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I. — GEÇEN T\ 

Bütçe ve Plan Komisyonu ve 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyo

nu başkanlıklarının, komisyonlarının görev bölümüne 
dair tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanibrahimoğu 
ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, TRT yöneti
minin tutumu, TRT Genel Müdürlerinin atanması ve 
yargı kararlarının tatbikiyle ilgili Senato Araştırması 
isteyen önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve 
gerekli işlemin yapılacağı bildirildi. 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağımsız üye 
seçimi, konunun Başkanlık Divanında görüşülmesi
ne imkân vermek amacıyle ertelendi. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere gösterilen 
adaylar seçildiler. 

6/26, 6/27, 6/32, 6/36, 6/38, 6/48, 6/49, 6,50. 6/52, 
6/55, 6/56, 6/59, 6/6Q, 6/62 numaralı sözlü soruların 
görüşülmesi, ilgili bakanların: 

6/34, 6/61 numaralı sözlü soruların görüşülmesi, 
soru sahiplerinin Genel Kurulda hazır bulunmama
ları: 

6/37 numaralı sözlü soru. soru sahibinin izinli 
bulunması; 

6/44 numaralı sözlü soru. soru sahibinin isteği 
üzerine geri verildiğinden: 

6/57 numaralı sözlü soru, Başkanhk Divamnm 
yeni teşekkül etmesi ve sözcüsünün belirtilmemiş ol
ması nedenleri ile ertelendi. 

Türk Hava Yollan Anonim Ortakliğı ile Uçak 
Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu ve ek 
raporu (lQ/33) üzerinde görüşme açıldı ve rapor de 
iktifa edildiği Genel Kurula biidiridi. 

10/11, 1C/25, 10/28 numaralı Scrato Araştırmacı 
isteyen önergelerin görüşülmesi, ilgili bakanlarım 

lQ/6, lCı/7, 1Q,'12, İQ'13, 10/14, Kj'15, 10/17, 10/20, 
10/21, lCı/23, İGi/26, 10/29, 10/30 numaralı Senato 
Araştırması isteyen önergelerin görüşülmesi, önerge 
sahipler'inin; 

1C|/16 numaralı Senato Araştırmacı isteyen önerge
nin görüşülmesi, önerge sahibinin izinli olması; 

10/24, 10,27 numaralı Senato Araştırması isteyen 
önergelerin görüşülmesi, önerge sahiplerinin Komis
yonda görevli bulunması; 

'ANAK ÖZETİ 

i C/44 numaralı Senato Araştırması isteyen öner
genin görüşülmesi, önerge sahibi ve Komisyon yet
kilisinin bulunmamaları nedenleri ile ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi Bilgen'in, 
İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat Okulu hak-
kmda (10/19); 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öz-
türk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayin
lerle açığa almanlar hakkında (ÎQ/22) Senato Araş
tırması açılması ve 1 Ter kişiden müteşekkil birer 
Araştırma Komisyonu kurulması kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut Gülez' 
in, Anayasanın 78 nci maddesi muvaeehes'nde Bolu 
Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıyla Se
natörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına dair, 
istanbul eski Üyesi Ekrem özden'in önergesi ve bu 
hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 
28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 tarih 
ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararlarının yeni
den görüşülebilmesini temin için Başkanlık Divanına 
iadesi kabul olundu. 

4Q4, 468, 469, 501 Sıra Sayılı Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarım İnceleme Konvsyonu; 

279"a 2 nci ek. 314'e 2 nci ek, 360"a i nci ck: 361e 
.1 nci ek, 362"ye 1 nci ek. 364'e 1 ne: ek. 365'c 1 nci 
ek, 377'ye 1 nci ek, 378"e 1 nci ek. 379'a 1 nci ek, 
337e 1 nci ek. 383"e 1 nci ek.. 3S4'e 1 nc; ek. "".85'e 
1 nci ek. 386'ya 1 nci ek, 387'ye 1 nci ek. 388'- 1 nd 
ek, 389'a 1 nci ek, 39GTa 1 nci ek, 39i'e 1 nci ek. 392' 
ye 1 nci ek, 393'e 1 nci ek, 394'e 1 nci ek, 395'e 1 nci 
ek. 396'ya 1 nci ek, 397'ye 1 nci ek. 398'e 1 nci ek, 
399'a 1 nci ek, 402'ye 1 nci ek. !571'e 3 ncü ek. 1575'e 
3 ncü ek Sıra Sayılı Dilekçe Karma Komisyonu; 

476, 477, 478. 479 Sıra Sayılı Ana;.ar,a ve AckJet 
Komisyonu raporlarının, yeniden görüşülüp tekabbül 
edip etmemesme imkân vermek üzere Komisyona geri 
verilmesi kabul olundu. 

22 . 1 . 1976 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16.10'da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiii Muş Üyesi 

M. Zeren İ. İlhan 

Kâtip 
Diyarbakır Üyesi 

S. Savcı 
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SORULAR 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 

Nalbantoğlu'nun, 28 . 3 . 1975 ve 9 . 4 . 1975 tarihli 
Tercüman Gazetelerinde yayınlanan yazılara dair ya
zılı soru önergesi, Sosyal Güvenlik Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/498) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Cengiz-
han Yoruimaz'm 31.3.1975 tarihinden bugüne ka
dar Bakanlık örgütünda yapılan değişikliklere dair ya
zılı soru önergesi, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/49Cft 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Ali Cü-
ceoğlu'nun, 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Ba
kanlık örgütünde yapılan değişikliklere dair yazılı so
ru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/491) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Ali Cü-
ceoğlu'nun, 3 1 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Ba
kanlık örgütünde yapılan değişikliklere dair yazılı 
soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/492) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Ziya 
Müezzinoğlu'nun, 3 1 . 3 . 1975 tarihinden bugüne ka
dar Bakanlık örgütünde yapılan değişikliklere dair 
yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/493) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Cengiz-
han Yorulmaz'ın, 3 1 . 3 . 1975 tarihinden bugüne ka
dar Bakanlık örgütünde yapılan değişikliklere dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/494) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebib 
Karamullaoğlu'nun, 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne 
kadar Bakanlık örgütünde yapılan değişikliklere dair 
yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/495) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebib Ka-
ranıullaoğlu*nun 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne ka
dar Bakanlık örgütünde yapılan değişikliklere dair 
yazılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/496) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hik
met Savaş'in, 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar 
Bakanlık örgütünde yapılan değişikliklere dair yazılı 
soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/497) 

1Q. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hik
met Savaş'ın, 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar 
Bakanlık örgütünde yapılan değişikliklere dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/498) 

i>9« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati Î 15 ;0Ö 

BAŞKAN — Başkanvekili Maeit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Sebahattin Savcı (Diyarbakır) 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, ekseriyetimiz vardır, 
27 nci Birleşimi açıyorum. 

516 — 
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i n . — BAŞKANLIK DİVANÎNİN 

1. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Memleketimizin ve milletimizin dert ve sorunlarının 
çözüm beklediği bir sırada C. Senatosunun görevinin 
ne olması lâzım geldiği konusunda gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündem içinde olan 
konular, gündemle beraber bir toplantıdan bir diğe
rine devamlı surette gelmektedir; ancak gündem 
dışı söz talepleri, gündem içi muameleler olmadığm-
dan, bir toplantıdan öbür toplantıya gündemle bera
ber gelmek imkânına sahip değildirler. Bu itibarla, 
gündem içinde olmayan bu muameleler, ayrıca gün
cellik gibi bir vasıf da taşımaları iâzrm geldiğinden, 
sahipleri tarafından tekrar talep edilmedikçe, Riya
setçe re'sen dikkate alınmamaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Gün

dem dışı konuşmamı talep ediyorum. 
BAŞKAN — Başka talep yok. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben de ta

lep ediyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Nalbantoğlu ve Sayın Feyyat gündem dışı 

söz taleplerini tekrarlamışlardır; okutuyorum efen
dim : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Memleketimiz ve milletimizin dert ve sorunları 

yığınlarla durur ve çözüm beklerken boş uğraşı için
de olduğumuzu ve görevimizin ne olduğu üzerinde 
gündem dışı konuşmak istiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ve rica ederim. 
Erzurum 

Hilmi Nalbantoğlu 
BAŞKAN — Teklif, 18 . 11 . 1975 tarihinde ve

rilmiş, bugün tekrar edilmektedir. 
İkinci önergeyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Saym Başkanlığına 
15 . 1 . 1975 Perşembe günkü Birleşimde bir - iki 

somut örnek vermek suretiyle Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesinde yapılan haksızlığa ve bölücü cereyan
lara alet olanlar hakkında gündem dışı görüşmek 
istiyorum. 

Arz ederim. 
İstanbul 

Mehmet Feyyat 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Nalbantoğlu, konuş
manız ne kadar sürer efendim? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sekiz 
dakika kadar sürer. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; hepinizi saygıyle selâm
larım. 

Meclisimizin şu görünümü ve Sayın Başkanı-
mızın geçen celse başındaki konuşmaları, benim ko
nuşmalarımın da bir nevi yeniden gerekçesini doğur
muştur. 

Sayın arkadaşlarım, hakikaten acaba nelerle meş
gulüz ve görevimiz nedir, bunu belirtmeye çalışaca
ğım. 

Aslında görevimizi hepimiz biliyoruz. Bunu sizle
re bir bir sayacak da deği'ım. Bendeniz, sadece bu gö
rev gereklerimize uymadığımızı kanıtlamak için kür
süye çıkmış bulunuyorum. 

İki yıldır şu ulu çatının altındayım, altındayız. 
Geldiğimizde bizden öncekiler vardı, yenilerimiz 
aramıza karıştı; iki sene sonra yeniden gelecekler 
olacaktır, dört sene sonra biz de seçime gideceğiz; 
gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var. De
mokratik kuramın bu bir döngüsüdür, izleriz bu ku
ramın gereklerini Her devre başı Meclis başkanları
nın seçim turlarıyle uğraşırız. Bu biter veya bitmez. 
Hükümet kurma kargaşalığı, buhranlar, anlaşmalar, 
programlar, bütçeler ve kâğıt üzerinde rakam dizile
ri, bütçe komisyonları, bütçe tartışmaları ve hâlâ da 
komisyon üyeleri seçimiyle uğraşmaktayız. Bütçeleri 
de bağlarız, fizikî alanda bir sürü yoklar yığını. 

Bir örnek; 10 Kasımdan beri kafama takılır hep, 
Lice'de 1 500 konut yapıldı mı, yoksa alâyişli tören
lerle propagandası mı yapıldı? Her gün, her dönem, 
her oturum veya birleşim sonu sorarım kendi kendi
me; «Bugün ne yaptık?» diye: Hiç... Havanda su 
dövdük. Bugün değil, iki seneden beri, iki seneden 
beri değil, 25 seneden ben, 25 seneden beri değil, 50 
seneden beri ne yaptık? 

Sözü buraya getirmişken, konuşmamı bir yazının 
adaptasyonunu yaparak sürdüreceğim, sizlerden de 
ve yazı sahibinden de özür dileyeceğim. 

Evet, görevimiz ne ve ne yaptık? Kıbrıs'taki soy
daşlarımızın gelecek için güvencelerini mi sağladık? 
Orta Doğu petrolleri üzerindeki menfaatlerini ve Do
ğu Akdeniz'deki prestijinden başka bir şey düşün-
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meyen ve bu uğurda Kıbrıs'taki iki toplumdan ku
rulu gerçek bağımsız bir federasyon kurulmasını ön
leyen. Yeşil Adayı Yunanlılara peşkeş çekmek iste
yen. her milli davasında Türkiye'yi arkadan hançer
leyen ya da karşısına dikilen dostlarımızdan yediği
miz ve daha nicesini de yiyeceğimiz hazırlıkların ya
ralarını sarmak için ne yaptık, ne yapacağız? 

Dünyanm en geri kalmış ülkelerinden ve ulusla
rından biri olmamızı açıklayan Birleşmiş Milletler 
istatistiklerinin ortaya koyduğu yüz kızartıcı gerçek
lerimizin izalesi için ne yaptık, ne yapacağız? 

40 milyonumuzun iki milyonunun trahomlu olu
şu, her 100 kişimizden üçünün veremii -oluşu, doğan 
bin çocuktan 445'sınm ölüşü, ortalama insan ömrü
nün 33 yıl oluşu, sağlık hizmetleri için Devlet bütçe
sinden adam başına 16 lira ayırabilmemiz, milyon
larca vatandaşmıızm doktor görmek bir kenara, dok
tor lafım bile duymamış olması, köyler, bucaklar bir 
kenara, 43 ilçemizde dahi bir doktor olmaması, Gü
müşhane gibi bir ilimizde 24 bin kişiye bir doktor 
düşerken, istanbul'da 550 kişiye bir doktorun düş
mesinin mi dengeli çözümünü getirdik ve çaresini 
bulduk? 

Yoksa, kimsenin haberi olmadan Meclisten Top
rak Reformu Kanunu çıktı da, kaderini toprağa bağ
lamış 89 bin topraksız ailenin toprağa kavuşturulma
sı sonucunu mu elde ettik? 

Vergi adaleti mi sağladık? Sosyal adalet mi sağ
l ad ı ? Türkiye'yi baştan başa kara ve demiryolları 
ile mi ördük? Barajlarla deli dolu akan nehirlerimizi 
düzene mi soktuk? Konya'nın çölleşen Karapınar'ım 
yeşillendirdik mi? Yurdu sulama tesisleriyle fabrika
larla donattık mı? Memleketimizi, petrollerimizi mil-
iîleştirdik de, yabancı kazığı yemekten mi kurtul
duk? 

Dış politikamıza, uydu politikası dışında bir şah
siyet mi kazandırdık? Yurdumuz topraklarına kurul
muş yabancı üsleri, hükümranlık haklarımıza daya
narak kontrol altına mı aldık? Hortlamış kapitülas
yonları sımr d'şı mı ettik? Ne yaptık, sö3<ier imsiniz 
arkadaşlarım, söyler misiniz? 

Fikir özgürlüğü mü getiıdik? Kitap toplatmak, 
fikir söylemeyi önlemek, sahnelerde oynanan oyun
ları savcıların takibinden kurtarmak için kararlar mı 
aldık? Parti binalarını taşlatmaktan, yol kesmekten, 
İurnaicıhktan, ona buna çamur atmaktan mı vazgeç
tik? Yoksa, gerçek bir demokrasi mi kuruldu? Ana
yasa kırpıldıktan sonra bile eksiksiz mi uygulanıyor? 
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Beş Yıllık Kalkınma Planı, koşunları, umulan
dan yüksek bir kalkınma hızı mı, sağladı? Yolsuz, 
susuz, ışıksız ve okulsuz köy mü kalmadı? Dış borç
larımız bitti de, yeniden dilenciliğe çıkmaktan kurtu
lur hale mi geldik? Ticaret dengemiz mi yerine geldi? 
Yoksa, ihracat fazlası mı var? 

Tütün ekicilerinin, pancar ekicilerinin, buğday, 
pamuk, zeytin yetiştiricilerinin emeklerini mi dört 
başı mamur ve değerlendirir olduk? 

Yoksa, Kozlu'da 10 lira zam için kurşunlanan, 
yerin, bin metre derinliğinde çalışan işçilerimize 30 
lira zam mı yapıldı? Ya da Yeni Çeltik'te can veren 
60 işçimizin aileleri ve çocukları refaha mı kavuştu
ruldu? Bundan böyle maden ocaklarında yeni kaza-
lar; önlemek için her türlü teknik tedbirler mi alındı? 

Sosyal Sigortalar emeklileri bütün halka mı teş
mil edildi? Vatandaşın yarın kaygısı ortadan mı kal
dırıldı? 

Eğitimde fırsat eşitliği mi sağlandı? 
Artık Erzurum köylerinde çocuklar kızamıktan 

ölmüyorlar mı? 
İsteyen ve kabiliyeti olan her köy çocuğu; itha

lâtçının ya da ihracatçının çocuğuyîe eşit şartlarla 
okumak, yükselmek imkânını mı buldu? 

Ben de bazı şeyler ekleyeyim: Tezeği hâlâ yaka
cak mıyız? Keban'ın elektriğini Doğu Anadolu hal
kının kullanmasına ne zaman olanak sağlayabilece-
Siz? 

Doğu Anadolu insanının yegâne geçim ürünü 
olan eti, onun elinden yok pahasına almaktan ne za
man vazgeçeceğiz? 

Genel sigorta uygulamasını ne zaman Meclisleri
mizde konuşacağız? 

Uçağımızı, tankımızı, ilâcımızı, den izahımızı, do
zerimizi, greyderimizi ne zaman kendimiz yapaca
ğız? 

Sayın arkadaşlarım; 
Şu yukardaki sorularımın olabilirlik koşullarını şu 

kürsülerden tartışma konusu yapmalıyız. Ulus, bun
ların cevabını bizden beklemektedir. Bu soruların ce
vabını halka vermek zorundayız. Bugün vermezsek 
yarın da cevabı vermek zorundayız. 

Fakir, işsiz, yarı aç, yarı tok, yarınından hiçbir 
umudu olmayan, uygarlığın her türlü nimetinden 
uzak halk yararına bu kürsüleri işgal etmek gerek
tiği idrakine varalım artık. Aksi takdirde, ulus gözün
de saygınlığımızı yitiririz arkadaşlar. 

Başkanlığa şu gelmiş veya bu gelmiş; komisyo
na şu seçilmiş veya bu seçilmemiş, bunlar artık önem-
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li değil. İktidar olunmuş veya olunmamış, bu da 
önemli değil. Ulusun yararına olmadıktan sonra şu
radaki uğraşılarımız hiçbir şeye yaramaz. Memleke
tin ve milletin kaderi üzerinde ilelebet kumar oyna
mak mümkün müdür sanıyorsunuz? 

Görevimizin gereklerini yapmaya başlamazsak 
eğer, her gün omuzlarımızda biriken vebal; yalnız 
bize değil, çocuklarımıza da miras olarak devredip 
gidecektir. Ya ettiğimiz yeminler?... 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Feyyat 15 . 1 . 1976 
Perşembe günü yapılan gündem dışı bir konuşma se
bebiyle bu konuşmanın bazı noksanlarını bir - iki so
mut örnekle izah etmek istediğini açıklamaktadırlar. 
Konu Millî Eğitim Bakanlığıyle de ilgilidir. Benim 
Sayın Feyyat'tan bir istirhamım var; 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Gayet kısa 
olacak Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfeder misiniz?... 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi birkaç gün sonra 

gelecek, o zaman geniş ölçüde konuşma imkânına 
sahip olacağız. Sual sormak da mümkün. Bugün oy-
lamalı bazı muamelelerimiz var. Lütfediniz... 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Olur efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonu Başkanlığının, komisyonlarının görev bölümüne 
dair tezkeresi. (3/720) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Sunuşlar var, arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu, 

Başkanlık Divanı seçimi için 20 . 1 . 1976 tarihinde 
toplanmış ve yapılan oylama sonunda; 

Başkanlığa: Süleyman Çağlar (Manisa) 
Başkanvekilliğine: Mehmet Ali Pestilci (Zongul

dak) 
Sözcülüğe: Turgut Altunkaya (Artvin) 
Kâtipliğe: Mehmet Bilgin (Bingöl) seçilmişler

dir. 
Arz olunur, 

Başkan 
Manisa 

Süleyman Çağlar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, komis
yonlarının görev bölümüne dair tezkeresi. (3/719) 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu 20.1.1976 

günü saat 16,00'da (8) üyenin katılmasıyle toplana
rak Başkanlık Divanını aşağıdaki şekilde seçmiştir. 

Arz olunur. 
Başkan 
Bursa 

Şebib Karamullaoğlu 
Başkan : Şebib Karamullaoğlu, 
Sözcü : Hikmet Savaş, 
Kâtip : Erdoğan Bakkalbaşı, 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Tarım - Orman, Köy İşleri Komisyonu Baş
kanlığının, komisyonlarının görev bölümüne dair tez
keresi. (3/718) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 15 Ocak 1976 tarih ve 3349 sayılı yazınız 

cevabı. 
Cumhuriyet Senatosu Tarım - Orman, Köy İşleri 

Komisyonu 20 Ocak 1976 tarihli Üçüncü Birleşimin
de yapmış olduğu Başkanlık Divanı seçimi neticesin
de, aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler Komisyon 
Başkanlık Divanına seçilmişlerdir. 

Saygıyle arz olunur. 
Tarım - Orman, Köy İşleri 

Komisyonu 
Başkam 

Sabahattin Özbek 

Başkan : Sabahattin Özbek (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) 

Sözcü : Alâeddin Yılmaztürk (Bolu) 
Kâtip : Lûtfi Doğan (Erzurum) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığının, 

komisyonlarının görev bölümüne dair tezkeresi. 
(3/717) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
140 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince Di

lekçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanı için 
21 . 1 . 1976 tarihinde yapılan gizli seçim sonunda 
aşağıda adları yazılı senatör ve milletvekilleri Yöne
tim Kuruluna seçilmişlerdir. 

Bilgilerine saygıyle arz ederim. 
Dilekçe Karma Komisyon Başkanı 

İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

Başkan : Süleyman Şimşek (İçel Milletvekili) 
Başkanvekili : Muzaffer Yurdakuler (Tabiî Se

natör) 
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Sözcü : Ali Alkan (Kırklareli Senatörü) 
Sözcü : Neccar Türkcan (İzmir Milletvekili) 
Kâtip : Âdil Altay (Sivas Senatörü) 
Kâtip : Mehmet Bozgeyik (Gaziantep Milletvekili) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Erzurum Üyesi Sakıp Haîunoğlu'nun, Ba

yındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/257) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Bayındırlık, Ulaştırma ve 

İmar ve İskân Komisyonundan istifa ettiğimi saygıy-
le bilgilerinize arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Sakıp Hatunoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulu

nan bir üyeliğe seçim. 
BAŞKAN — Şimdi iki seçim yapacağız, sunuşlar 

kısmında gösterilmiştir. Birisi; Dilekçe Karma Ko
misyonunda açık bulunan bir üyeliğe seçim. İkincisi; 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağımsız üye 
seçimi. 

Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulunan bir 
üyeliğe seçim için seçilecek olan aday arkadaşımızın, 
başka bir komisyonda görev almamış olması lâzım 
gelmektedir. Bu vasfı haiz aramızda bağımsızlardan 
Sayın Osman Albayrak mevcuttur. Kendisi burada
dır. Adaylığı kabul ediyor musunuz?. 

OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — O halde kürsüye kutular konmak 
ve davet suretiyle oylama yapılacaktır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan ikisini birden yapalım. 

8. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım
sız üye seçimi. 

BAŞKAN — Başka bir oylama daha var; Avru
pa Konseyi Danışma Meclisine bağımsız üye seçimi. 
Dün de beyan ettiğim gibi, uzun zamandan beri de
vam edegeîen muameleli bir dosya halindedir. Riya
set Divanında görüşüldü ve karara bağlandı. Bu kara
rı arz ediyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 21 Ocak 

1976 tarihli toplantısında alman 4 sayılı karar ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Yüksek Genel Kurula arz olunur. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Karar No : 4 
Karar Tarihi : 21 . 1 . 1976 
Toplantı No : 4 

1. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisi 27 nci 
dönem toplantılarına katılmak üzere Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunda Grup Kuramayan Üyeler 
arasından yapılacak 1 asıl ve 1 yedek üyenin seçim 
işleminin yapılması, 

2. — Millet Meclisi Başkanlığının 18 .4 .1975 ta
rihli ve 105 sayılı yazısıyle Millî Selamet Partisi, 
T. B. M. Meclisi Grupunun yedek üyesi olarak bildi
rilmiş bulunan Yozgat Senatörü Sayın Süleyman Er-
gin'in yedek üyeliğinin, ancak 1599 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin 6 ncı fıkrasındaki oranların bozul
maması şartı ile ve Millî Selamet Partisinin Meclis 
Grupu asal üyesinin gitmemesi halinde geçerli olaca
ğı, yedek üye olarak Konsey toplantılarına katıldı
ğı takdirde, yolluğunun, kendisinin temsilcisi olarak 
yerine kaim olmuş bulunduğu Millî Selâmet Partisi 
Grupu asıl üyesinin ödeneğini alması gerektiği, Cum
huriyet Senatosunca ödenek verilemeyeceği keyfiye
tinin Genel Kurula sunulması, 

3. —• Bu konuda Divan Sözcülüğünü Sayın Ek
rem Kabay'ın yapması, 

Başkan Başkanvekili 
Tekin Arıburun Macit Zeren 

Başkanvekili Başkanvekili 
Kâzım Kangal Rahmi Erdem 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Mehmet Çamlıca Ekrem Kabay 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Abdülgani Demirkol Bahriye Üçok 

Divan Üyesi Divan Üyesi 
Sebahattin Savcı İsmail İlhan 

İdare Amiri İdare Amiri 
Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Arıkan 

İdare Amiri 
Suphi Karaman 

BAŞKAN —• Şimdi okumuş bulunduğumuz Ri
yaset Divanı kararının 2 nci maddesinde arz edil
miş olan çerçeve içerisinde Sayın Süleyman Ergin'i 
yedek aday olarak, Millet Meclisinde seçilmiş bulu
nan asil üyenin yedeği olarak Genel Kurulunuza su
nuyorum. 

Şimdi ayrıca seçim yapılacaktır. Cumhuriyet Se
natosu da kendi bağımsızları arasından bir asil, bir 
yedek üye seçimi yapacaktır. Bu itibarla kürsüde üç 
adet oy sepetinin bulunması lâzım. Bunlardan hir ta-
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nesi, Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulunan 
bir üyeliğe seçim içindir ve aday Sayın Osman Al-
bayrak*dır. İkinci kutu, Avrupa Konseyi Danışma 
Meclisine seçilecek olan bir asil üye içindir. Üçüncü 
kutu da, aynı asil üye için yapılacak bir yedek üye 
seçimi içindir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yedek üye bilgiye 
sunulacaktı. Süleyman Bey'inki bilgiye sunulmakla 
kesinleşir. Seçilmiyor ki Sayın Başkan. 

BAŞKAN —- Sayın Atalay, ben meselenizi anla
dım, haklısınız. Bir grup üyesi olsaydı, o takdirde grup 
kendi arasında bize bildirecek, biz de tefhim edecek
tik; fakat bağımsızlar arasında olduğu için bunu bil
direcek bir grup yok. O bakımdan yedeğin seçimini 
yapmış olacağız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — O zaman bir başkası 
seçilebilir. 

BAŞKAN —• Adayları sunacağım efendim. 
Asil üyelik için Sayın ismail İlhan, Sayın Meh

met Özgüneş, Sayın Zeyyat Baykara adaydırlar. Ye
dek üyelik için iki isim var; Sayın Kâmil Karaveli-
oğlu, Sayın Bekir Sıtkı Baykal. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, affedersiniz, Süleyman Ergin'in meselesini 
anlayamadık efendim. 

BAŞKAN — Bilgiye sunuldu efendim. 
Şimdi 3 kişilik Tasnif Heyeti için ad çekiyoruz. 
Sayın Şebib Karamullaoğlu?.. Yok. 
Sayın Hasan Ildan?.. Burada, 
Sayın Mümin Kırlı?.. Burada. 
Saym Halil Tunç?.. Yok. 
Sayın Cengizhan Yorulmaz?.. Yok. 
Sayın Raif Eriş?.. Yoklar. 
Sayın Naim Taşan?.. Yoklar. 
Sayın Rafet Aksoyoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Kâzım Kangal?.. Yoklar. 
Sayın Fethi Çelikbaş?.. Buradalar. 

Ad okumaya Sayın Haydar Tunçkanat'tan başlı
yoruz. 

Kâğıtlar dağıtılsın. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığından gelen ya
zıya göre, şu anda Saym Yiğit Köker, Sayın Halil 
Goral, Sayın Raif Eriş, Sayın Selâhaddin Babüroğ-
lu, Sayın Zeyyat Baykara, Sayın Niyazi Unsal, Sa
yın İbrahim Tevfik Kutlar, Sayın Ömer Naci Boz-
kurt, Sayın Adnan Karaküçük, Sayın Yusuf Ziya 
Ayrım, Sayın Ahmet Özmumcu ve Sayın Hasan Gü
ven Komisyonda görevli olarak bulunmaktadırlar. 

Bu itibarla, oylama sonunda iştirakler meyanmda 
kendilerinin de sayıları dikkate alınacaktır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Saym Başkan, 
adayları tekrar okur musunuz? 

BAŞKAN —• Adayları tekrar okuyorum. 
Dilekçe Karma Komisyonu için Sayın Osman Al-

bayrak; 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisine seçilecek bir 

asil üye için; Sayın İsmail İlhan, Sayın Mehmet Öz
güneş, Saym Zeyyat Baykara. Biri seçilecektir. 

Yedek üyelik için de; Sayın Kâmil Karavelioğ-
lu ve Sayın Bekir Sıtkı Baykal'dan birisi seçilecektir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Saym 
Başkan, bir hususu açıklamak istiyorum. Süleyman 
Bey'in kendisi partili ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde grupu olan bir partinin mensubudur. Burada 
bağımsızlar için gösterilen aday ve yedek üye, sade
ce bağımsızlara aittir. Bu hususta bir yanlışlık olma
ması için, bunun anlatılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Anlattım efendim. Zaten karardan 
da bu anlaşılıyor; okuduğum, zapta geçirmiş bulun
duğum kararımızda da bu var. Böyle biliniyor, öyle
dir. 

Efendim, oylamaya başlıyoruz. 
(Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'tan başlanarak oy

lar toplandı.) 
BAŞKAN — Oy kullanmayan sayın üye var mı 

efendim?.. Yok. 
Oylama muamelesi bitmiştir. Oy kutularını Tasnif 

Heyetine veriyorum. 
Tasnif muamelesi devam ederken, «Tüzük Gere

ğince Bir Defa Görüşülecek İşler» bölümüne geçiyo
rum-

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergesi (10/6) 

BAŞKAN — Sayın Bakan buradalar mı?.. Yok. 
Fakat Sayın Bakanın bana bırakmış olduğu bir 

nottan anladığıma göre, bu konu görüşülürken bu
lunmayı bilhassa arzu ediyor. Bütçe Komisyonunda ve
ya başka bir yerde görevli bulunduğu için geleme
diğini söylüyor. Sayın Gündoğan izin verirse, ertele
yeyim?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bütçe gö
rüşmelerinden sonra yapalım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham

dı Özerin, mason localarına dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/7) 
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BAŞKAN — Sayın Özer buradalar mı?.. Bura
da. Sayın Bakan?.. Yok. 

Sayın Özer, önergenin okunmasını arzu ediyor mu
sunuz?., 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Okutun Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Ham d i Özer'in önergesini oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Uluslararası faaliyette bulunan mason locaları

nın yurdumuzda da faaliyette bulundukları ve men
suplarının yurt dışındaki genel karargâhlar tarafından 
terfi ve tefeyyüz ettirildikleri halk efkârında yaygın 
hale gelmiştir. 

Yapılan söylentilere göre; 
Mason localarına üye kayıt olabilecek kişilerin, 

bulundukları memleketin kaderi üzerinde siktü ola
cak niteliği taşıması ve en az 2 mason tarafından lo
caya takdim edilmesi şarttır. 

Tarihî ve çok gizli bir yemin merasiminden son
ra liyakatlarına göre kendilerine masonluk derecesi 
verilir ve zamanla hizmetteki başarılan ölçüsünde bu 
dereceleri yükseltilir. 

Ettikleri yemine göre miili ve dinî bağlarını ko
partarak masonluğun uluslararası siyonizm umdesine 
ve onun kanunlarına kendisini bağlar. Kendi memle
ketinin kaderini de bu kanunların anaçizgisi üzerin
de yürütmeye gayret eder. 

Yeminden dönüş veya masonluğunu inkâr eö.iş, 
ihanet suçu ile ceza görür. Bu cezanm derecesini bağ
lı bulunduğu yurt dışındaki masonlar m gene! karar
gâhı tayin eder ve görülmez kuvvetlerini harekete ge
çirerek dilediği eczayı derhal uygular. Dünyayı ken
di örgütleriyle yönetir ve hiç kimse bunun farkma 
varamaz. Hiç bir Devletin yönetici kadrosu buna 
engel olamaz. Masonlara mücadele açan milliyetc'ler 
çeşitli yo!!a"!a tesirsiz ve güçsüz hale getirilerek, bir 
kenara atılır. Çünkü masonlar, siyonizmin ycmlr.il 
neferleri ve milletlerin bünyesine girmiş birer siyo
nizm .çıbanlarıdır. Bunu bile; ek veya bilmeyerek. 
yurdumuzda mason olmuş kimseler vardır. 

Atatürk bu gerçeği bildiği için, Mason localarım 
kapatmıştır. 

İşte bu locaların bugün yurdumuzda aynı veya 
değişik adla faaliyette bulunup bulunmadığı: yurdu
muzdaki masonlar, masonluk unvan: ve derecelerini 
nereden aidi klan, 

1630 sayıh Dernekler Kam; :ns ı>v~ r ;ür cemi
yet ise, faaliyetlerinin ulı>sh<e-a~> ı:.-x}cl okluğu 

| açıkça bilindiği cihetle, Dernekier Kanununun 3, 6, 
İd ve 11 nci maddeleri gereğince kanunlarımıza, ulu
sal çıkarlarımıza uygunluğu ve Bakanlar Kurulunun 
iznini alıp almadığı, Mason locaları hakkındaki araş
tırma konusudur. Bu konu üzerinde Tüzüğün 133 
n:ü madde.:! gereğince Senato Araştırması yapılma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Malatya 

Hamdi Özer 

BAŞKAN — Teklif sahibi Sayın Hamdi Özer 
açıklayacak mısınız?.. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Açıklayacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Mason locaları hakkındaki araştırma önergem 

2,5 yıldan beri Hükümet kanadında muhatap bula
madığı için. gündemde askıda kalmıştır. Her neden
se, Mason localarına dil uzatılsa da el uzat.larmyor. 
Bu önergenin muhatabı İçişleri Bakanı olduğu halde, 
bu Sayın Bakan bu araştırma işleminden âdeta kaç
maktadır. Millî Selâmet Partisi, seçim meydanlarında 
ve basında Masonlara ateş püskürdüğü halde, onun 
mensubu olan İçişleri Bakanının bu amşt.rmaya ya
naşmak istemeyişi oldukça düşündürücüdür. 

Burada iki ihtimal akla gelmektedir : Eğer araştır
ma sonucunda masonluğun zararsız olduğu anlaşılır
sa, seçimlerde en etkin bir politik istismar silâhından 
yoksun kalacaklarını düşünmekte, ya da Masonluğun 
dânyryı titreten hrşmından korkmaktadır. 

Ea iki ihtimalin dışında başka bir neden varsa 
Say.n Bakan gtls.m bu kürsüde açıklasın; fakat açık-
layeme.yac.-ktm.. 

ALİ OGleZ (İstanbul) — Açılayacak inşallah... 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Araştırma öner

gemden sonra zaman zaman telefonlarla tehdit edil
dim. Bazdan, önergeyi geri almamı, öldürüleceğimi; 
bazdan da seçimlerde peşime düşerek siyasî hayatıma 
son verileceğini ihtar etMer. 

Bu örtülü tehditlerin biç b'ri, yüz yüze gelerek 
mason olduklarını samimiyetle belirten kişilerin ifa
deleri kadar beni etkilemedi. Bu Mason yurttaşlar da 
kendilerinin halk efkârında milliyetsiz, dinsiz ve Ya
hudi ajanı gibi tanıtılmalarından şikâyetçidirler. Bun
lar, araştırmanın yapılmasını, masonluğun ne olduğu
nun ve ne olmadığının herkesçe bilinmesini istiyorlar. 
Mason oldukları halde, Masonluklarını inkâr edenle
rin yüzünden çok kötü bir zan ciliınâz. olduklarını, 
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halbuki böyle kimselerin teşvikiyle Mason localarına 
girdiklerini, buna rağmen bunların neden Masonluk
larını maskelediklerini anlamadıklarını belirtmekte
dirler. Diyorlar ki : 

«Masonluğunu inkâr eden bu maskeliler acaba 
asıl masonluğu kamufle etmek için mi bizleri de ma
son yaptılar? Acaba onlar gerçek masonluğun iç
yüzü, bizler de kapağı veya perdesi miyiz? Eğer ma
sonluk ayıp ve zararlı ise bunlar neden mason oldu
lar? Değilse neden masonluklarını inkâr ediyorlar?..» 

Sayın senatörler; 
Görülüyor ki, masonluğunu gizlemeyenler açık 

alınla araştırmayı istedikleri halde, masonluğunu 
inkâr edenler suçüstü yakalanmanın telâşı içinde 
araştırmadan kaçmaktadırlar., 

M uh ter em ark adaşl ar; 
Elimde keskin belgeler var. Masonluk kapalı bir 

dernektir. Bazı masum yurttaşların masonluğu, bu 
kapalı kutunun dış yüzünü yansıtır; fakat bu kutunun 
içinde dünyayı parmağında oynatan ve devletleri bir 
piyon gibi oynayan siyonizmin eli vardır. Dünya
nın her yanında siyasal ve ekonomik egemenliği ma
sonlar ellerinde tutmakta ve toplumları yönetmekte
dirler. Egemenlik kayıtsız şartsız masonlarındır. Ta 
ki, haîkm oluncaya kadar bunlarda kalacaktır. Bu 
masonlar, milletlerarası emperyalist güç olan siyo
nizmin neferleridir. Bunlar kendi devletle.ini yöne
tirken, masonluğun anayasasına bağlı kalacaklarına 
yemin etmişlerdir. Bunlar, kendi devletlerinin ana
yasalarını da bu locanın anayasasına paralel duruma 
getirinceye kadar uğraşırlar. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de masonlar vardır ve çeşitli ekollere 

mensupturlar. Bunların bir kısmı locanın perdesidir 
ve masumdur. Locanın içindekiler ise toplumları bir 
sürü gibi güderek, kendi çıkarlarını siyonizmin çı
karında arayan ve bulan çıkarcı kimselerdir. Bun
lar, ne kadar suçlu olsalar da siyonizmin güven ka
nadı altında kendilerinin güçlü ve dokunulmaz ol
duklarına inançlıdırlar. Bunlardan daha az suçlu 
olanlar darağacına sürüklenirken, bunlar hafif sıy
rıklarla ölümleri atlatır, yine de ikbal ve iktidar 
koltuklarına kurulurlar. Uzak ve yakın tarihimiz bu 
acı gerçeği açıkça göstermektedir. 

Daha geçenlerde Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, 
«siyonizmin ırkçılık olduğunu» ilân etmiştir. Bu 
ırk İsrail ırkıdır. Bunlar, dünya milletlerini Siyo
nizm potasında eritip tek toplum halinde bir sürü 
yapmak ve o sürüyü İsrail'e güttürmek; dünya ma-
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üyesini bir hazinede toplamak ve bunu Sultan Süley
man'ın hazinesi haline getirerek, onun mühürü ve 
anahtarını İsrailoğlu'na vermek amacını gütmekte
dirler. İşte, Tevrat'a dayalı bir ütopya serabı olan 
siyoniznı budur. 

İşte sayın senatörler, şu elimdeki, Türkiye büyük 
locasına ait bir mason âyini rehberi ve onun hamaili
dir. Her halde benim bu uğ: aşımı merak eden bir 
kişi gizlice gelmiştir ve kapımın altından içeriye at
mıştır. Sabahleyin kalktığım zaman bunları gördüm. 
Arzu eden arkadaşlar görebilirler. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Nedir o Hamdi Bey? 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Efendim, mason

ların locada kullandıkları rehber ve mason locaları
na mensup olanların taktıkları hamail. Üzerinde 
Tevrat'a dayalı birtakım işaretler vardır; Siyonizm 
hurafelerine dair Tevrat'tan bazı işaretler vardır, on
ları kısaca izah edeceğim. 

Türkiye büyük locasına ait bir mason ayini reh
beri... Arzu eden arkadaşlar görebilirler. İşte bunla
rın, siyonizmin sembolü olan hamaili ve madalya
sı. Bu kitaptaki yazılar şifrelidir. Üçgenin üç nok
tası heceler arasında bulunuyor; fakat ayinlerin yapı
lış şekli anlaşılır şekilde ifade edilmektedir. Bu ki
taptaki masonlukla ilgili tarif şöyledir: 

«Masonluk, sembollcıle açıklanabilen alegoriler 
pc desi arkasına gizlenmiş özel bir ahlâk sistemidir.» 

İşte arkadaşlar, bu perdeyi sıyırıp, arkasındaki 
oyunları görmek için araştırma açmamız mutlaka lâ
zımdır. 

Yine bu rehber diyor ki; «masonluk, bütün öğre
tilerini semboller aracıhğıyle üyelerine vermeyi esas 
kabul eder. Masonluğun, yazılı olanlardan çok, ya
zılı olmayan ilkeleri ve töreleri vardır. Büyük loca
nın anayasası, localar tüzüğü ve locanın içtüzüğü, 
şimdiden sonra izleyeceğiniz yolu size gösterecektir...» 
Dikkat buyurunuz arkadaşlar; «... izleyeceğiniz yolu 
size gösterecektir» deniyor. Hangi anayasa, hangi 
tüzük?.. Masonların anayasası ve masonların tüzü
ğü. 

Bu kitap rituel; yani tören rehberidir. Görülüyor 
ki, bu rehber en ilkel bir ayin biçimini göstermekte
dir. Şimdi onu izah edeceğim: 

Bir kimsenin mason olabilmesi için önce mason
luğun amacına elverişli bulunması ve daha sonra si
hirli bir ayinde, yazılı yemin ve vasiyeti imza etrne-
£İ. gerekir. Bu çok gizli ayin tüyler ürpertici bir il
kellik ve ko;ku havası içinde geçer. Loş bir oda
da, siyah bir masa üzerindeki kuru kafatası ve çe-
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şitli malzememin karşısında (ki, burada izah edil
mektedir hepsi); «Şu andan itibaren burada görüp 
işitttikierimi başkalarına söylemeyeceğim» diye mason 
adayına yemin ve imza ettirilir. Daha sonra gözleri 
bağlanır, sağ ayakkabısı çıkartılır, paçası sıvanır, 
ceket ve kıravatı çıkartılarak boynundan, omuz ve 
koltuk altından iple bağlanır. Bu durumda kılıçla
rın uçları kendsine çevrilerek gözleri açılır ve yerni-
minini çiğnerse, masonluğun kendisinden nasıl öç 
alacağı bildirilir. Daha sonra ipleri çözülerek bir 
yemin sureti kendilerine imza ettirilir ve böylece 
yeryüzünün en eski kuruluşuna katılmış olduğu ve 
karanlıktan nura ulaşmış bulunduğu kendisine müj
delenir ve masonluğu kutlanır. 

Bir mason, 33 dereceye ulaşıncaya kadar, her 
derecenin çeşitli ayinleriyle, çeşitli burçlardan ge
çerek masonluğun doruğuna yükselmiş ve bu ölçü
de siyonizmin amacına hizmet etmiş sayılır. Bu, sa
dece aday olarak masonluğa kaydedilenler için bir 
rehberdir ve bu, birinci dereceye geçiş içindir. De
mek ki, 33 dereceye terfi etmek için neler, neler var 
işin içinde... 

Yaygın kanaate göre, mason locaları, siyonizmin 
elçilikleri halinde, devletlerin bünyesine yerleşmiş 
ve o devletlerin siyonizmin emellerine uygun olarak 
yönetmeyi amaç almışlardır. Böylece Siyonistler 
devletlere kendi kapılarım kapatmış ve fakat devlet
leri, kendi kucağındaki masonların avuçları içine 
almışlardır. 

Bu gerçeği çok iyi anlayan Rus Devleti, Çarlık 
döneminde olduğu gibi, Komünist döneminde de 
mason localarını yasaklamıştır. İkinci Abdülhamit 
ve Atatürk'de bu locaları şiddetle reddederek kapat
mış ve tüm ısrarlarına rağmen açılmasına müsaade 
etmemişlerdir. 

Bugün bizdeki mason locaları kendilerine, «Tür
kiye'yi Yükseltme Cemiyeti» adım takmışlardır. Bir 
ölü kafatası karşısında boynuna ip takılı, gözleri 
bağlı ve kılıçların tehdidi allında yemin ediş, çağdaş 
uygarlıkla bağdaşır raı?.j 

Temeli, ilkel bir hurafe batağına oturtulan bir 
derneğin, Türkiye'yi yükselteceğine inanmak müm
kün müdür?.. Törelerinde esaret ve dehşet havası ko
kan bir derneğin faaliyetinde, insancıl bir amaç 
bulmak mümkün müdür?.. Mason localarına üye 
olanların çoğunda şahsî çıkar ve nüfuz sağlama amacı 
vardır. Bunu da Müsavi din kurallarına; yani Tev
rat'a dayamaktadırlar. Yapılan tören bir dinî âyin 
olup, devletin hukukî temel düzenini sarsmaya ve 

siyonizmin siyasî amacını tahakkuka yönelik oldu
ğundan, Anayasanın 19 ncu maddesine aykırıdır. 

İşte sayın senatörler, mason locaları ve mason
lar hakkındaki bu yaygın kanaat, Devletin kaderi 
üzerinde ağırlık taşımaktadır. Bir araştırma yapıla
rak, bu locaların gerçek amacım açıklığa kavuştur
mak; zararlı ise mensuplarını uyarmak, değilse on
ları çirkin isnatlardan kurtarmak gerekir. 

Bu nedenle araştırma önergemi kabul yolunda 
olumlu oy kullanmanızı diler, hepinizi saygı ile se
lâmlarım. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına görüşünü bildirecek 
saym üye?.. Yok; 

Araştırma açıhp açılmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Araştırma açılmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 kişilik bir komisyon teklif ediyorum. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bu konuda bir beyanda bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbu) — Sayın Baş

kan, sizin de manzum âliniz olmuştur; yani gözünüze 
çarpmıştır, bu komisyonları 9 - 1 1 - 1 3 - 1 5 adedi 
üzerinde teşkil ettiğimiz zaman partilerin, grupların 
temsil oranları değişiyor. Adet küçüldükçe partiler 
(küsurlar azaldığı için yahut da yetişmediği için) 
daha az üye ile temsil ediliyor. Ben 11 kişilik bir 
komisyonun kurulmasını diliyorum, 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müsaade eder 
misiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka

nım, gündemimizde birçok araştırma talepleri var. 
Bu sayıları fazla tutarsak kurulacak araştırma komis
yonlarına arkadaş bulma güçlüğü ile karşı karşıya 
kalacağız veya bir arkadaşımız birkaç komisyonda 
görev alma gibi bir durumla karşı karşıya kalacak. 
Onun için, 9 kişiyle kurulmasında fayda vardır, faz
la üyeyle kurulması doğru değildir, arz ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul — Teklifimi 
oylayın Sayın Başkan; 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — izin verirseniz 
bir hususu arz edeceğim Saym Başkan?, 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Komisyonun 

adedi 9 olduğu zaman, Yüce Senatoda temsil edi
len Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerin oluşturdu
ğu Grup hiç temsil edilmiyor. Bu durum Anayasa-
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ya da aykırıdır. 9 olmasının bu sakıncası var. Ar
kadaşım o gerekçe ile 11 olmasını teklif etti. 

ALÎ OĞUZ (istanbul) — Sayın Başkan, küçük 
grupların da temsilüni temin için 15 olmasını teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlanm, mesele 
bir usul meselesidir. Riyaset 9 kişilik bir teklif sun
du; 9 kişimin aleyhinde, Sayın Gündoğan ve Sayın 
'Kocaman 11 olmasını teklif ettiler. Sayın Ucuzal 
lehinde konuştu. Şimdi Ali Oğuz'da 15 olmasını 
teklif etti. 

En aykırıdan itibaren oylarınıza sunacağım, ka 
ran siz vereceksiniz.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Ali Oğuz'un teklifi bizimkine daha yakın. Eğer ka
bul ederlerse birleşelim?.. 

BAŞKAN — Siz birîeşirseniz ben icabına uya
rım efendim. 

Birleşiyor musunuz efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — 15 kişilik olan teklifte 

barîeşölim efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kabul edi

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 15 kişilik bir komisyon kurulmasını 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlunun, Atatürk Devrimleri ve Devletin \ 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi (10/11) 

BAŞKAN — Sayın Mirkelâmoğlü?.. Yok. Konu
yu geçiyorum. 

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

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Buradalar. 

Saym Çelikbaş, bir Hükümet üyesinin burada 
bulunmamasına rağmen, araştırma önergenizin mu
ameleye konmasını istiyor musunuz?.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Hayır, Hükümet üyesi bulunsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim, konuyu geçiyorum. 
13. — 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) 

BAŞKAN — Saym Ucuzal, takdir size düşüyor?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hükümet üyesi

nin bulunmasını istiyorum Sayın Başkan. 
14. — 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 önergesi, (10/14) 

BAŞKAN — Önerge sahipleri buradalar mı efen
dim .. Yoklar geçiyorum efendim. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İ. Cenap 
Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri (10/15) 

BA.ŞKAN — Saym Ege, TRT hakkında araştır
ma isteyen bir önergeniz var, görüşülmesini, okun
masını istiyor mıiîunuz?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır 
Saym Başkan. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yücenin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/16) 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce komisyonda gö
revli, geçiyorum. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

BAŞKAN — Zannediyorum Sayın Çelikbaş, bu
nu da aynı şekilde düşünecekler; geçiyorum. 

1. —• Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü ra
poru (10/44) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Bu Komisyonun Sözcüsü İstanbul 
Üyesi Solmaz Belül. Buradalar mı efendim?... Yok. 
Bu itibarla konuyu geçiyorum. 
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EH. — BAŞKANLIK DİVANÎNİN GE.' 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kars Uycsi Sırrı i 
Ataîay'm, Milliyetçi Hareket Partisi örgütünün bazı 
davranış ve eylemleri hakkında Senato Araştırması İ 
isteyen önergesi (10/20). 

BAŞKAN — Sayın Ataîay ne düşünüyorlar?... 
SIRRI ATALAY (Kars) — İşleme tabi tutulsun. 
BAŞKAN — Önergenizi okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa : 
A) Egemenliğin kullanılmasını hiç bir suretle bel- \ 

li bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakmamıştır. I 
B) Hiç bir kimseye veya organa, kaynağını Ana- j 

yasadan almayan bir yetki tanımamıştır. j 
Anayasa ve Yasalar : j 
A) Devletin iç ve dış güveni :ğinin nasıl ve ne şe- j 

kilde Devlet eliyle korunacağını kesin olarak belli et
miştir. i 

Milletin kendisine Başbuğ rûtbes;ni verdiğ'ni vehm- ı 
eden, Sayın Türkeş; 9 Nisan 1975 günü Millet Mec- j 
lisinde, aynen (Bizim bozkurtlar) dediğimiz gerek par
timizin gençlik teşkilâtı gerek milliyetçi gençler da :ma 
Devlet kuvvetleriyle elbirliği etmiştir. «Devlet kuvvet- j 
lerini desteklemiş onun emirlerine itaat ekmiştir.» iti
rafında bulunmuştur. \ 

\ 
Devletin meşru güvenlik güç ve organları yeter- j 

siz, güçsüz duruma ne zaman ve hangi ölçüde dü- j 
sürülmüş ki, Başbuğ Türkeş'in örgütleri, kurtarıcılık, j 
koruyuculuk yapagelmiştir. Bacbuğ Türkeş Başbakan- j 
lık yardımcılığı görev ve yetkileriyle : Devlet yetkisi
ni daha yıllar önce kendiliğinden ele geçirme hevesiy
le bu ülkeyi; hangi maceralara sürükleyeceğ'ni tah
min etmek zor olmayacaktır. Düşünce, hak arama, 
haklar üzerinde onbaşı Hitîer'in çağdışı taklitçisi, ken
di örgütü ile nasıl bir ipotek koyacağını açığa vur
maktadır, iç duvarlarla bölünmeye çahşan ülkede Baş
buğ Türkeş'in kol kuvvetine dayanan, silâhla fikirleri 
susturmava çalışan örsütü duvarları çoğaltacak, vük-
seîtecektir. Kan ve ateşle iktidar yolları açma hevesi 
uğruna demokratik nizama kastedenlerin ayak pıtırtı
ları, sıkılmış yumrukları Devlet yetkisine dayanarak 
Devleti ve ülkeyi uçuruma sürükleme teşebbüsünü or
taya koymuştur. Devlet gücüne Başbuğun örgütünün 
nasıl yardımda bulunduğu hangi faaliyetlerin düzen
lendiğinin bütün ayrıntılarıyla gün ışığına çıkması ge
reklidir. Rejimin selâmeti, ülkenin huzuru yönünden 
siyasî bir partinin Devlet yetkilerinden baslıcası sa
yılan iç ve dış güvenliği korumaya açıkça müdahale 
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$EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

ve bu görevin bir kısmını üstesine alma teşebbüsünün 
hangi safhada olduğunun araştırılmasında mutlak zo-
runluk vardır. 

Başbuğ Türkeş hakkında, Cumhuriyet savcılarının, 
partisi hakkında Cumhuriyet Başsavcısının yasa do
kunulmazlığı istemi ve soruşturma açma görevlerinin 
yerine getirilmesi kendilerinin görev alanı içindedir. 

Ancak, Anayasanın 57 nci madesinin unsurlariyle, 
Devlet yetkilerinin bir kısmının gasp edilmesi; ve ül
kenin geleceğinin ciddî surette tehdit altında tutulma
sının önemle ve öncelikle yasama organı tarafından 
araştırılması gerekmektedir. Başbuğ Türkeş, kendi be
yanı ile hangi ölçüde ülkeyi badirelere sürükleme ni
yetinde olduğunu açıklamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133, 134, 135, 
136 ncı maddeleri gereğince Sayın Türkeş'in Başbuğ 
olarak bulunduğu siyasî partisine bağlı örgütünün Ana
yasa dışı ve yasalara aykırı davranış ve eylemlerini-
araştırmak üzere, Cumhuriyet Senatosu araştırılması 
yapılmak üzere, gerekli İçtüzük işlemlerini saygı ile 
arz ederim. 

Kars 
Sırrı Ataîay 

BA.ŞKAN — Sayın Ataîay. açıklayacaksınız bu
yurun?... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 
Aylar öncesi vermiş olduğum araştırma önergesi, 

aylar sonrası bir geçişten sonra şimdi işlem görecek
tir. Umut edelim ki. Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
ru1 u araştırma komisyonu kursun ve bu komisyon 
böyle bir gecikmeye tabi olmadan ve gitmeden, gerek
li araştırma yapılıp Cumhuriyet Senatosu önüne ge
tirilsin. 

Aylar önce ben, bugün olanları tahmin edebilmiş 
ve Cumhuriyet Senatosunun konuya el koymasını is
temiş bulunuyorum. Keşke yandmış olsaydım; aylar 
önce yanılmış olsaydım, hem çok yanılmış olsaydım. 
Olaylar beni gerçekçi değil, hayalci çıkarmış olsaydı 
ve bugün içerisinde bulunduğumuz çok vahim durum 
meydana gelmese idi,. 

Hatırlarsınız. Hükümet kuruluşu sırasında öner
gemde «Sayın» dediğim; ama bugünkü kanlı tutumu 
ile «Sayın» m çok ötesine geçmiş ve bunu yitirmiş bu
lunan Türkeş efendiye, «Sayın» demenin zoruriluğunu 
yine duyuyorum, içim kan ağlaya ağlaya; ülke adına, 
rejim adına içim kan ağlaya ağlaya bu eli kanlı, bu 
vicdanı kanlı, bu geleceği kanlı, bu geçmişi kanlı olan, 
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maceracı Jütler taklitçisi adama «Sayın» demek zo
runda kalacağım. Gerçekten gelecek nesiller, Neron' 
dan da beter, Patrona Halil'den de beter, Kabakçı Mus
tafa'dan da beter, Dsli İbrahim'den de beter Türkeş 
efendiye, hangi adlar takacaklar ve onu tarih içerisin
de nasıl takdim edeceklerdir.... Gelecek nesiller bunun 
gerçek yönünü tayin edeceklerdir. 

Hükümetin kuruluşu sırasında Türkeş'in; «Devletm 
meşru kuvvetleri yanında kend;s;nin teşkilâtının Dev
leti koruduğunu» ifade etmesi karsısında, Cumhuri
yet Senatosunda ağır tepkiler üzerinde; çok hazin
dir ki, ülkenin büyük partilerden biri olan ve ge
leceği de gözüken; yani Türkiye'nin siyasî hayatın
da önemli rol alacağı bilinen Adalet Partisinin Genel 
Başkanı Süleyman Dem'rel, daha önce yerdiği, daha 
önce mahkûm etmeye çalıştığı Alpaslan Türkeş efen
dinin, Devletin meşru güvenlik kuvvetleri yanındaki 
ayak patırdılarınm çok ötesine götürmek istediği ör
gütünün, yasa dışı olduğunu, mesuliyet duygusu içe
risinde ele alıp bunu yermesine rağmen, beraberce hü
kümet edebilmek ve iktidarı ele geçirebilmek için o 
kez çıkmış, Türkeş'i savunma hevesine kapılmıştı. 

Hiç şüphe ve kaygı yok ki, Demirel ve onun men
sup olduğu siyasî parti; Türkiye'nin hayatında önemli 
rol oynayacak bir siyasî parti, bunun faturasını çok 
ağır olarak Millete Karşı ödeyeceklerdir. Hiç bunu bek
lemezdik Adalet Partisinden; Türkeş'in maceracı ha
yatına takılacak ve onunla beraber Türkiye'yi kana 
boyamanın çeşitli faaliyetlerinin teşvikçisi olabilecek
tir... Ne hazindir ki. Sayın Demirel bu maceracı zih
niyetin daha ence açıkça yasa dışı olmasını ifade et
mesine rağmen, bu kürsülere gelmiş ve savunma zo
runda kalmıştır. Bunlar bizim siyasî hayatımızda çok 
önemli dönüm noktalan olarak kalacaktır. 

Alparslan Türkeş efendi, bih'rsiniz, bir bavram teb
rikinde vatandaşa, davasında dönenlerin vurulabilece
ğini ifade etmiştir. Çok hazin bir kaderdir; Büyük 
Türk Devletinin meşru devlet iktidarı içerisinde Baş
bakanlık Yardımcılığı görevini alan bir insanın, ma
kul ve akıllı bir zihin faaliyeti içerisinde böylesine 
bir şeyi aklının ucundan geçirmemesi gerekirken, Baş
bakan Yardımcılığı etiketi üzerinde olmasına rağmen, 
davasında dönenlerin vurulabileceğini açıkça ifade ede
biliyor ve bunu Milletin gözüönünde, gözünün içine 
baka baka yapabiliyor... 

Gerçekten nereden, nereye geldik. Bir hukuk dev
leti içerisinde Başbakan Yardımcısı, Devlet güvenlik
leri yanında, Devletin zaaf içinde olduğunu. Devletin 
kendisini korumayacak bir kerteye geldiğini açıklaya

cak ve kendisi bir örgüt kuracak ve bu örgüte Devleti 
teslim etme niyetinde olduğunu ifade edecek ve bu 
davadan dönenler olursa, onların vurulmasını ifade 
edecektir... Celâli İsyanlarında bile Devlet bu derece 
zaafa düşmemişti ve böylesine bir zilleti bu Millete lâ
yık görmemişti, ama Türkeş efendi, bu zilleti bu Mil
lete lâyık görecektir ve Devletin içerisinde Mehmet 
Nedimo Paşa'nın bile daha ötesine geçerek, Damat 
Ferit'ten daha çok millî bir ihanetin içerisinde; re
jime karşı millî bir ihanetin içinde bulunacak Türkeş 
efendi ve böylelikle daha aylar önce ifade ettiğim gibi, 
kanlı iç duvarlar örecek ve memleketi sadece maceracı 
serseri zihniyeti için ikiye bölecek ve kardeş kavgala
rını tahrik edecektir... 

Bugün yurdun her köşesinde; ilkokullara varınca
ya kadar açık'ça görülmektedir. Türk, Türkmen, Kürt, 
Azerî, Laz, Çerkez davasının; Sünnî Alevî davasının, 
ülkede sadece ülkü ocaklarının Türkeş'in emri ile aç
tığı bir maceranın peşine sürüklenip gittiğini kim in
kâr edebilir?.... Bir Büyük Türk Devleti düşünün ki, 
rejim aleyhinde bulunan bir komünist tehlikesi ilân 
edilecek, Devlet meşru kuvvetleri ile onun üstesinden 
gelemeyecek, maceracı Türkeş çıkacak ve örgütler ku
racak; bu örgütler Türk Devletini koruyacak, Türki
ye'nin geleceğinin maceracı Türkeş efendi üstesine 
alacak ve o ancak kurduğu bu örgütlerle bu ülkenin 
selâmetini yürütebilecek.... 

Milyonlarca memleket evlâdının sevgisi ve oyunu 
temsil eden Adalet Partisinin, hazin olanı, bu mace
racı zihneyete seyirci kalması ve arasıra onu destek
lenmesidir. Bir iktidar uğvuna ülkede iç davarlar örül-
mesine ve bir kardeş kavgasının çıkmasına nasıl rıza 
gösterilebilir, nasıl bunun ince hazırlıkları içerisinde 
bulunanlara bir gün, bir saat dahi tahammül edebilir; 
Adalet Partisi bunu nasıl yapabiliyor?... İnsanın bir 
türlü hafsalası almıyor. 

1950 - 1960 arasında çok kıyasıya mücadele et
tiğimiz Demokrat Parti dönemini hasretle aramanın 
üzüntüsü içindeyim. Yoktu o dönemde ülkeyi böylesi
ne maceraya götürmek. Karşılıklı mücadele ediyor
duk, ama ne Menderes'in, ne arkadaşlarının kafası
nın içerisinde Türkiye'yi bir iç, bir kardeş kavgasına 
götürme yolunda Alparslan Türkeş'in bugün kurmuş 
olduğu silâhlı tosuncukların zorba teşkilâtları mevcut 
değildi ve onların zihniyeti bunu kabul edemezdi. 
Ama, bugün bununla karşı karşıyayız, bunun acı ıs
tıraplarını çekmekteyiz. 

Komünizm tehlikesi bahane edilmektedir. Bir ko
minizin çabasının ve bir komünist varlığının ve teh-
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İlkesinin olmayacağını hiç kimse inkâr edemez. Dün
yanın bugünkü yapısı içerisinde siyasî akımlar olarak 
komünizm de Türkiye'de faaliyet gösterebilir ve gös
terecektir. Komünizm karşısında Türk Devleti Ana
yasanın siyasî, hukukî, sosyal ve ekonomik temel dü
zenini muhafaza için Devletin gücü ile bunun üstesin
den gelebilecektir. Biz Devletin bunun karşısında ola
bileceğini ve bunun üstesinden gelebileceğine inanıyo
ruz, ama Devlet gücünün bir tarafa itilerek, Devlet
tin bütün faaliyetlerinin bir maceracı zihniyetin örgüt
lerine tevdi edilmesinin gerçekten yürekler acısı açık
lığı vardır ve Adalet Partisi bunun vebalini vicdanın
da nasıl rahatlıkla taşıyabiliyor diye gerçekten üzün
tüsünü... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — 1960'da siz 
o vebali nasıl çektiyseniz, biz de şimdi çekeriz... 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Siz daha ağırını çe
keceksiniz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — O zaman 
omuzlarda taşıyordunuz, alkışlıyordunuz... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gerçekten bunun 
üzüntüsünü duymamak mümkün değildir ve bu İkti
dar sadece «İçimizden bir gün ayrılanlar vurulacak
tır» şeklinde bir mazbut Devlet nizamını inkâr ile 
kalmamıştır, daha ötesine gitmiştir. «Benim mensup
larım ve örgütüm halkın yaptığı silâhları taşımakta
dır... Gerçekten şeytanların, farelerin bile güleceği 
bir mantık. Silâh, silâhtır; ateşlisiyle, ateşsiziyle, ya
pısı nerede olursa olsun yasa dışıdır. Ülkede bazı 
köylerde yapılması silâhların kullanılmasına meşruiyet 
ve imkân tanımaz, ama Alparslan Türkeş efendi ne di
yor?... Benim mensuplarım Çek silâhı kullanmıyor da, 
Karadeniz'de yapılan silâhları kullanıyor. Bunlarla 
genç üniversite kızları öldürüîürse suç değildir...» di
yebiliyor. 

OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Yalan söyle
me, böyle bir beyanat yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Fiiliyat 
var.. 

OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Fiiliyat da 
yok. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Alpaslan Türkeş 
efendinin beyanatı basında yer almış, eğer gerçekten 
yüreğinde maceranın dışında bir dirhem millet sev
gisi var ise, Türkeş bu söylediklerimizi derhal tekzip 
ve inkâr eder idi. 

OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Açıklama 
da yapıldı. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kendi örgütüne 
mensup olanların Kara Deniz yapısı silâhlar kullandı
ğını Türkeş efendi söylemedi mi? 

OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Hayır söyle
medi. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak lütfediniz, karşılıklı 
konuşmayınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Türkeş efendi 
bunları söylemediğini.. 

OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Sayın Baş
kan önergesini açıklaması lazım, nelerden bahsedi
yor?. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakika lütfediniz. 
REFET RENDECİ (Samsun) — «Türkeş efendi» 

de ne demek?.. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakika lütfeder 

misiniz?. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Alpaslan Türkeş, 

nasıl ki onun mensupları muhalefetin liderine «Bay 
Ecevify» diyorsa; «Bay» kelimesi Türkçede «Bey» in 
başına konmuş Osmanlıca yerine Türkçe bir deyim ise, 
yüzyıllar boyu bu ülkede «Efendi» daha itibarlı bir 
kelime idi. Binaenaleyh, nasıl onlar Ecevit için «Bay» 
kelimesini rahatlıkla kullanabiliyorsa, Türkeş için 
ben «Efendi» kelimesini.. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sen de «Bay» 
de. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Benim ifadem, 
«Bay», «Bey», veyahut «Sayını» olup olmayacağı yo
lunda sizin ipoteğinize bağlı değildir. Ben ülkeyi bu 
şekilde ikiye bölen ve kardeş kavgasına götürmek is
teyen maceracı bir zihniyetin sahibine ancak uzun yıl
ların Celâli İsyanları döneminin itibarda olduğu bir 
etiketi daha münasip görüyorum ve böyle ifade ede
ceğim; «Alpaslan Türkeş efendi» diye.. 

ORHAN KOR (İzmir) — «Türkeş efendi» diye 
böyle hitap edemez sayın Başkan. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Başbakan Yar
dımcısına karşı nasıl böyle konuşuyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Anayasaya 
aykırı oluyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Anayasanın han
gi hükmü mani ise, çıkar o hükmü.. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; karşılıklı 
görüşmeyiniz lütfen. Bazen «Şaka» diye başlayan bu 
şeyler önleyemediğimiz durumlara dönüşebiliyor. 

Ben Sayın Atalay'ın konuşmasını dikkatle dinliyo
rum. Lütfediniz efendim. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şaka değil, Ana
yasada kayıtlı. 

BAŞKAN — Efendim, ben bir defa konuşmamı 
yapayım Sayın Ucuzal; lütfediniz oturunuz.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anayasanın bir 
maddesinde var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfediniz; evvelâ beni 
dinleyiniz. 

Muhterem arkadaşlarım; burada Sayın Atalay 
konuşuyor, dikkatle dinliyorum. Üslubu ağırdır, kim
senin kabul edebileceği gibi değildir, fakat edep için
dedir. Ağır fikirleri ihtiva ediyor. Karşı fikirleri her 
zaman için söylemek imkânına sahibiz. 

Görüşmeci temiz dille konuştukça, edep içinde 
kaldıkça sözünü kesmeye muktedir değilim ve siz de 
dinlemek zorundasınız. 

Sayın Türkeş'in bugün burada bulunması bizi 
memnun ederdi. Bulunsaydı cevap verebilirdi, bu hak
ka haiz olurdu. 

Sayın Atalay'ın kullanmış olduğu «Efendi» ke
limesi, ne maksatla bunu kullandı bilmiyorum; ama 
efendilik övünülecek bir şeydir. Rica ederim, lütfedi
niz dinleyiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
2590 sayılı Kanunla bu kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — İkaz ediyorum, «Sakat» diye başlayan 
bazı şeyler sonra hepimizin üzüldüğü noktalara vara
biliyor. 

Buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Günler günü ya

zılar yazısı itiraz edenler; resmî evraklarda, dost ya
zışmalarından sadece «Efendij» değil de «Beyefendi» 
kelimesini de kullanırlar. Söyledikleri yasada «Bey» ve 
«Efendi» tabirleri, belli bir dönem için öz Türkçe 
kelimelerinin kullanılması yolunda yasaklanmış idi. 
Anayasa, böyle bir yasağı bünyesinde taşımaz. Anaya
sayı azıcık bilenler, azıcık Anayasadan nasip alanlar 
Anayasada hitap tarzının şu veya bu olacağı yolunda 
hiç bir hüküm olmadığını görürler. Belli bir sıfat veya 
kelimelerin kullanılıp kullanılmaması, olsa olsa Türk 
Ceza Kanununun 526 ncı maddesini ilgilendirir. Eğer 
bundan üzülenler varsa, giderler Ankara Cumhuri
yet Savcılığına şikâyette bulunurlar ve «Sırrı Atalay 
falanca konuşmasında Alparslan Türkeş'e (Başbuğ) 
dememiş de, onun gerçek niteliğini Celâli isyanına 
uygun gördüğü ve Patrona Halil'den daha beter bir 
zihniyetin sahibi olarak nitelediği içindir ki, (Efendi) 
olarak lâyik görmüş ve böyle ifade etmiştir. Ceza Ka
nununun 526 ncı 'maddesi gereğince acaba hakkında 

dâva açar mısınız?» dersiniz. Yoksa, Sayın Başkanın 
ifade ettiği gibi, ben ne sövüyorum, ne sayıyorum, ne 
itham ediyorum; gerçekleri ifade ediyorum. Ve bu 
gerçekler de, eğer bir tabiri kullanmak herhangi bir 
maksadı taşıyorsa, ilk başlayanlar bunun ne olduğunu 
kendilerinde yoklar ve ona göre ifade ederler. 

Bir hafta değil, iki haftadan beri belli bir siyasî 
teşekkül muhalefetin liderine «Bay» diye hitap eder
lerse, bir şeyi bilmeleri gerekir ki, neyi yaparlarsa 
yapsınlar, biz yasalara saygılıyız; ama yasalar içerisin
de cürümleri kadar yer yakarlar; alacakları cevap, 
yapacakları hışım, her şeyin karşılığını Cumhuriyet 
Halk Partisi mensuplarından çok şiddetle görürler. 
Özellikle Türkeş Efendinin savunmasını yapmak is
teyenler onu bilsinler. Tosuncukların ayak patırtısıyle 
Cumhuriyet Halk Partisini, bu ülkeyi sindirmek iste
yenler, korkutmak isteyenler de bunu çok iyi bileler. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, siz Senato Araştırma
sı açılması hususunda Cumhuriyet Senatosunu ikna 
etmeye çalışacaksınız. Önce biraz daha mutedil ko
nuşmanızı rica edeceğim. Siz eski bir arkadaşımızsı
nız, anlarsınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, önergemi 
izah edeceğim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan; hiçbir dönemde Devlet, yasalara 
sahip çıktığı ve Devlet yetkisini Devlet, bizzatihi baş
kasına devretmediği sürece, Devlet, ülkede nizamı ko
ruyabilmiştir. İmparatorluk döneminde ne zaman ki 
Devlet, zaıf içerisinde kalmış, kendisini koruyama-
mış ise, içte ve dışta memleketi büyük maceralara gö
türmüştür. 

Hamidiye Alayları misillû Ülkü Ocaklarını silâh
landırma 20 nci asrın Türkiye'sinde hiç kimseye ne 
şeref verir, ne ona Onbaşı Hitler'in faşist idaresinin 
benzeri bir yolu açar ve getirir. Bunun çok iyi bilin
mesi gereklidir. Üniversiteleri yurtlarıyla parsellemek 
ve üniversitede okuyan çocukları; Erzurum Atatürk 
Üniversitesinde, «Kars'lıdır, Ardahan'lıdır» diye, Dil 
Tarih Coğrafya Fakültesinde; «Sol görüşlü veyahut 
Cumhuriyet Halk Partisine yakın gençlerdir» diye 
üniversite veyahut fakülte kapısının 30 metre dahi 
yanından, uzağından geçirtmemek üzere tertibat alan 
ve üniversite içerisinde silâhla açıkça vaziyet alan ve 
burada kendisine, «Konuşmanı bitir, derhal silâhla
nan yurtların bir kısmına beraber gidelim.» dediğimiz 
Millî Eğitim Bakanı, konuşmasını bitirdikten sonra 
yan çizip Parlamentodan ayrılır ve bu kürsüde; «Gös
terin, yurtlara beraber gidelim, gerçekten parsellen
miş midir, işgal altında mıdır?» diye meydan okun-
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masına rağmen, Cumhuriyet Halk Partili senatörlerin; 
«Konuşmanı bitirdikten sonra gidelim, teker teker fa
külte ve yurtların tosuncukların nasıl işgali altında 
olduğunu birer birer görelim» talebi üzerine, Millî 
Eğitim Bakanı ne yapmıştır?. Gelebilmiş midir?.. Be
raberce gidip bu işgal altındaki öğretim yuvalarının 
feci durumunu görebilmiş midir?.. Gidemez ve göre
mez. Çünkü, bugün Türkiye'de Devletin meşru gü
venlik kuvvetleri bir tek görevi üstüne almıştır; mev
cut MC İktidarının karşısında olan bütün düşünce
leri, bütün yazıları, fikirleri susturmak ve MC iktidarı
nın yandaşı ve onun bir günlük, bir saatlik, bir daki
kalık iktidarı için, dünya da yansa, hizmetinde bulu
nan veyahut bugünlük hizmetinde görülen, ama en 
büyük ıstırabı bir gün bu zihniyeti paylaşanlar göre
ceklerdir; yani Türkeş Efendinin dıştan ve içten des
teklenen ve Türkiye'nin varlığına yönelik bu büyük 
tehlikeden Adalet Partililer ileride daha çok şekvacı 
olacaklardır, bunun ıstırabını bizden daha çok onlar 
çekeceklerdir ve istikbal bunu gösterecektir. 

Devlet nedir?. İlk insan topluluğunda hak, insan
ların birbiri tarafından alınırdı; biri diğerini öldürdü 
mü, diğeri de onu öldürdü, öç alırdı, intikam alırdı. 
Devletten maksat, ihkakı hakkı önlemek; suç var ise, 
haksızlık var ise, onu devletin gidermesi gerekirdi. 
Türkiye'de komünist tehlikesi mi var diyoruz; an
cak meşru devlet kuvvetleri bunu önler ve tedbirini 
alır. Bunu açıkça şimdi söyleyebiliyor mu; Hükümet 
Programından bu yana, «Devlet, Türkiye'de bütün 
haksızlıkları, bütün yolsuzlukları ve Devletin varlığı
na kasteden bütün tehlikeleri ve rejim değişikliğine 
matuf bütün eylemleri sadece ve münhasıran Devlet 
güvenlik kuvvetleri önleyecek ve bunların üstesinden 
gelecek, bunun dışında hiç bir güç, hiç bir kuvvet 
tanıyamjyorum.» diyebilmiş midjr MC Hükümeti?.. 
Bunu dediğiniz anda, ciddî olarak bunu söylediğiniz 
anda, Türkiyede meselelerin çoğu halledilebilir. 

Sayın Süleyman Demirel; (Bakın, efendi demi
yorum, Sayın Süleyman Demirel diyorum, Sayın Er-
bakan, diyorum.) Sayın Süleyman Demirel'e, Hü
kümetin başı olarak, arkadaşlarım hatırlarlar; 12 
Mart'tan önce ben bu kürsüde, «İcracı Patron^» diyor
dum, ama bugün demiyorum. Çünkü, o gün Sayın 
Demirel, tek başına bir iktidarı temsil ediyordu ve 
bugünkü iç duvarların örülmesi seviyesine henüz ge
tirilmemişti memleket o gün ve tek sorumluluğu var
dı, ama bugün Türkiye'yi iç duvarlara bölmek iste
yen zihniyetin karşısında, milyonlarca insana; Mil
liyetçi Hareket Partisi gibi bir avuç insana değil, mil-

i yonlarca insana sahip ve ona dayanan Adalet Partisi
nin bir devlet zihniyeti, bir devlet görüşü vardır. Bu 
devlet görüşünde açıkça ve samimî olarak çıkıp, «Ül
kede, Devletin resmî güvenlik kuvvetleri dışında hiç 
bir kuruluş ve hiç bir örgüt tanımıyorum ve üstesin
den ben geleceğim, üstüne yürüyeceğim ve hepsini ya
sa dışı ilân edeceğim,» desin, göreceksiniz, Türkiye
de meseleler süratle, büyük ölçüde halledilecektir. 
Ama yüzün, bir taraftan bu maceracı zihniyete gü
lecek* yüzün yarısı, ülkenin bir kısım masum evlât
larına hışım içerisinde bakacak.. Böylesine iki yüz
lülük içerisinde bir devlet görüşü ve anlayışı mümkün 
değildir. 

Önemli sorun; Sayın Demirel'in gerçekten ihtiyacı 
da yoktur, AP'nin de* ihtiyacı yoktur, bu memleketin 
de ihtiyacı yoktur; Türkeş efendinin birkaç bin silâh
lı, kandırılmış insanlarına Devleti ipotek altında tut
turmasına gerçekten bu memleketin ihtiyacı yoktur ve 
bu ülke böylesine bir zaafın içerisinde değildir. Bir 
aşiret idaresi midir, bir Hamidiye Alaylarının ku
rulmasını gerektirecek kadar bu ülke zaaf içerisinde 
midir, Güvenlik Kuvvetleri yok mudur ki?.. 

Ülkede polis bir şeyle görevlidir; sağ ve sol görüş 
dünyanın her yerinde çarpışabilir, bunlar mümkündür, 
olabilir; ama polis, eğer Türkeş Efendinin örgütün
den bir kişiyi kazara ve yanlışlıkla yakalarsa, birkaç 
saat içinde o polis görevlisi ekmeğinden olur ve Tür
keş yanlısı ve örgüte mensup tosuncuklar derhal bıra
kılır. Böylesine bir devlet zihniyeti içerisinde, Anaya
sanın, Devlet yetkisinin bir zümreye bir kişiye veril
meyeceği amir hükmü ihlâl edilmiş olmuyor mu?.. 
Anayasa ihlâl altındadır. Anayasa çiğnenmektedir bu 
ilkeleriyle beraber. Anayasanın. Devlet iktidarı yetki
sinin bir kısmının hiç bir zümreye, hiç bir kişiye kıs
men de olsa verilmeyeceği, açıkça hüküm altına alın
masına rağmen, bugün Devletin bir kısım iktidarı; 
«Bay» demeyeyim, yine kendi ifademle söyleyeyim, 
Alparslan Türkeş Efendinin ipoteği altındadır ve ona 
devredilmiş bulunmaktadır. 

Siyasî Partiler Kanununun 57 nci maddesine gö
re, bu teşekkülün derhal kapatılması gerekir. Bu, bir 
siyasî teşekkül değildir; bu, bir çetedir; bu, bir çete
den de öteyedir; bu, bir şer ortaklığıdır. Eğer MC, be
raberinde bulundurursa, MC de bir siyasî iktidar ol
ma niteliğini yitirme zorundadır ve bir çete durumuna 
kendilerini-götürmeye kadar bir saflığın içinde olma
yacağını sanıyorum. 

Siyasî Partiler Kanunu ve Anayasanın 57 nci mad
desine göre, Cumhuriyet Başsavcısı olaya el koymak 

530 — 
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«-.orundadır. Cumhuriyet Başsavcısının, Alparslan Tür-
*eş Efendinin Türkiye'yi faşist bîr maceraya götürme 
yolunda silâhlı ve güvenlik: kuvvetlerinin yetkilerini 
kısmen alıp kullanması karşısında, bir siyasî parti ni
teliğini yitirmiş bulunan bu teşekkülü, derhal mev
cut yasalar karşısında Anayasa Mahkemesine sevk 
etmesi gerekmektedir. Bu, vatan sevgisi açısından MC 
İktidarının da görevi bulunmaktadır. 

Yasama organının; hangi siyasî partiye mensup 
olursa olsun, bu organın üyeleri olarak, işlenen cina
yetlerin, dökülen kanların, örülen iç duvarların ülke
yi daha çok felâkete, daha çok ıstıraba götürmeme
si için işe el koyması gerekmektedir. Bir Cumhuriyet 
Senatosu Araştırmasını derhal açmak; ama günlerce 
uzayacak, günlerce kurulmayacak, sadece kâğıt üzerin
de kurulacak bir Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonunu değil, gerçekten görevini yerine geti
recek bir Cumhuriyet Senatosu Araştırmasının ya
pılmasının zorunlu olduğunu ifade için aylar önce 
vermiş bulunuyorum bu Önergeyi. Bugün değil, aylar 
önce vermiş bulunuyorum. 

Düşünün ki, bir genç kız öldürülmektedir, basın
da bir karikatür çıkar; bir tetik, karşısında bir insan 
resmi, tetiği çeken eli iten bir 30 000 lira rakamı.. 
imaj şu: Genç üniversite yavruları binlerce lira para 
alarak bu eylemlere geçmişlerdir. 

Asıl tetkiki gereken, parasal bir gücün neler yap
tığının, hangi kamplar kurulduğunun ve Devletin çe
şitli imkân ve yerlerine kimlerin yerleştirildiğinin ve 
böylesine bol oluklardan akan paraların asıl kayna
ğının neresi olduğunun araştırılmasıdır. Çünkü, bili
niyor ki; CIA'nın açıklanan raporları da, dünyada ne 
büyük oyunların, ne büyük tuzakların kurulduğunu 
ve bu uğurda ne büyük meblağların harcandığını ka
nıtlamış bulunmaktadır. Gerçekten Türkiye'de bugün, 
dış olayları da etkilemek üzere, büyük oyunlar oy
nanmakta, etkisi dıştan gelmek üzere, büyük tuzaklar 
hazırlanmaktadır. Bu büyük oyun ve tuzakların biri
si de, «Türkiye'de bir kardeş kavgasını acaba yarat
mak mümkün olabilecek midir?.» konusudur. 

tşte, «Sayını» kelimesini kendisinden dikkatle esir
gediğim Alparslan Türkeş Efendiyi bununla itham 
ediyorum. Türkiye'de bir kardeş kavgasının yaratıcı
lığı ile, faşist bir zihniyetin maceracı yolunu açıp, 
Türkiye'de faşist bir rejimi kurmanın peşinde oldu
ğunu iddia ediyor ve bunun için Senato Araştırması
nı istiyorum. Böylesine ağır ithamlar karşısında sanı
rım ki; bir Cumhuriyet Senatosu Soruşturmasının ya
pılma zorunluluğu vardır ve bu araştırmayı Cumhu

riyet Senatosu lütfeder açarsa ve bir ikazı da yapabi-
lirsem, Cumhuriyet Senatosunun bir üyesi olarak gö
revimizi yapmış oluruz. 

Sözlerimi bitirmeden önce, ülkenin büyük siyasî 
partilerinden biri olan Adalet Partisinin, iktidarın ba
şında olması sorumluluğunu da göz önünde tutarak 
ülkenin bugün içinde bulunduğu; (Altı ay önce söyle
diklerimin birer birer gerçekleştiğini de ifade ederek 
söyleyeyim ki) ülkenin bugün içinde bulunduğu, ger
çekten süratle bir karanlığa giden durumuna iktidar 
olarak kendilerinin de «Dur» demesinin zamanı gel
miştir. Buna «Dui]» denebilmesi için olağanüstü bir 
durum, ne gereklidir, ne de lüzumludur. Bir olağanüs
tü durum istemek, bazı yolsuzlukları ve vurgunları 
örtbas etmek; mobilya yolsuzluğu başta olmak üzere.. 

(AP sıralarından; «Aaaj» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ne alâkası var bunun? 
Rica ederim, konunuza dönünüz. Kendi kendinizi 
konunuzla tahdit ediniz. Konuya dönünüz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Devlet radyosu
nu, Atatürk düşmanı bir elin altında, bir zihniyetin 
içerisinde ipotek altına almak olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, konuya davet ediyo
rum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır Sayın Baş
kan, şuna dikkat ediniz. Şimdi ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sizi.... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — İktidarın başın

dan şunu istiyorum.. 
BAŞKAN — Sizi sadede davet ediyorum. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Olağanüstü du

rum isteme hevesine kapılmasın. Asıl olan.. 

BAŞKAN — Sadede davet ediyorum. Sayın Ata
lay 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — TİKKO' 
dan bahsetsene Sayın Atalay. Zeytinburnu'ndan biraz 
konuşsana. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, sözünüzü kestim efen
dim. 

(Mikrofon, Başkan tarafından kapatıldığından, ha
tibin sözleri anlaşılamamıştır.) 

BAŞKAN — Zabıtlara alınmıyor Sayın Atalay. 
Lütfediniz kendi teklif ettiğiniz konuya dönünüz; sö
zünüzü bağlayınız, istediğiniz kadar konuşunuz. Ama 
teklif ettiğiniz konu üzerine, sadet üzerine geliniz. 

Buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, dönüyorum, 

Cumhuriyet Senatosu Araştırması üzerine. 
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Siyasî iktidar ne zaman Türkiye'de sıkıyönetim ni
zamı kurma hevesine kapılmış ise, dikkat buyurun, 
ne zaman önemli konularda Güvenlik Kurulunu top
lantıya çağırmış ise, bir veya iki gün önce Zeytinbur-
nu olayları gibi olaylar piyasaya çıkar. Bunları çok 
gördük. (AP sıralarından; «Ayıp, ayıp,» sesleri.) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Onları siz 
harekete getiriyorsunuz. Kimsenin gözünden kaçmı
yor. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, sadede gelmeyecek mi
siniz?.,. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunlar, birer te
sadüf değildir. 

BAŞKAN — Mecbur olacağım sözünüzü kesme
ye. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunlar, MC İkti
darının marifetleridir. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim. 
Sizi birkaç defa sadede gelmeye davet ettim. Gel

mediğiniz için de sözünüzü kestim efendim. 
Sayın Atalay, bir önerge verdiniz, bu önerge üs

tünde söz istediniz. Size memnuniyetle söz verdik ve 
dinliyoruz; ama kendinizin koymuş olduğunuz konu
yu aşıyorsunuz. Sizin kendi idrakiniz buna müsait, ri-
cı ediyorum, yapmayınız. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — O, her zamanki 
âdeti. 

BAŞKAN — Oylamaya da müessir olur. Sizin 
şimdi burada yapacağınız şey, araştırma açılıp açıl
maması hususunda Genel Kurulu ikna etmektir. Bu 
maksatla söz aldınız. Lütfediniz efendim. 

Buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, işa

ret buyurduğunuz husus, konuşmanın oylamaya etki
sidir. Ben, yüreğim titreyerek altı ay önce bir Cum
huriyet Senatosu Araştırma önergesi vermiş bulunu
yorum. Ben, tehlikelere işaret etmiş bulunuyorum. 
Ben, bir grupun oylarını almak için, pazarlık için bu
raya gelmiş değilim. Ben, mesuliyetleri ortaya atmış 
bulunuyorum. Ben, sorumlulukların ne nispette ve 
kimlerin omuzunda olduğunu ifade etmeye çalıştım. 
Yumuşak konuşup bir siyasî grupun mesuliyetini, ken
di sorumluluk idrakini sadece bir yumuşak konuşmay
la değiştirir şekilde bir sihirbazlık iddiasında da de
ğilim; zaten AP Grupunun da buna ihtiyacı yoktur. 
Hiç şüphesiz ki; Adalet Partisi Grupu, «Sırrı Atalay 
yumuşak konuştu veya sert konuştu]» şeklinde, sadece 
benim konuşmamın tonu ile eğer oy verecek ise, arka
daşlarımı ben tenzih ederim, görevlerini yapmamış 
olacaklar. 

BAŞKAN — Yanlış anlamayınız Sayın Atalay. 
tkna etmek için konunuzla ilgili kanıtlarınızı koyu
nuz. Lütfeder misiniz?. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Eğer gerçekten 
meselelere ve sorunlara inanabiliyorsa, benim lisa
nım ne kadar ağır olursa olsun, onların sorumluluk 
duygusu galebe çalacaktır. Benim konuşma tonum ne 
kadar yumuşak olursa olsun, eğer sorumluluk duygu
ları mevcut ise, elbette ki oylarına tesir etmeyecektir. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Mecbur 
musun?. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Göreceğiz Sayın 
Başkanım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Hükümet adına cevap verecek sa

yın üye burada mı efendim? Yok. 
O halde araştırma açılıp açılmaması hususunu oy

larınıza sunacağım. Araştırma açılmasını kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Müsaa
de eder misiniz, söz istiyorum Sayın Başkan?. 

7. — Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulu
nan bir üyeliğe seçim. (Devam) 

BAŞKAN — Tasnif sonuçları gelmiştir, 
Müsaade ederseniz arz edeyim: 
Tasnif Heyeti Tutanağını okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonunda bulunan bir mün

hal üyelik için yapıian seçime (100) üye katılmış ve 
neticede ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
TASNİF HEYETİ 

Üye Üye 
Elâzığ İzmir 

Hasan İldan Mümin Kırlı 
Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

1. — Osman Albayrak 71 oy (Seçildi) 
2. — Boş oy sayısı 26 oy 
3. — İptal 3 

Toplam 100 

BAŞKAN — Sayın Osman Albayrak 71 oy almak 
suretiyle gerekli nisabı sağlamış ve seçilmiştir. 

8. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım
sız üye seçimi. (Devam) 
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BAŞKAN — Bu konu ile ilgili Tasnif Heyeti tu
tanağını okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bir asıl üyelik 

için yapılan seçime (109) üye katılmış ve neticede ili
şik listede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

Elâzığ tzmir 
Hasan îldan Mümin Kırlı 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fethi Çelikbaş 

1. — tsmil ilhan 55 oy (Seçildi, 22.1.1976) 
2. — Zeyyat Baykara 43 oy 
3. — Mehmet Özgüneş 8 oy 
4. — Boş 2 
5. — iptal 1 

Toplam 109 oy 

BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan (55) oy almak 
suretiyle gerekli çoğunluğu sağlamış ve seçilmiştir. 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bir yedek üye
lik için yapılan seçime de (109) sayın üye katılmış, 
en fazla Sayın Bekir Sıtkı Baykal (52) oy almıştır. Bu 
suretle hiç bir sayın üye gerekli seçilme nisabını sağ
layamadığından, seçimin tekrarlanması lâzım gelir. 

Bu konu ilgili Tasnif Heyeti Tutanağını okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığına 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bir yedek üye

lik için yapılan seçime (109) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

Elâzığ tzmir 
Hasan İldan Mümin Kırlı 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fethi Çelikbaş 

Aldığı oy sayısı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

— Bekir Sıtkj Baykal 
— Kâmil Karavelioğlu 
— Osman Albayrak 
— Zeyyat Baykara 
— İsmail İlhan 
— Boş oy sayısı 

Toplam 

52 oy 
47 oy 

3 oy 
2 oy 
1 oy 
4 oy 

109 oy 
BAŞKAN — Gündemin diğer maddelerine geçi

yoruz: 
19. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Unsal burada mı?... Yok. 
Geçiyorum. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Dışişleri Bakanının Pakistan'a gitme sebe
bine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/23) 

BAŞKAN — Sayın Özer burada mı?... Yok. 
Geçiyorum. 

21. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay Altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

BAŞKAN — Sayın Köker buradalar mı?... Sa
yın Köker Bütçe Komisyonunda görevli olduğu için 
geçiyoruz. 

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

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu burada mı?... 
Yok. Geçiyoruz. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, belediyelere yapılan devlet yardımı hak
kında Senato Araştırması isteyen önregesi. (10/26) 

BAŞKAN — Sayın Özer?... Yok. Geçiyoruz. 
24. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi

ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

BAŞKAN — Sayın Köker Bütçe Komisyonunda 
görevli, geçiyoruz. 

25. — Cumhuriyet. Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı tarafın^ 
dan yapılan nakil, tayin ve açığa alınan Millî Eği
tim mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/28) 
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BAŞKAN — Sayın Cidal?... Yok. Geçiyoruz efen
dim. 

26. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
Özdilek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve 
getirdikleri çözümlerin saptanması hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/29) 

BAŞKAN — Sayın Özdilek?... Yok. Geçiyoruz 
efendim. 

27. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, 
müracaat ve dağıtım tarihleri konusunda Senato 
Araştırması isteyen önergesi (10/30) 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri?... Buradalar. Gö
rüşme istiyor musunuz efendim. 

SALÎH TANYERİ (Gaziantep) — Lütfen efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri'nin Araştırma öner
gesini okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1975 - 1976 kış mevsimi bütün şiddetiyle devam 

etmektedir. Kış, Doğuda olduğu kadar, Güneydo
ğuda, iç kesimlerde de geçen yıllardan çok fazla ken
dini duyurmaktadır. 

Buna karşılık halkın ısınma ihtiyacı gerektiği gibi 
karşılanamamaktadır. Bilhassa Güneydoğunun bü
yük şehirlerinde halkımız kömürsüzlükten büyük sı
kıntı çekmekte, yeteri kadar ısmamamaktan sağlık du
rumu tehlikeye girmektedir. Örneğin; Gaziantep'e 
halk ihtiyacı için tahsis edilen çok az kömür bile 
sevkedilememekte. Ankara'da müracaatlar iki, hatta, 
üç ay geciktirilerek karşılanmaktadır. Diğer illerden 
de sürekli şikâyetler yükselmektedir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı bu şikâyetlere 
ve müracaatlara kulağını tıkamakta, bunları karşıla
mak için hiçbir girişimde bulunmadığı gibi, müra
caatlara cevap bile vermemektedir. Tutum ve davra
nıştan MC Hükümetinin büyük şehirlerimizi oyların
dan dolayı, belediyelerini malî sıkıntıyle başbaşa bı
rakıp, halka hizmet götürmeyecek duruma düşürme
si yanında, bu yönden de, cezalandırmak eğiliminde 
olduğu intibaını uyandırmaktadır. 

Bu durum, kömür üretimi, tüketimi ve dağıtımını 
kapsayan bir Senato araştırmasını zarurî kılmakta
dır. 

Bu nedenle Anayasanın 88 nci ve Cumhuriyet Se
natosu içtüzüğünün 133 ncü ve onu izleyen madde
lerine göre 1975 yılı kömür üretimi ve dağıtımı ve 
müracaat ve dağıtım tarihleri üzerinde bir Senato 
araştırması için Araştırma Komisyonu kurulmasına 
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karar verilmesine delâletlerinizi arz ve teklif ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi 

Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri buyurun. 
SALÎH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

1975 - 1976 kış mevsimi erken başlamış ve ha
len bütün yurtta bütün şiddetiyle hükmünü sürdür
mekte bulunmuştur. Bu şiddet, özellikle Doğuda, Gü
neydoğuda ve orta kesimlerde yoğun bir şekildedir. 
Buna karşılık halkın ısınma ihtiyacı gerektiği gibi, 
hatta gerektiğinden çok az dahi karşılanamamıştır. 
Doğunun, Güneydoğunun büyük şehirlerinin beledi
yeleri, basını, sendikaları, meslek, kuruluşları feryat 
içindedir: Çorum'da halk sokaklarda protesto yürü
yüşü yapmaktadır. Ankara'da ise durum meydanda
dır. Müracaatlar iki, hatta üç ay geçmeden cevap-
landırılamamakta, halkın soğuktan sıhhati bozulmak
tadır. 

Güneydoğunun 300 bin nüfuslu büyük bir şeh
rine halk ihtiyacı için 1 500 ton linyit tahsis edil
miş; fakat bugüne kadar hiçbir şey gönderilmemiş
tir. Diğer bir şehre 2 100 ton taşkömür, 4 050 ton 
linyit tahsis edilmiş; ancak 600 ton linyit kömürü 
gönderilebilmiş, diğerlerinin ne zaman gönderileceği 
hakkında hiçbir bilgi verilmemiştir. Bunun sebebi 
üretim azlığı mıdır, tevzi sistemindeki aksaklık mı
dır, bozukluk mudur; bunu ortaya koymak lâzım
dır. 

Sayın Erbakan geçenlerde yaptığı basın toplantı
sında yeteri kadar üretimin yapıldığını; fakat tevzi 
sisteminin bozuk olduğunu söylemiştir. Öyle ise, bu
nu ıslah etmek ve üretim alanlarından tüketim alan
larına kömürü sevkedecek tedbirleri almak lâzımdır. 

1975 programında üretim ve talep tahminleri şu 
şekilde belirtilmişti: 

1973'te 7 milyon 717 bin ton, İ974'te 7 milyon 
900 bin ton linyit üretilmiş, 1975 program hedefi 
olarak 9 milyon ton satılabilir linyit üretileceği sap
tanmıştır. Buna karşılık 1973'te 7 milyon 449 bin 
ton, 1974'te 8 milyon 100 bin ton ve 1975'te 
8 milyon 700 bin ton linyit talebi öngö
rülmüştür. Buna göre 1975'te 300 bin ton bir 
açık var demektir. Ancak, bu miktar açık geniş 
halk ihtiyacını karşılamaya yetmeyecek bir miktar 
değildir. Şu halde, ya üretim plan hedeflerinin çok 
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altında kalmıştır, ya da tevziat gerektiği gibi yapıla
mamaktadır. 

Ekonomist Dergisinin Aralık 1975 sayısında ver
diği bilgiye göre; 1974'te 7 milyon 666 bin ton, 
1975'te, Eylül sonu itibariyle 8 milyon 278 bin ton 
linyit üretilmiş; 1974'te 5 milyon 382 bin ton, 
1975'te, Eylül sonu itibariyle 5 milyon 919 bin ton 
satılmıştır. Buna göre üretim talebin çok üstünde
dir; o halde halkın kömürsüz bırakılmaması lâzım
dır, 

1975 Ekonomik raporuna göre ise, 1973'te 4 mil
yon 894 bin ton üretilmiş, 4 milyon 724 bin ton sa
tılmış, 1974'te üretim 5 milyon 472 bin ton satış, 
5 milyon 387 bin ton olmuş ve 1975'in 7 aylık dö
neminde 3 milyon 392 bin ton üretilmiş, 3 milyon 
390 bin ton satılmıştır. Bunlar kamu sektörünün 
ürettiği satılabilir linyite aittir. 

1975 talep tahminine göre, üretimin çok düşük 
olduğunu göstermektedir. Bu tablo çok karanlıktır, 
gelecek için ciddî endişe vericidir. Eğer lütfedip 
Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verirseniz, 
huzurunuza gelecek rapor şu hususa cevap verecek
tir; linyit kömürünü bol miktarda üreterek tevziatını 
nasıl yapabiliriz. 

Geçen yıl Enerji Bakanı Cayın Iş-l, Bütçe Komis
yonunda daha önemli ve sonucu itibariyle de çok 
tehlikeli bir noktaya işaret etmişti: «Kömürsüz sant
ral kalabilir; eğer kömürler devletlesin iimezse bu 
santraller kömürsüz kalmaya mahkûmdur. Endişe 
ettiğim husus budur.» demişti. 

Sayın arkadaşlarım; 
Tabiî santralleri kömürsüz bırakamayacağımız için, 

binnetice kömürsüz kalacak yine halk olacaktır. Bu 
durum linyit araştırmasının ne derece mühim oldu
ğunu ortaya koymaktadır. 1975 programı, «Yakıt 
ihtiyacının karşılanması için, kamu ve özel kuruluş
ların mahallî kömür kaynakları ve üretim olanakları 
incelenecek, üretimin artırılması için gerekli ted
birler alınacaktır.» diyordu ve yine devam ediyordu: 
«1975 yılı, madencilik sektöründe bir atılım yılı 
olmak durumundadır. Planda belirtilen düzenleme-
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lerin 1975 yılında yapılmaması halinde plan hedefle
rine ulaşmak çok güç olacaktır. Bunların dışındaki 
önemli artışlar, iç talebe paralel olarak linyite ait 
olacaktır.» 

Üçüncü Beş Yıllık Plan ise, ilke olarak yurt 
ekonomisine uygun ve verimli biçimde işletilmeyen 
linyit yataklarının, Anayasanın 130 ncu maddesine 
uygun bir anlayışla kamu kuruluşlarınca işletileceğini 
öngörüyordu. Ancak, 1975 programında da derpiş 
edilmiş olmasına rağmen, yıl içinde bu istikamette 
bir atılımda bulunulmamıştır. 

Görülüyor ki, veriler, rakamlar ve ihtiyaç bölge
lerinden yükselen feryatlar, linyit hususunda üretim
den tüketime kadar, tevzii de kapsayacak bir araş
tırmayı zarurî kılmaktadır. Bunun sonucu, tedbir 
kıymetini taşıyan çözümler ortaya koyacak, böylece 
santraller kömürsüzlükten, halkımız titremekten, or
manlar tahrip olmaktan kurtarılacaktır. 

Karar ve takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet adına cevap verecek sa
yın üye?.. Yok. 

Araştırma açılması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündemde mevcut bütün konular, Cumhuriyet 
Senatosunun Genel Kumlunda bugün gözden geçiril
miş, görüşülmesi mümkün olanlar görüşülmüştür. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Komisyon mik
tarını lütfeder misiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir komisyon seçmek suretiyle bu
günkü mesaimizi kapatmış olacağız. 

Şimdi, daha evvel teklif edilmiş olan «15 kişi» 
kabul görmüştü, aynen teklif ediyorum. 15 kişilik 
bir komisyonun kurulması hususunu kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, görüşülecek başka bir konu olmadığın
dan, Birleşimi, 27 Ocak 1976 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.12 

^ M • 
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V. — SORULA» VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep'te televizyonun ne zaman 
direkt programa geçeceğine dair soru önergesi ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun yazılı 
cevabı. (71411) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyrulmasmı saygı ile arz ve rica ederim. 

C. Senatosu 
Gaziantep Üyesi 

Salih Tanyeri 
Soru : 
Gaziantep'te televizyon programı hangi tarihte 

paket programdan direkt programa geçebilecektir? 
Paket programın dahi net görülmediği bu bölge

de halkı yabancı istasyonları aramak ihtiyacından 
kurtaracak, televizyonu bir mobilya olmaktan çıka
rıp millî kültür yayma aracı haline getirecek tedbir
ler düşünülmekte ve zaman geçirilmeden gerçekleş
tirilmesi girişimine geçilmesi düşünülmekte midir? 

PTT nin link çalışmaları canlı yayına geçilmesi
ni geciktirecek bir faktör o-makta mıdır? Böyle ise, 
planın gerçekleşebilmesi için çalışmalarda koordinas
yon lüzumuna kani değil misiniz? 

Bakanlıkta bu engeli giderecek, planın gerçekleş
mesini çabuklaştıracak girişimlere geçilmiş midir? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma 20 . 1 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 37 - 982 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 . 1975 gün 7121 - 3156 ve 7/411 sa

yılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan

yeri tarafından Gaziantep Televizyonuna ilişkin ola
rak verilen soru önergesi aşağıda cevaplandırılmak
tadır. 

Gaziantep Televizyon verici istasyonu 1.1.1976 
tarihinde merkezî televizyon şebekesine bağlanmış 
olup, direkt yayına geçmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Lûtfi Tokoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbas'ın, «Beyaz Kitap, Türki
ye Gerçekleri ve Terörizm» adını taşıyan esere dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ya
zılı cevabı. (7/421) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyrulma
smı arz ve rica ederim. 

C. Bşk. Seçilen Üye 
Fethi Çelikbaş 

1973'te Sayın Başbakan Ferid Melen zamanında, 
içeride ve dışarıda, Türkiye'de sıkıyönetim mahke
melerince mahkûm edilen anarşistlere işkence yapıl
dığına dair açılan sürekli ve yaygın kampanyaya kar
şı, gerçeklerin olduğu gibi kamu oyuna duyurulma
sını teminen, belgelerle tevsik olunan bir eser neşre
dilmişti. 

Bu seçimlerde üzülerek müşahade ettim ki, iç ka
mu oyumuzun bu iftiralardan hiç biri hakkında doğ
ru bilgisi maalesef yoktur. 

Bu itibarla, adı «Beyaz Kitap, Türkiye Gerçek
leri ve Terörizm» adım taşıyan bu eserden mümkün 
olduğu kadar kısa bir süre içinde, ucuz kâğıda, yüz 
binlerce bastırılarak maliyet fiyatına satışa arz edil
mesinde, gerçeklerin ve memleketimizi tehdit eden 
içeride ve dışarıda işbirliği halinde yürütülen çalış
malar hakkında vatandaşlarımızın hakikatleri öğren
mesinde, doğru bilgiye sahip olabilmesini teminde 
büyük faydalar görmekteyim. 

Hükümetiniz bu hususta ne düşünmektedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 3 - 77 - 7/421 
20 . 1 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 22 . 10 . 1975 gün 7/421 ve 7279 - 3190. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Fethi Çelikbas'ın, 

Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine Baş
bakanımızın adına cevabımızı saygı ile arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakam 
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1973 yılında neşredilen «Beyaz Kitap, Türkiye 
«Gerçekleri ve Terörizm» adını taşıyan kitaptan bas
tırılarak vatandaşlarımızın istifadesine sunulması ko
nusu, Hükümetimiz tarafından da olumlu mütalaa 
edilmektedir. Yalnız 197b ten bugüne kadar geçen 
zaman içerisinde son derece önemli olaylar cereyan 
etmiş, bilhassa zamansız çıkarılan Af Kanunu anar
şiyi hortlatmış, örgütler değişik isimlerle aynı men
fur amaca yönelik faaliyetlerine başlamışlardır. 

«Beyaz Kitap» üzerinde değişiklik yapılarak bu 
faaliyetlerin belgeleriyle kamuoyuna duyurulmasın
da fayda vardır. Çalışmalara en kısa zamanda baş
lanacaktır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmacanın, mobilya ihracına dair yazılı soru 
önergesi ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun ya
zılı cevabı. (7/475) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Sayın Başbakanın yeğeni Yahya Demirel'e hayalî 
mobilya ihracı için Hazineden ödenen 20. milyon lira 
vergi iadesi konusunda, Adalet Bakanı Sayın İsmail 
Müftüoğlu'na araştırmayı yapan savcı tarafından 50 
sayfa tutan belge verildiğini gazeteler yazmıştır. 

Aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen bu 
konuda ne gibi işlemler yapıldığını belirten bir açık
lama yapılmamıştır. Kamuoyunda dosyanın ört-bas 
edildiği kanısı uyanmaya başlamıştır. Konuyu açıklı
ğa kavuşturmak için : 

a) Hayalî mobilya ihracı konusunda adlî ma
kamlarca ne gibi işlem yapılmıştır? 

b) Sayın İsmail Müftüoğlu'na verilen raporun 
açıklanması mümkün müdür? 

Bu isteklerimin Sayın Adalet Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyle rica ede
rim. 19 . 12 . 1975 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 3 . 1 t 1976 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 2421 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Deniz
li Üyesi Hüseyin Atmaca'nın soru 

önergesinin cevaplandırıldığı Hk. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü ifa
deli 7 . 1 . 1976 gün ve 7683/3327-7/475 sayılı ya
zılarına; 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Sayın Hüse
yin Atmaca'nın yurt dışına yapılan mobilya ihracı ve 
bu konudaki vergi iadesiyle ilgili olarak, Bakanlığı
mıza yöneltmiş bulunduğu yazılı soru önergesinin ce
vabı aşağıda arz olunmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Sayın Hüse
yin Atmaca'nın, Yahya Demirel tarafından yurt dı
şına yapılan mobilya ihracı ve bu konudaki vergi 
iadesiyle ilgili olarak, önergelerinde bahis konusu 
edilen olaya; 12 . 7 . 1975 tarihli Milliyet ve Cum
huriyet ve 14 . 7 . 1975 tarihli Cumhuriyet Gazete
sinin vaki neşriyatı ile İzmir Milletvekili Yüksel Çak-
mur'un 15 . 7 . 1975 tarihli ihbar dilekçesi üzerine, 
Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konuldu
ğu, ilgili belge örnekleri celp olunarak, tanık ifade
lerinin tamamlanması için sürdürülen hazırlık soruş
turmasının henüz sonuçlanmadığı, tahkikat neticesin
de kanunî muktezasının takdir ve tayin edileceği; 
adı geçen yer Cumhuriyet Savcılığının iş'arından an
laşılmıştır. 

Önergede ayrıca, soruşturmayı yapan savcı tara
fından Adalet Bakanına 50 sayfa tutan belge veril
diğine temas olunmakta ise de, bıı konuda herhangi 
bir belge veya rapor tarafıma verilmemiş bulunmak
tadır. 

Keyfiyetin Sayın önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

27 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 1 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Dilekçe Karma Komisyonunda açıka bulu

nan bir üyeliğe seçim. 
2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım

sız üye seçimi. 
B - İKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fik

ret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının 
nedenleri ve çözüm yollan konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/6) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, mason localarına dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

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

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

5. — 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) 

6. — 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) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi I. Cenap 
Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/15) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/16) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/17) 

10. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü ra
poru. (10/44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Milliyetçi Hareket Partisi örgütünün bazı 
davranış ve eylemleri hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/20) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/21) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Dışişleri Bakanının Pakistan'a gitme sebe
bine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/23) 

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

15. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de depremden 

(Devamı arkada) 



sonra yapılan konutlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergeleri. (10/25) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, belediyelere yapılan devlet yardımı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/26) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamarn'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Sakanı tarafın
dan yapılan nakil, tayin ve açığa alman Millî Eği
tim mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/28) 

2 — 
19. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 

Özdilek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerek
tirdikleri çözümlerin saptanması hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/29) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, 
müracaat ve dağıtım tarihleri konusunda Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/30) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - tKÎNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRÎNCT GÖRÜŞMESI Y VPıLACAK 
İŞLER 


