu : 

4/181) (S. Sayısı : 399'a 1 nci ek) (Dağıtma tarilıi : 
20 . 3 .1975) 

48. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 51 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/199) 
(S. Sayısı 402'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
6 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) (S. Sa
yısı : 1574"e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

50. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun 31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Meh
met Varışlı'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/59) (S. Sayısı : 476) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/555) (S. Sayısı : 478) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus
tafa Tığlı'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/555) 
(S. Sayısı : 478 ) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 



54. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/606) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 
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