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I. — GEÇEN Tt 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Metin Toker, TRT'nin 
1 Kasım 1978 tarihli televizyon haberler programı; 

Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu, Hükümetin 
«köy kent» uygulaması; 

Muş Üyesi İsmail İlhan, Doğu Anadolu'da ve 
özellikle Muş'taki yem ve ekmeklik buğday sıkın
tısı; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar, 

CHP Grup Başkanlığının, Yönetim Kurulu üye
likleri seçimine dair tezkeresi, 

Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk'ün 17 Ekim 
1978 tarihinde göreve başladığına; 

Görev ile yurt dışına giden; 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'a, Orman Ba

kanı Vecdi İlhan'ın; 
Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'a, Yerel 

Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'in; 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet 

Çetin'e, Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'ün; 
Devlet Bakanı Lütfi Doğan'a, Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler'in; 

Milli Savunma Bakam Hasan Esat Işık'a, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu' 
nun; 

Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'a, Dışiş
leri Bakanı Gündüz Ökçün'ün; 

Devlet Bakanı Ahmet Şener'e, Devlet Bakanı Sa
lih Yıldız'ın; 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan 
Eyüboğlu'na, İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın; 

Görev ile yurt dışına gidecek olan; 
Ticaret Bakanı Teoman Körülüler'e, Yerel Yö

netim Bakanı Mahmut Özdemir'in; 
Kültür Bakanı A. Taner Kışlalı'ya, Turizm ve 

Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'un; 
İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu'na, Maliye 

Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun; 
Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt'e, Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakam Mete Tan'ın; 
Ticaret Bakam Teoman Köprülüler'e, Yerel Yö

netim Bakanı Mahmut Özdemir'in; 
Devlet Bakanı Lütfi Doğan'a, Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun; 
İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'a, Or

man Bakanı Vecdi İlhan'ın; 

TANAK ÖZETÎ 

I Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Yüceler'e, Devlet Bakanı Ahmet Şener'in; 

Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'a, Devlet 
Bakanı Enver Akova'nın; 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk 
Sükan'a, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete 
Tan'ın; 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'e, Yerel Yö
netim Bakanı Mahmut Özdemir'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
I dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Safa Reisoğlu'nun, Ki
taplık Karma Komisyonundan; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kemal Cantürk'ün, Ma
li ve İktisadi İşler Komisyonundan; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Metin Toker'in, Milli 
Savunma Komisyonundan; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Şerif Tüten'in, İçişleri 
Komisyonundan; 

Çekildiklerine dair önergeleri; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Çay üretimi ile ilgili (10/74) kurulan Araştırma 

i Komisyonu Başkanlığının 3.11.1978; 

I İşkence olayları hakkında (10/73) kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının 3.11.1978; 

Tarihlerinden itibaren görev sürelerinin ikişer ay 
I uzatılmasına dair tezkereleri kabul edildi. 

Gündemde mevcut 28 adet Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu, 140 sayılı Yasanın 1 nci maddesi 
gereğince yeniden seçilecek Dilekçe Karma Komis
yonunca benimsenip benimsenmemesinin saptanması 
için Komisyona iade edildi ve gündemden çıkarıldı. 

Başkanlık Divanında açık bulunan bir Başkanve-
] killiğine, yapılan seçim sonucunda, Ankara Üyesi 

Cengizhan Yorulmaz seçildi. 

Kayseri Üniversitesi kurulması hakkında kanun 
teklifinin yapılan açık oylamasına yeter sayıda üye 
iştirak etmediği için yeniden açık oya sunulacağı; 

19 . 3 . 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Ka-
I nununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi onaylandı, maddeleri ve tümü 
kabul edildi, kanunlaştığı; 

I Bildirildi. 

28 — 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da 
bir Üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 
görüşülmesi, Komisyon yetkilisinin; 

10/24, 10/27, 10/63, 10/66 numaralı araştırma 
önergelerinin görüşülmesi önerge sahiplerinin; 

Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle 
ertelendi. 

7 . 11 . 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.10'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Sırrı Atalay Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi 

Tabii Üye 
Emanullah Çelebi 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Rapor 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 

asıl ve bir yedek üyelik için yapılan seçime dair Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları. (3/1432) (S. 
Sayısı : 786'ya 1 nci ek) (D. tarihi : 3.11.1978) 

Yazılı Sorular 
2. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-

gıp Üner'in, sabit kur ayarlaması yoluna gidilip gi
dilmeyeceğine dair yazılı sorusu. (7/989) (Milli Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir.) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir ili Derinkuyu ilçesine bağlı 
Yazıhöyük köyünün ihtiyacı olan elektrik direkleri
ne dair yazılı sorusu. (7/990) (Köy işleri Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir merkeze bağlı Çardak köyün
de akan sel sularına dair yazılı sorusu. (7/991) (Köy 
İşleri Bakanlığına gönderilmiştir.) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir ili Kozaklı ilçesine bağlı Taş-
lıhöyük köyüne pancar ekimi için izin verilip veril
meyeceğine dair yazılı sorusu. (7/992) (Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığına gönderilmiştir.) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir - Merkeze bağlı Çiftlik köyü 
civarında bir su deposu ve sondaj yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair yazılı sorusu. (7/993) 
(Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir.) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Sırrı Atalay 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Emanullah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, Üçüncü Birleşimi açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/ . — Romanya Devlet Başkanı ve Başbakanın 
resmi davetlisi olarak 12 - 15 Kasım 1978 tarihlerin
de Romanya'yı ziyaret edecek Parlamento Heyetine 
Bolu Üyesi Neş'et Akmandofun katılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/1539) 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce müddetli 
bir konu vardır, sunuş olarak onu okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Romanya Devlet Başkanı ve Başbakanın çağırılısı 

olarak 12 Kasım ile 15 Kasım günlerinde resmi gö
rüşmelerde bulunmak üzere Hükümetimizi temsilen 
Romanya'ya bir heyetin gitmesi kararlaştırılmıştır. 

Sözü edilen Heyete Bolu Senatörü Neş'et Akman-
dor'un katılmasının Anayasanın 78 nci maddesine 

29 — 
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göre Yüce Senato Genel Kurulunun oyuna sunulma
sını saygı ile arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Sayın Akmandor'un Sayın Başba
kanın Romanya'ya yapacağı gezi veyahut resmi gö
rev sırasında bulunması konusunda izin verilmesini 
oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasanın 78 nci maddesi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin herhangi bir şekilde yürütme 
organında görev alması Genel Kurul iznine bağlıdır. 
Bugüne değin bu izin ancak üye görev yaptıktan son
ra alınıyordu. Hükümet ilk kez bunu göreve gitme
den önce getirme suretiyle Anayasaya saygınlığını 
gösterdiğinden dolayı kendisine teşekkür ederim. 

Sayın Zeren, gündem dışı konuşma talebiniz var
dır. Daha evvel Genel Görüşmeyi bugün görüşeceği
mizi bildirmiş idik. Size bundan sonraki Birleşimde 
söz vermek üzere beni bağışlamanızı rica edeceğim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kayseri Üniversitesi kurulması hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim, Gençlik ve 
Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 2/143; C. Senatosu : 2/141) (S. 
Sayısı : 820) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Kayseri Üniversitesi kurulması hakkında yasa 

teklifi ile ilgili açık oylamayı geçen birleşim çoğun
luk sağlayamadığımız için yapamamıştık. İzin verir
seniz küreler dolaştırmak suretiyle,, ancak her üye 
kendi oyunu kullanmak kayıt ve .şartı ile, küreler do
laştırılsın... Bir itiraz olmadığına göre oylama bu şe
kilde yapılacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Zeyyat Baykara ve arkadaşlarının, şiddet 
olayları üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair 
önergeleri. (8/8) 

BAŞKAN — Genel görüşmeye geçiyoruz. 
Genel görüşme için gerekli İçtüzük işlemleri ye

rine getirilmiş bulunmaktadır. Görüşmelere başlarken 
önergenin okunup okunmaması konusu vardır; çünkü 
daha önce önerge okunmuş ve buna dayalı olarak ge
rekli işlem yapılmıştı. Yüksek Kurulun bu konuda 
İsrarı yoksa yetineceğim ve doğrudan doğruya genel 
görüşmeye geçeceğim. 

Genel görüşmede uygulayacağımız kural önerge 
sahiplerinden biri ilk sözü alacak ve gerekli konuş
mayı yapacak. Söz, kayıt sırasına göre grup ve üye
lere verilecektir. 

Hükümet isterse üç üye konuştuktan sonra söz 
alabilecektir; fakat dilerse bu hakkını görüşmenin 
herhangi bir safhasında kullanabilecektir. 

(1) 820 S. Sayılı basmayazı 
77 nci Birleşim tutanağına eklidir,, 

4.10.1978 tarihli 

Görüşmelerin sonunda Hükümet eleştiri ve uyarı
lara cevap vermek üzere hakkını kullanacaktır. Son 
söz şüphesiz ki, bir üyenin olacaktır. 

Yeni bir uygulamada bulunmak isteyeceğim. Ge
nel görüşme münasebetiyle gerek İçtüzüğümüzde, ge
rekse yapılan müzakerelerde gelenek haline gelmiş 
bir tutumumuz da yoktur. Ancak, genel görüşmenin 
bir mana ifade edebilmesi için izin verirseniz, görüş
meler sonunda çok kısa olarak görüşmelerin bir de
ğerlendirmesini ve bir özetini ben Başkanınız olarak 
yapacağım. 

Şimdi görüşmelere başlarken söz sıralarım oku
yacağım. 

Gruplar adına yalnız Milli Birlik Grupu söz is
temiş ve sıraya geçmiş bulunmaktadır. 

Üyelefin, tespit edilen sıraya göre isimlerini oku
yorum : 

Sayın Ahmet Demir Yüce, Sayın Süleyman Tun-
cel, Sayın Yusuf Ziya Ayrım, Sayın Mehmet Feyyat, 
Sayın Hüsamettin Çelebi, Sayın Orhan Öztrak, Sa
yın Niyazi Unsal, Sayın Lütfi Doğan, Sayın Kâzım 
Karaağaçlıoğlu, Saym Mustafa Deliveli, Sayın Ham-
di Özer, Sayın Hüseyin Öztürk, Sayın Hasan İldan, 
Sayın ismail İlhan, Sayın Raif Eriş, Sayın Ali Oğuz, 
Sayın Sabahattin Savcı, Sayın Münif İslâmoğlu, Sa
yın Safa Reisoğlu, Sayın Refet Rendeci, Saym Hü
seyin Nail Kübalı, Sayın Hayri Öner, Sayın Şerif Tü
ten, Sayın Osman Albayrak, Sayın Vefa Poyraz, Sa
yın Ömer Naci Bozkurt, Sayın Mukbil Abay, Saym 
Kemâl Sarıibrahimoğlu, Sayın Erdoğan Adalı, Sayın 
Besim Üstünel, Saym Selâhattin Cizrelioğlu, Saym 
Kâzım Karaağaçlıoğlu ve (şimdi elime geçti) Sayın 
Mehmet Nuri Âdemoğlu. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
konuşma sırasıyla ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Öztürk, rica edeyim, size söz 
vereceğim. 
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III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — CHP, AP, MB ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grup Başkanlarının, gündemde mevcut genel görüş
me önergesi üzerindeki müzakerelerin bu birleşim so
nuçlandırılamadığı takdirde. Genel Kurulun 8.11.1978 
Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmasına dair tez
keresi. (3/1540) 

BAŞKAN — Görüşmelerle ilgili grupların müş
terek önergesi vardır, okutuyorum,. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemimizde bulunan «Genel Görüşme»! müza

kerelerinin aşağıdaki yöntemde sonuçlandırılmasını 
arz ve teiklif ederiz. 

Bugünkü birleşimde görüşmelerin sonuçlandırıla
madığı görülürse, 8 . 11 . 1978 Çarşamba günü saat 

10.00'da Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun top
lanmasını arz ederiz. 

Hasan Fehmi Güneş 
CHP Grupu 
Başkanvekili 

Ömer Ucuzal 
AP Grupu 

Başkanı 

Fahri Özdilek 
Milli Birlik Grupu 

Başkanı 

Zeyyat Baykara 
Kontenjan Grupu 

Başkanı 
BAŞKAN — Genel görüşme üzerindeki müzake

reler bugün sona ermediği takdirde 8 . 1 1 . 1978 gü
nü görüşmelere devam edilmesini sağlamak üzere, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 1 1 . 1978 
Çarşamba günü saat 10.00'da toplanması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Zeyyat Baykara ve arkadaşlarının, şid
det olayları üzerinde bîr genel görüşme açılmasına 
dair önergeleri. (8/8) 

BAŞKAN — Biraz önce görüşmeler üzerinde sa
yın üyelerin kayda göre sırasını ifade ettim. Sayın 
Öztürk bu sıraya itiraz etmektedir. 

Sayın Öztürk, buyurun. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; 
Gözümüzün önünde cereyan etmiş bir durumun 

bu 'kadar yanlış olacağını kabul etmemek gerekir. Bu 
nedenle de bu yanlışlığın düzeltilmesini istiyorum. 

O gün Sayın Başkan daha önce söz alanların isim
lerini okuduğu zaman, Tüzüğümüze göre, yasaya gö
re mümkün olmadığını söylemiştik. Sayın Başkan ka
bul ettiler. Ancak, gündeme alınan bir yasa tasarısı 
yahut teklifi veya herhangi bir konu gündeme girdik
ten sonra söz alınabilir. Bu kabul edildi, bunun üze
rine de tam oylama bittiği an ben, Sayın Niyazi Un
sal, Sayın İsmail İlhan ve bir arkadaşımız daha; ya
ni dört kişi hemen yazı ile müracaat ettik, kürsünün 
solunda oturan Sayın Çeîebi'nin eline iletildi. O za
mana kadar hep bakıyoruz, hiç bir önerge gelmedi, 
ondan sonra başladı önergeler gelmeye, hem de on
dan şöyle yarım dakika sonra başladı; fakat şimdi 
bakıyoruz, Sayın Niyazi Unsal ile aynı anda verdi
ğimiz halde, onunla benim aramda 5,6 kişi var; yani 
dördümüz birlikte vermiştik, 

Bu bakımdan bu gerçek ortada iken Sayın Baş
kanın bu sıraya göre düzenlemesi ve yanlışlığın gide
rilmesi doğru olacaktır. Aksi takdirde yasaya uyma
mak, İçtüzüğe uymamak sisteminin tekrar yürüdüğü
nü görüyoruz. 

Bu nedenle ben söz aldım. Bu şekilde düzeltilme
si gerçeğin yerine getirilmesi olacak ve Tüzüğe de 
uyulmuş olacak. Daha önceden, bir kısmının Başkan
dan intikal ettiğini Sayın Çelebi söyledi. Sayın Baş
kan, onların muteber olmadığını o gün de ifade etti
ğine göre, demek ki, ilk önergeler İlhan'ın, Niyazi 
Ünsal'ın, benim ve bir de Sayın Feyyat'ın sanıyorum, 
önergeleri idi. Ondan sonra ancak diğerlerini dikkate 
alır mı Başkan, almaz mı; daha önce mi verilmiş, 
sonra mı verilmiş, o da ayrı konu. Yani, önemli olan 
bu esasa, bu gerçeğin tespit edilerek uyulmasını tek
lif ediyorum. 

Sayın Başkana bunu arz etmek için kürsüye çık
tım, teşekkür ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, daha önce şifahi ola
rak da konuyu bana ilettiler. Dosyayı tetkik ettim. 
Bilindiği gibi, daha önce müracaat eden değerli üye
ler var-idi; itiraz üzerine yeni bir yöntem uyguladık. 
Arkadaşlarımızın uyarısına da teşekkür etmiş idik. 

Söz, kayıt sırasına göre verilir. Bu bir İçtüzük 
hükmüdür. Kayıt sırasını da bir Divan üyesi tespit 
eder. Sayın Çelebi'den rica ettik, bu tespiti yaptı. Be-
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nim şu anda bu tespiti düzeltme veyahut yeni bir dü
zenleme yapma olanağım mevcut değildir. Çünkü, 
hangi ölçülerde ve neye göre yapabileceğim. Sayın 
Öztürk'ün bu güçlüğü gözönünde tutarak bizi bağış
lamasını ve bu tespit edilen kayda göre işlem yap
mamıza izin vermesini rica edeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkanım, 
hiç değilse birlikte veren arkadaşların arka arkaya 
sırada olması lazım. Sayın Niyazi Ünsal'la benim 
aramda 5 - 6 kişi var. Birlikte gönderdik oraya. Bu
nun düzeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, anlıyorum; ama dü
zenleme için bana objektif bir kıstası da lütfeder ve
rirseniz... Nasıl düzenleyeyim, neye göre düzenleye
yim? Bana objektif bir ölçüyü gösterebilir misiniz? 
Böyle bir ölçü gösterilmeyeceğine göre, izin verirse
niz bu şekilde tatbike başlıyoruz. Evvela gruplar ko
nuşacak. Yalnız ilk sözü önerge sahibi Sayın Bayka-
ra'ya vereceğim. 

Sayın Baykara, siz önerge sahibi olarak buyu
run. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Asayiş konu
sundaki görüşmelerde, Senato asayişinin teminini ri
ca ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyelerden, hatibin konuşma
sını rahatlıkla işitme olanağını sağlamak üzere sıra
lar arasındaki konuşmaların çok hafif ve mümkünse 
olmamasını rica edeceğim. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun 30 Ekim 1978 ta
rihinde yaptığı olağanüstü toplantıda aldığı karar ge
reğince anarşik olaylar üzerinde bir Genel Görüşme 
yapmak için toplanmış bulunuyoruz. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Senatörler Grupu üye
leri tarafından verilen Genel Görüşme Önergesinin, 
bundan önceki birleşimimizde, her parti ve gruptan 
çok büyük bir çoğunluğun katılması ile ve oybirliğiy
le kabul edilmiş olması karşısında, Grupumuz üyele
rinin derin şükranlarını, Yüce Kurulunuza sunmak 
'istiyorum. 

Hatırlanacağı gibi, Genel Görüşme Önergemizin 
konusu, Devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü 
çok yakından tehdit altında tutan ve vatandaşlarımız 
için büyük bir kaygı ve yılgınlık nedeni olan silahlı 
şiddet olaylarıdır. Biz bu olayları Yüce Senatonun 
önüne getirirken, hayati önemdeki bu konu üzerinde 

Hükümetin bilgi vermesini, aldığı ve alacağı önlem
leri açıklamasını, Senatonun sayın grup ve üyelerinin 
de görüşlerini ve önerilerini belirtmelerini sağlamayı 
düşünmüştük. Amacımız, yapıcı ve gerçekçi bir tu
tum içinde ülkemizin bir numaralı sorununu incele
mek ve çözümüne hep birlikte çare aramaktır. 

Kamuoyunun Y'üce Senatodan beklediği de budur. 
Genel görüşmenin karşılıklı suçlamalar, kısır ve fay
dasız çekişmelerle geçmesi bizim amacımızı ve hal
kımızın bekleyişlerini çok aşan bir tutum ve davra
nış olur. Bundan hepimiz özellikle sakınmalıyız. Bu
nu rica ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bugün ülkemiz yaygın bir anarşi ortamı içinde

dir. Hızlı bir tırmanma dönemine girmiş olan silahlı 
şiddet eylemlerini, bölücülük hareketlerini mezhep ay
rılığı kışkırtmalarını her gün artan bir kaygı ile hep 
beraber izliyoruz. Bütün bu eylemlerin, hareketlerin 
ve kışkırtmaların; Devletimizin vatanı ve milleti ile 
bütünlüğünü, özgürlükçü demokratik rejimimize yö
neltilmiş olduğundan artık hiç kimsenin kuşkusu kal
mamıştır. Vatan bütünlüğü tehlikededir, rejim tehdit 
altındadır. Bu ortamda, mal ve can güvensizliği için
deki vatandaşlarımız bunalıma ve yılgınlığa düşmüş
lerdir. Endişe içindeki vatandaşlarımız, «Nereye gidi
yoruz, memleketin sonu ne olacak, bu durum parti-
lerüstü bir görüşle niçin ele alınmıyor?..» sorularının 
cevabını ve çaresini bizden, Parlamentodan bekle
mektedirler. Vatandaşlarımızın bu soruları bize yö
neltmekte ve cevabını bizden istemekte elbetteiki hak
ları vardır. Çünkü, siyasal iktidarın esas kaynağı Bü
yük. Türk Milleti ve onun temsilcisi olan Meclisleri
mizdir. Vatandaşın, vatan ve millet, için tehlikelerle 
dolu anarşik eylemler, bölücülük hareketleri ve mez
hep ayrılıkları, olayları üzerine parti farkı gözetme
den hep birlikte eğilerek, olanaklarını ve çarelerini 
hep beraber aramalarını elbetteki milletin, temsilci
lerinden istemesi en doğal hakkıdır. 

Hükümetlerin anarşik olaylara egemen olmak, iç 
güvenliği sağlamak amacıyla gösterdikleri çabalar bu
güne kadar beklenen olumlu sonuçları vermemiş, 
anarşik olayların kaynaklarına inilememiştir. 

Bu nedenle vatanın ve milletin bütünlüğüne ve de
mokratik rejimimize yöneltilmiş olan büyük tehlike
leri kaynağında kurutmak için daha etkin ek önlem
lerin alınması gerekmektedir. Bu genel görüşmede 
partilerüstü bir tutum içinde anarşik ortamın köke
nine inebilecek öneriler konusundaki görüşlerimizi de 
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hep birlikte ortaya koyacak olursak, Genel görüşme 
en iyi şekilde amacına erişmiş olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Silahlı şiddet eylemlerinin bugünkü dış görüntü

sünü özetlemek gerekirse şunları söyleyebiliriz; 
Ülkemizde bugün, hemen hemen yurdun tüm ke

simlerine yayılmış bir terör ortamı vardır. Silahlı şid
det eylemleri vardır. Bu silahlı şiddet eylemleri kay
naklarını aşırı sağ ve sol ideolojik saplantılardan suni 
olarak yaratılmak istenen etnik ve mezhep kışkırtma
larından almaktadırlar. Dış tahriklerle de desteklen
diği anlaşılan silahlı şiddet eylemleri sadece karşıt 
ideolojiyi taşıyan kişiler arasında olmak sınırlarını da 
aşarak tüm vatandaşları derinden etkilemekte, evinde, 
sokakta, işyerinde, otobüste bu olaylarla karşı kar
şıya kalan vatandaşlar endişeye, yılgınlığa, karamsar
lığa ve en kötüsü de, Devlet gücüne güvensizliğe itil
mek istenilmektedir. Bunun yanında şiddet eylemci
lerinin halka yaptıkları başka bir baskı aracı da, iş
yerlerinden «Derneğe yardım»ı veya «Gazete ve der
gi satışı» adı altında, zorla tehditle para, daha doğ
rusu haraç alınması olduğu anlaşılmaktadır. Bütün 
bu olayların esas amacının Devlet kavramının simge
si olan otoriteyi zayıflatmâk ve giderek ortadan kal
dırarak ideolojik, bölücü emelleri gerçekleştirmek
tir. 

Aşırı sol uç, kendi kafasındaki düzeni gerçekleş
tirmenin yolunu uzlaşmaz sınıf kavgasında görmüş
tür. Bunun için halk arasında destek aramış, suni ay
rılıkları tahrik etmiştir. 

Bunun karşısına Atatürk milliyetçiliğinin ötesin
de, ırkçılığa kadar varan aşırı bir akım çıkarılmış
tır. 

Öte yandan, laiklik ile bağdaşamayacak davranış
ların ortaya çıkması ile de, başta mezhep farklılıkları 
olmak üzere, çeşitli sorunlar oluşturulmuştur. 

Bütün bu oluşumlar ve onların karşılıklı etkileri 
«Toplumsal barış» ı bozmuştur. 

Barışın yeniden kurulması gerekmektedir. Bu ko
nuda Hükümete, siyasi partilere, parlamentolara ve 
bütün anayasal kuruluşlara, ortak ve büyük görevler 
düşmektedir. 

Genel olarak söylemek gerekirse, silahlı şiddet 
olaylarının yarattığı kritik dönemlerden çıkışın en et
kili tedbiri ve çaresi kuvvetli Devlet yanında istikrar
lı ve inanılır hükümetlerin de bulunmasıdır. 

Bîr ülkede öğretim üyelerine, hâkime ve savcıya 
karşı cinayetler işlenir, saldırılar düzenlenir, polise 
silah çekilirse, otobüslerden gençler alınarak öldürü

lür, Başkentin ortasında her gün bombalar patlar, tu
tuklular ellerini kollarını sallıyarak cezaevinden ka
çarlarsa, o ülkede bir otorite ve güç eksikliği var de
mektir. Bugünkü durum budur. Bunun yanında, ha
len var olan yasalarımızın silahlı şiddet eylemleriyle, 
anarşiyle mücadelede hükümetlere oldukça geniş ola
nak ve yetkiler verdiğini kabul etmemiz gerekir. Bun
ların bütün vatandaşlara eşit ve âdil biçimde ve tam 
olarak uygulanması halka güven verecektir. 

Anarşi ile mücadelede çok önemli olan bir ger
çeği de burada belirtmeden geçemiyeceğiz; vatanı 
ve milletin bütünlüğüne ve rejimimize karşı yönelmiş 
olan şiddet olaylarının eylemcileri Türk milletini as
la yanlarında bulamamışlardır. Halikımız bu eylemci
lerin ve onların kışkırtıcılarının karşısmdadır. Bu du
rum silahlı şiddet eylemcileriyle mücadelede çok 
önemli bir faktördür. 

Buraya kadar olan sözlerimle ülkemizdeki anar
şik ve bölücü olayları ve nedenlerini kısaca belirtme
ye çalıştım. Hemen ilave etmek isterim ki, gerek bu 
olaylar gerelkse olayların nedenleri hemen bu yıl ve
ya bundan bir kaç yıl önce ortaya çıkmış değildir. 
Yurdumuzda ilk toplu eylemlerin sol ideolojiye bağlı 
olanlar tarafından 1968 lerde başlatıldığı söylenebi
lir. Bu nedenle o zamandan bugüne kadar daha da 
genişleyip dal budak salarak süre gelen anarşi ve te
rör eylemlerinin belli bir Hükümete bağlanarak de
ğerlendirilmesi düşünülemez. Ancak, silahlı şiddet ey
lemlerinin gittikçe arttığı ve bizi bugün Cumhuriyet 
tarihimizin en ciddi bunalımına sürüklediği de bir 
gerçektir. Bizü bu bunalımın giderilmesi amacıyla or
tak tedbir bulmaya sevkeden zorunluluk da budur. 

İçinde bulunduğumuz kritik koşullarda, parlamen
toda ve siyaset alanında bizlerin ve siyasi' parti li
derlerinin ve yetkililerinin Devletimizi ve toplumu
muzu bu tehlikeli bunalımdan kurtarmak için el ve 
gönül birliği etmemiz kadar doğal bir tutum tasav
vur edilebilir mi? Bu nedenlerle siyasal partilerimizin 
ve parlamenterlerimizin bu konuyu partilerüstü ve 
siyasal amaçlardan arınmış bir görüşle ele almaları
nın zorunluluğuna inanıyoruz. 

Sayın senatörler, 
Bu gerçekler ışığında, izin verirseniz şimdi de 

anarşik olaylarla daha etkin bir biçimde mücadele 
edebilmek için alınmasını gerekli gördüğümüz kısa 
vadeli önlemler konusundaki, görüşlerimizi sunmak 
istiyorum : f 

1. Siyasal partilerimizin liderleri, anarşik olayla
ra, silahlı şiddet eylemlerine, vatanı ve milleti bolü-' 
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cü, mezhep ayrılıklarını kışkırtıcı bütün hareketlere 
katılanların ister sağ, ister sol uçtan olsun karşıla
rında olduklarını birlikte ve açıkça belirtmelidirler. 
Millet bunu beklemektedir. Aynı etkiyi yapan anar
şik olaylara karışanlara, eşit tepkinin gösterilmemesi 
bir grupun himayesi olarak nitelendirilmekte bunlara 
cesaret vermektedir. 

2. Hükümet anarşi ile mücadelede kullanılması 
yararlı olabilecek bütün yasal olanakları ve yetkile
ri kullanmalıdır. Aksi bir tutum yasaların egemen
liği ilkesine aykırı düşer. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasanın Devlet Güvenlik Mahkemelerine iliş

kin 136 ncı maddesi ile ilgili tartışmalar hâlâ devam 
etmektedir. Siyasi kadrolarımızın bu tartışmaları sü
rerken, toplumumuzun mahkemelerin süratle çalış
malarına ihtiyacı da büyümüştür. 

Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü, hür de
mokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen 
Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya 
devlet güvenliğini ilgilendiren suçlara bakacak ve 
hızla çalışacak bir adli mekanizmayı bir an önce iş
ler hale getirmeliyiz. Milletimiz, siyasi kadrolardan 
bunu beklemektedir. 

3. İdeolojik ve siyasal görüş farklılıkları nedeni 
ile bir kısım devlet görevlileri arasında derin ayrılık
lar, bölünmeler olmuştur. Fiilen politika ile uğraş
maları yasalarla yasaklanmış olan kişiler, doğrudan 
doğruya, ya da örgütleri aracılığı ile politikanın 
içine girmişlerdir. Böyle bir durumun yasaların va
tandaşlara adil ve eşit bir biçimde uygulanmaması 
gibi büyük sakıncaları beraberinde getireceği doğal
dır. Devlet kapısında, Devlet memurundan siyasi eği
limi nedeniyle eşit işlem görmeyen vatandaşın Dev
lete karşı olan güveni derinden sarsılır. 

Anarşik olaylarla, Devlete ve millete yönelik bö
lücü hareketlerle mücadelede, yeterli sayılabilecek 
yasal yetkilerin tam anlamıyla kullamiamamasının 
başka bir nedeni de budur. Yani bürokrasinin bir 
kısmmın politikaya karışmış ve bölünmüş olmasıdır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Partizan ve bir ideolojiye saplanmış devlet kad

rosu kadar siyasal partilere, kamu yönetimine ve 
devlet otoritesine zarar verecek bir şey tasavvur edi
lemez. Bu bakımdan devlet otoritesine çok muhtaç 
olduğumuz bu dönemde, devlet örgütlerindeki bö
lünmeleri ve ayrılıkları önleyecek tedbirleri almak 
Hükümetin en başta gelen görevi olmak gerekir. Ön
lemlerin neler olabileceği hakkındaki görüşümüzü 
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biraz sonra, (Dernekler) den bahis ederken açıkla
yacağım. Ancak herhangi bir derneğe veya başka 
bir örgüte bağlı olmadan bölücü görüşler aşılayan 
kamu görevlilerinin varlığını da önemle gözönünde 
tutmalıyız ve önlemlerimizi ona göre almalıyız. 
Okullarda körpe dimağları, bölücülük, solculuk, sağ
cılık telkinleriyle beslenen çocuklarımızın var oldu
ğunu bilmeliyiz. Bu duruma göz yumamayız. Ön
lemler konunun ciddiyeti ile orantılı olmalıdır. Mes
lekten çıkarmaya kadar varacak disiplin cezalan ya
nında Ceza Kanunumuz ile de cezalandırılmayı ön
gören kesin ve süratle uygulanabilir mevzuat ve usul
lere ihtiyaç vardır. Bunu sağlamak için yasalarda 
gerekli değişikliklerin yapılmasını Hükümete önem
le önermekteyiz. 

4. Dernekler konusu ülkemizin bir numaralı 
sorunu halinde sürüp gitmektedir. Demokratik re
jimimizin özgür ortamından yararlanan bu örgüt
lerin bir kısmının faaliyetlerinin yasalarla belirlen
miş sınırlan dışına taşdığı anlaşılmaktadır. Bu tür 
derneklerin bir kıskısmınm Devlet memurları tara
fından kurulmuş dernekler olması, durumun ciddiye
tini artırmaktadır. Öğretmenlerin ve polislerin kendi 
içlerinde karşıt siyasal görüşteki derneklerle kamp
laşmaları olayının memleketin bu önemli görevleri 
ile nasıl bağdaştırılabileceğini, artık hepimiz derin 
derin düşünmeliyiz. Başka bir kısım derneklerin de 
adlarım sik sık duvarlarda afişlerde hepimiz gör
mekte ve bunların çeşitli olaylara karıştıklarını işit
mekteyiz. Aslında dernekler yasamız, bu kuruluşla
rın siyasetle uğraşmalarını, amaç dışı davranmalarını 
açıkça yasaklamıştır. Ama siyasetle, sağ -. sol görüş
lerle uğraştıkları dışarıdan da kolaylıkla görülüp 
sezilebilen bazı derneklerin bile, amaç dışı faaliyet
leri dolayısıyla ciddi bir yasal müeyyide ile karşılaş
tıkları şimdiye kadar görülmemiştir. Bu durumun 
sebebi, hükümetlerin müsamahası kadar Dernekler 
Kanununun kaypak ve yetersiz hükümleridir. 

Hepimizin gözleri önünde cereyan eden olayların 
inandırıcılığı içinde, Dernekler Kanununun derhal 
değiştirilerek bunların siyaset ve ideolojik amaçlarla 
uğraşmamalarını kesin hükümlerle sağlamalıyız. Bu 
arada, yasaklara aykırı davranışlarda bulunan der
neklerin kapatılmalarını sağlamak amacıyla, kesin ve 
çabuk işleyecek yetkileri de getiren yasal değişik
liği vakit geçirmeden getirmesini Hükümete önemle 
öneriyoruz. 

Dernekler Kanununa göre, bu örgütlerin işlem
leri, faaliyetleri, İçişleri Bakanlığınca ya da dernek 
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merkezi ya da şubesinin bulunduğu yerin en büyük 
mülki amiri tarafından bizzat ya cîa göndereceği me
muru tarafından her zaman denetlenebilir. Bu de
netim dernek, amacıyla ilgili bakanlık veya bakan
lıklar tarafından yapılabilir. 

Mali denetim ise en az üç yılda bir maliye mü
fettişleri veya mahalli mülkiye amirince görevlendiri
lecek memur tarafından yapılır. 

Günümüz koşulları içinde faaliyetleri bu kadar 
büyük önem kazanmış olan derneklerin, kamu yö
netimi tarafından denetimi işlerinin yeterince ve et
kili bir biçimde düzenlenmediği belirttiğim bu hü
kümlerden kolayca anlaşılmış olacaktır. Denetimin 
belli ve tek sahibi, sorumlusu olmalıdır. «İçişleri 
Bakanlığı denetime yetkilidir, ama vali de yapabilir, 
onun göndereceği memur da yapabilir, ama derneğin 
amacı ile ilgili bakanlık veya bakanlıklar tarafından 
da bu denetim yapılabilir.»! demek «Denetim yok.» 
demekle birdir. Buna bir çare bulmalıyız. 

5. Ülkemizdeki silahlı, şiddet eylemlerinin, bö
lücülük hareketlerinin dış kaynaklarca da kişkırtıl-
dığı ve desteklendiği bellidir. Bu desteklemenin silah 
ve para yardımı şeklinde yapıldığı düşünülebilir. An
cak, dışardan yapılan tahrik ve yardımların varlığın
dan bu kadar emin olduğumuz halde, bunların bir 
türlü önlenememiş olmasının nedenleri anlaşılama
maktadır. Bu alanda da etkin önlemler alınması ve 
kaynaklarının kurutulması zorunludur. 

Bu silah kaçakçılığı konusunda bazı kara ve de
niz sınırlarımızın gerektiği kadar sıkı bir denetim al
tında tutulmadığını belirtmek gerekiyor. Hatırladığı
mıza göre, kıyılarımızın denetim ve korunmasının 
kurulacak yeni ve güçlü bir örgüte verilmesini ön
gören bir kanun tasarısı hazırlanmıştı. Bu nedenlerle, 
yabancı TIR kamyonlarının Türkiye içinde izleye
cekleri yola göre, park yapacakları yerlerin kesin
likle belirlenmesi de gerekir. Duruşlarına sadece bu
ralarda izin verilir. TIR'ların zorunlu ihtiyr^çiarmın 
karşılanabileceği bu yerler kolluk kuvvetleri tarafın
dan daimi olarak gözetim ve denetim altında bulun
durulmalıdır. 

6. Haber alma örgütlerimizin birbirleriyle ve 
aynı örgütlerin emniyet örgütü ile olan ilişkilerinde 
bazı aksaklıklar olduğu anlaşılmaktadır. Her konu
da ve özelikle anarşi, bölücülük gibi konularda bu 
örgütlerin sıkı bir koordinasyon ve gerektiğinde iş
birliği halinde çalışmaları zorunluluğu vardır. Hü
kümetli bu örgütleri daha etkili bir şekilde çahştıra-
cek ek önlemleri almasını bekliyoruz . 
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7. Yurt içinde gözden uzak yerlerde silah imal 
edilip satıldığı biiinmektiedir. Yapılan yüzeysel kont
rollerle bu yasak fiil şimdiye kadar önlenememiştir. 
Hükümetin konuyla daha yakından ilgilenmesini is
tiyoruz. 

8. Bir süre önce genel yerlere, duvarlara slogan
lar yazılmasının, afişler asılmasının Hükümetçe ön
leneceği açıklanmıştı. Aradan geçen süre içinde bu 
yasağa uyulmadığını üzülerek görüyoruz. 

Bu yasak fiili önlemek durumunda olan güven
lik kuvvetleri mensuplarının bile aynı yasak fiili biz
zat işlediklerini hepimiz hatırlıyoruz. Her gün göz
ler önündeki bu yasak fiillerle kimsenin ilgilenme
diğini gören vatandaşlarımız bundan derin üzüntü 
duymaktadırlar. 

Hükümetimizin, mevcut olan yetkilerini kullana
rak bu duruma son vermesini istiyoruz. 

9. Bazı illerimizde asayişi bozan olayları yara
tan ve bir kısmı öğrenci olmayan kişilerin bir çe
şit barınağı ve sığınağı haline geldiği anlaşılan öğ
renci yurtlarını bu durumdan kurtaracak ve ciddi 
bir iç - dış denetim -. yönetim altında tutacak örgüt -
leşme geliştirilmelidir. 

Saym Başkan, değerli üyeler; 
10. Üzülerek söylemek zorundayız ki, kamu gö

revlilerimizin bir zamanlar umutla bekledikleri Dev
let Personel Kanunu bu kadar değişikliğe rağmen 
bekleneni vermemiş, aksine devlet yönetiminde hak
sızlıkların, huzursuzlukların ve anarşinin kaynağı 
olmuştur. Daha önceki kanunların sakıncalarını kal
dırmak ve kamu görevlisine daha ileri hak ve yü
kümlülükler getirmek isteyen bu kanun amaçlarının 

j tümünün gerisinde kalmıştır. 657 sayılı Kanunun uy-
3 gulanması için harcanan paralar bütçemizin en bü-

yük dilimini oluştururken, kanundan memnun olma
yanların sayısında bir türlü azalma olmamıştır. Ter
fide alınan maaşta liyakatin mi, tahsilin mi, kıdemin 
mi esas olduğunu memur bilemez. Çünkü, kıdemi, 
tahsili, yeteneği kendisinden çok olmayan birisinin 
kendinden yaha yüksek kadrolara, görevlere atan
dığını, bakanlık müşavirleri ordusuna görev gösteril
mediğini görür, küskünlesin 

Ayrıca yüzlerce, binlerce kadroyu Parlamentonun 
hiç bir bilgisi olmadan hemen alabilmeyi bu kanun 
Hükümete sağlamıştır. Bütün bunlar kamu görevli
lerinde gerçek anlamıyla bir özlük hakları anarşisi 
yaratmıştır, denebilir. Bu durumun ek kanunlarla, 
yorumlarla, 1 - 2 katsayı artımı ile önlenmesi olanak 
dışıdır. Kamu görevlisini görevine bağlamak, ondan 
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etkili hizmet bekliyorsak bu durumu düzeltecek ye
ni bir statü hazırlıklarına derhal başlamak ve o za
mana kadar da bugünkü rejimin en göze batan hak
sızlıklarını gidermemiz zorunludur. 

Yapılacak düzeltmelerin en başında, Devlete yıl
da milyarlarca lira ek gidere mal olan kadro artırma 
yetkisini Parlamentoya verecek kanun değişikliğini 
bir an önce çıkarmak olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
11. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun gö

revinin ve haber vermedeki tutumunun bu kritik 
dönemde daha fazla önem kazandığı bir gerçektir. 
Yasalarda tarafsız bir kuruluş olduğu vurgulanarak 
belirlenmiş olan bu kurumun, haber önceliğinde de 
bu ilkeye uyması gerekir. Oysa, bir üyemizin bir kaç 
gün önce Senatoda yaptığı gündem dığı bir görüş
mede de bahis konusu olan, Türk Milletinin temsil
cisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi olsa bile haber 
sıralamasının tersine işletildiğini bize bu arkadaşı
mız açıkça anlatmıştır. Bu ancak bir örnektir. Ha
ber tekniğinden anlayan, anlamayan herkes TRT'nin 
bu anlaşılmaz tutumları ile karşı karşıyadır. Haber
lerde ise süre ve kapsam bakımından eşit ve tarafsız 
işlem yapılmadığı şikâyetini her gün işitiyoruz. 

Kısaca belirttiğimiz bu durumlar, Hükümetin 
TRT konusuna eğilmesini bir zorunluk haline getir
miştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
12. İl İdaresi Yasasında valilerin silahlı kuvvet 

'kullanma yetkisinin kolaylaştırılıp çabuklaştırılması, 
— Polis silah ve vasıtalarının yenilenmesi, 
— Savcılara, olay yerine çabukça ulaşabilmeleri 

için vasıta sağlanması konularının bir çözüme bağ
lanmasını rica ediyoruz. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun çok de
ğerli üyeleri; 

Grupumuzun girişimleri ve Yüce Senatoumuzun 
grup ve üyelerinin değerli yardım ve destekleri ile 
açılmış olan bu genel görüşmede ilk sözü almış bir 
arkadaşınız olarak önemle ve bir daha vurgulamak 
istediğimiz bası hususlar elbetteki olacaktır. Bunların 
gerçekleştirilmesinin hem derinden ve çok yanlı ola
rak zedelemek istenen toplumsal barışla bütün gör
kemi ile yeniden ortaya çıkaracağına, hem de Dev
letin gücüne güç katacağına yürekten inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üzerinde durduğumuz anarşik olaylar, ne kadar 

ciddi boyutlara ulaşmış olursa olsun Türk Devleti
nin bunlarla başa çıkacak güçte olduğunu unutma

malıyız. Her gücün kaynağı, Türk Milletinin temsilcisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu nedenle terörle, 
bölücülükle, aşırı sol ve aşırı sağ ile mücadelede ilk et
kili davranışın da Parlamentodan, beklenmesi doğaldır. 
Bu gerçek karşısında diyoruz ki, Parlamentomuz ko
nuyu, partilerüstü, yapıcı ve gerçekçi bir görüşle 
ele alarak ortak çare aramalıdır. 

Bu genel görüşmede, Yüce Senatomuzun bütün 
üyelerinin kısır çekişmeler yerine, böyle bir yapıcı 
ve gerçekçi tutum içinde kalacaklarına şüphe yok
tur. Aynı şekilde, siyasi partilerimizden de konuya 
ortak teşhis ve ortak çare ilkesi içinde yaklaşmala
rını bekliyoruz. Siyasi partilerimiz, anarşik olaylara 
karışanlar arasında ayrım yapmadan, bunların hiç 
birini tasvip etmediklerini ve karşılarında oldukla
rını belirlemelidirler. 

Cumhuriyet tarihimizin en ciddi bunalımına sü
rüklendiğimiz bir dönemde, siyasi partilerimizin böy
le bir tutum içerisine girmekte tereddüt etmeyecek
lerini ümit ediyoruz. Bunda ilk adımı atmak elbet
teki yine İktidar Partisine düşmektedir. İşin artık 
beklemeye tahammülü kalmamıştır. Ülkenin bütün
lüğü tehlikededir. Demokratik rejimimiz tehdit altın
dadır. Mal - can güvensizliği içindeki vatandaşları
mızın «Memleketin sonu ne olacak?>x sorusuna bir 
an önce cevap vermek zorundayız. 

Öte yandan, Hükümet, birçok defalar «Anarşi
nin sona ermek üzere olduğunu», açıklamış olduğu 
halde, maalesef bu tahminleri gerçekleşmedi. As
lında, anarşiye katılanların yakalanması kadar ve bel
ki de onlardan daha önemlisi, onları besleyen ana-
kaynaklara kadar inip onları da kurutabilmektir. 

Bunu sağlamak için, kullanılmasından yarar umu
lan bütün yasal tedbirlerin anarşiye, bölücülüğe, 
mehzep farklılığı kışkırtıcılığına karşı kullanılması 
gerektiği düşüncesindeyiz. Doğal olarak yasaların ye
rinde ve amaca uygun olarak uygulanabilmesi için bunu 
sağlayacak kamu görevlerinin de yeterli ve tarafsız 
olması gerek. Bugün ise kamu görevlilerinden (biraz 
önce belirttiğim gibi) bir kısmının açıkça ya da der-* 
nekler yoluyla siyasetin tam içinde oldukları görü
lüyor. Bu durum, Hükümetin gücünü zedeleyen bir 
faktördür. Oysa, özellikle böyle zamanlarda hükü
metlerden, davranışlarıyla, sözleriyle dengeli ve hal
kın güvenini kazanacak bir tutum içinde olmaları da 
beklenir. Bu bakımdan kamu görevlilerini politika 
nın içinden çekip çıkarmak özellikle derneklerden 
başlayarak Hükümetin ilk önlemlerinden biri olma
lıdır. 
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Sayın üyeler; 
Bu konuşmamızda genel görüşlerimiz yanında kı

sa vadeli önerilerimizi de sunduk. Bunlardan yasa 
çıkarılması ile ilişkili olanları sayın Hükümetin ilgi
sine önemle sunuyoruz. Hükümetin uzun. süreden be
ri sözünü ettiği bir önlem yasa tasarıları paketini bu 
sıralarda hazırhale getirdiğini de biliyoruz. O tasa
rılarda yer almayan yasa önerilerimizin de ele alın
masını önemli rica ediyoruz ve bu taşanlarımızın 
tarafımızdan önerilmesi zorunluluğu ortaya çıkarsa 
bunu vakit geçirmedene yapacağımızı belirtmek isti
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sözlerime son vermeden önce, Anayasamızın 153 

ncü maddesinde yer alan devrim yasalarının, yurdu
muzun huzur ve sükûn içinde yaşamasında çok önemli 
etkileri bulunduğunu hatırlatarak bunların ödünsüz 
uygulanmasının sağlanmasını Hükümetten istiyoruz. 
Böylelikle Atatürk milliyetçiliği, Atatürk ilkeleri ile 
yetişecek gençlerimizin iç barışımızı daha derinden 
perçinleyeceklerine inanıyoruz. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun çok de
ğerli üyeleri; 

Türk Devletinin, vatanı ve milleti ile bütünlüğü
nü bozacak hiçbir gücün mevcut olmadığının derin 
inancı içinde hepinizi saygılarla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Baykara. 
Gruplar adına; Milli Birlik Grupu adına Sayın 

Kadri Kaplan, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Ömer Ucuzal söz istemişlerdir. 

Sayın Baykara, Grujpunuz adına ayrıca konuşma 
yapılacak mı efendim? 

. ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Şimdilik bu kadar efendim. 

BAŞKAN — Şimdilik yapılmayacak; teşekkür 
ederim. 

Milli Birlik Grupu adına Sayın Kadri Kaplan bu
yurunuz. 

MB GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (Tabii 
Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Baş
bakan ve Sayın Hükümet mensupları; 

Konuya girmeden önce benden evvel konuşan ve 
konuyu takdim eden Kontenjan Grupunun değerli 
Üyesine katıldığımızı; çünkü, ortaya getirdiği birçok 
teknik ve ayrıntılı sorunları da aynen benimsediğimi
zi ifade etmek istiyorum. 

Biz bu konuya daha değişik bir açıdan ele al
mak, takdim etmek, eleştirilerimizi böyle bir görüşe 
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J dayandırmak ve sonunda da gereken ölçüde net, za* 
manı istismar etmeyecek şekilde, boşa harcamayacak 

j şekilde net önerilerde bulunmak istiyoruz. 
Sayın arkadaşlar; 
Önce durumun kuşbakışı bir görünümle çarpıcı 

yönlerini tanımlamak ve buna dayanarak bazı yo
rumlar ve tahminlerde bulunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Bugün gerektiğinde Devlet kuvvetleri de hedef tu

tularak yoğun bir silahlı şiddet hareketine girişildiği 
açıkça gözlenmektedir. Dıştan göründüğü kadarı ile 
bu hareketin anaçizgileri tarafların birbirini yok et-

I mesi, birbirleri üzerinde ve toplumda korku yaratıl
ması ve eylemlerinin desteklenmesi için kaynaklar bu
lunması gibi çarpıcı belirtiler ile gözlerimizin önüne 
serilmektedir. Dışarıdan kuşbakışı anahatlarıyla, ana-
çizgileriyle ve hedef olarak benimsenme durumlarıyla 
görüntü budur. 

Bu dış belirtilerin arkasında saklı bulunan gerçek
ler üzerinde doğru yorumlar ve tahminler yapılabil
diği; kısaca tanımada doğruya yaklaşıldığı ölçüde ön
lemde de etkinlik sağlanacaktır kanaatındayız. «O 
halde bunlar kimlerdir ve ne yapmak istemektedir
ler?» sorusunun yanıtını soğukkanlı ve peşin yargısız 
olarak araştırmak ve tespit etmek zorundayız. Mutla
ka olayın köklü bir anatomisi yapılmalıdır. 

I Değerli arkadaşlarım; 
Sanık ya da suçluların resmi makamlarca ve ya

yın organlarınca açıklanan kimlik bilgilerinin ışığın
da olaya bakılınca sağda ve soldaki katılaşmış fanatik 

I düşünce odaklarının artık herkes tarafından kolaylık
la tanınabilen gölgelerinin perdeye yansımakta oldu
ğu açıkça görülmektedir. Geçmişteki iddiaların aksi
ne bu suçların sadece bir tarafça değil, çok taraflı 
olarak işlenmekte bulunduğunun, fanatizm neredeyse 
orada suçun var olacağının; onun içindir ki, fanatik 
sol gibi, fanatik sağın da adam öldürüp banka soya-
bildiğinin ortaya çıkması, ortak dayanışma bakımın
dan demokratik rejim adına bir kazanç kabul edil
melidir ki, bundan sonraki önlemler doğru alınabil
sin. 

I Sayın arkadaşlar; 
Olaya sadece sağ - sol mücadelesi deyip, kestir

meden sonuca varmanın yeterli olduğu kanısında de
ğiliz. Kökü içeride, kökü dışarıda ithamlarıyla da 
bir sonuca varılacağını sanmıyoruz. 

Bu ülkedeki her şeyle, hele bu şey dünyayı vu
ruşturan rejim konusu ise içeride, dışarıda herkesin 

[ ilgileneceğini peşinen kabul etmeliyiz. Bundan ötesi 
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sadece polemik olur ve demagojide işe yarar; ama 
devlet yönetiminde kanaatimizce asla geçerli ola
maz. 

Demokrasimizle bazen nasıl ilgilenildiğini, hatta 
sırasında müdahale olarak kabul ettiğimiz davranış
larla açıktan açiğa karşımıza çıkılmak istendiğini gö
rüyoruz ve biliyoruz. Dünya daralmaktadır. Bu böyle 
olunca, aslı esasen dışarıdan bulunan fanatik ihtilalci 
sağ ve sola, ya da şeriat devletine yönelik düşünce 
ve tutumlar da elbetteki dış kaynaklarda ilgiyle kar
şılanacaktır. Ancak, bir farkla ki, birincide rejimin 
karakteri gereği ilgi ve ilişkiler açıktan, ikinci grup
ta ise, kapalı olarak sürdürülmektedir. Bu da re
jimlerin tabiatları gereği. 

Değerli arkadaşlar, 
Olayların mahiyeti araştırılırken bu bulanık ortam 

içinde oyuna içten ve dıştan daha kimlerin.taş sür
düğünü görmek ve değerlendirmek de gerekecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ne acı bir durumdur ki, bu toz ve duman içinde 

ülke ve ulus bölücüleri de habire oyuna taş sürmek
tedirler. Milliyetçilik adına demeye dilim varmıyor; 
ama herhalde bir gaflet milliyetçiliği sonucu güdülen 
ırkçılık adına vatandaşların bir kısmını Türklüğün 
dışında sayarak onları vatanlarından sürmeye bile 
kalkan aşırı sağ, yani faşizmin yanında; bunun tam 
tersine milliyetçiliğin reddiyesi olarak etnik yapıya 
göre ayrımlı bir siyasal rejimi kabullenip «Halklara 
özgürlük» teraneleri savuran aşırı sol, yani komünizm
de âdeta işbirliği halinde etnik ayırımı teşvik etmek
tedirler. Din istismarcıları da mezhep kavgalarıyla 
devreye girip ittifaka dahil olunca, bu karmaşık ha
reket âdeta elbirliği ile ülke ve ulus bölücülüğüne dö
nüştürülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, 
Böyle bir durumdan yararlanmak için fırsat kolla

yan dış kaynaklan düşünmemek herhalde safdillik 
olur. Bunların bu fırsatları nasıl kullandıklarını, ne 
ölçüde değerlendirdiklerini tam olarak kuşkusuz bile
miyoruz. Ancak, Ermenilerin pusuda bekleyip zaman 
zaman devreye girdiklerine, Irak ve İran'daki bazı et
nik grupların bu konuda fazlaca ilgi duyduklarına, 
şeriata dayalı rejimlerin Türkiye'deki seslere kulak 
kabarttıklarına ilişkin kuvvetli belirtiler vardır. 

Türk Devletinin güçlenip önce bölgesinden başla
yarak daha geniş alanda ağırlığını duyurmasını, iple
rini ellerinde bulundurdukları dünya siyaseti bakımın
dan uygun görmeyip, bizi daima çetrefil sorunlarla 
başbaşa bırakarak uysallaştırmak ve uydulaştırmak 
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isteyen büyük güçlerin de oyun içinde olduklarını he
saba katmak zorundayız. 

Değerli arkadaşlar, 
Filmlere de konu olan büyük istihbarat örgütleri

nin veya şu ya da bu merkezin bir profesyonel uğraşı 
içinde ellerini öbür ülkelerin mahremiyetlerine uzat
tıklarını biliyoruz. Ancak, Türk Devletine bunlarca 
yön verildiğine, Türk ulusunun kaderinin bunlarca 
çizildiğine ilişkin düşünce ve iddialara da fazlaca 
yer ve değer verecek değiliz. İyiliklerin de, kötülük= 
ierin de her türlüsü bizden, kendi içimizden doğmak
tadır. 

Onun içindir ki, biz Türkiye'de oynanan oyunla
rın asıl sahiplerinin yerli malı olduğuna inanıyoruz. 
Bunların basit çıkarlar adına ipleri dışarıdan yöneti
len kuklalar rolünde olacaklarını da kabul edemiyoruz. 
Ancak, dışarı ile ne ölçüde ilişki kurulduğunun ve 
dış istismara ne ölçüde alet olunduğunun içyüzünü el
bette kendileri bilecekler ve Devlet istihbaratı da bu
nu değerlendirecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bunların ne yapmak istedikleri konusunda 

herhalde belirli bir tahminde bulunmak durumuna gel
miş bulunuyoruz. 

Önce yanlış olduğunu sandığımız bir tahmini ve 
deyimi peşinen düzeltmek ihtiyacını duymaktayız. Şid
det eylemleri dönemine gelmiş ya da kendisini bu 
olaylar içinde bulmuş olan aşırı akımların son plan
daki hedefi herhalde devleti yıkmak değil kanaatimize 
göre; fakat iktidarı ele geçirerek, özgürlükçü demok-: 
ratik rejimi tasfiye edip, bunun yerine kendi ihtilalci 
rejimlerini kurmak. Onun içindir ki biz, zaman zaman 
yapılageien «Devlete karşı idi, karşı değildi» tartış
malarını anlamsız buluyoruz. Bunların iktidarı ele ge
çirmek istedikleri açıktır. Bunlar yapısı ve karakter
leri gereği çoğunlukla polis devletine dayanırlar. Bun
lar özgürlükçü demokrasi taraftan olan her siyasi gü
ce, rengi isterse sağ, isterse sol olsun dost olamaz
lar. Sadece fırsat kollarlar. Bunlardan yakınlık gör
düğünü sanan ya da göreceğini umut eden partileri
miz bu gaflet uykularından uyanmalıdırlar. Nitelik
leri Anayasada belirlenmiş olan demokratik rejimi
mizin selameti adına bu aşırılara karşı ortak bir tavır 
takınmalidırlar. 

Sayın senatörler; 
Nasıl düşünürseniz düşünün, tabloyu nasıl çizer

seniz çiziniz görünürde ve tehlikeli planda olan şu
dur ki; şiddet olayları devlete kafa tutmaya cüret 
edecek bir boyuta ulaşmış ve bunun sonucu olarak 
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da Türk halkı çok muhtaç olduğu huzurdan yoksun 
kalmıştır, can derdine düşmüştür. Anarşi ile içice ge
lişen bu olaylar karşısında Türk gençleri okuyama-
makta, karınları gereğince doymamakta, işsizler or
dusu kabarıp durmaktadır. Çoğulcu demokratik re
jimlerdeki hastalık belirtileri olan bu durumlarda, ka
pıda bekleyen tehlikelere de bir göz atmakta yarar 
vardır. 

İktidara yardımcı olmak görünümü içinde, ona 
yanaştıktan sonra oligarşik baskılarını yaratarak de
mokratik rejimi yozlaştırıp, onu kendi çıkarlarına 
alet etmeye yöneltmek hevesine kapılanlar, işte bu 
sıralarda meydana çıkarlar. Bu çatlak sesler ve heves
ler sağdan, soldan, sermaye çevrelerinden her yerden 
gelebilir. Dişe uygun kabul edilen müdahale iktidar
ları döneminde ortaya atılan; sağsız, solsuz, (O nasıl
sa?) bilhassa solsuz sağduyulu demokrasi gibi sahte
liği yüzünden akan vecizeler bu sıralarda yumurtla-
nır. Komünizme karşı kıyam reçeteleri bu zaman ya
zılır, her şeyi faşistlikle suçlamak bu zamanda ortaya 
çıkar. 

Amaç birdir; iktidarı etkileyerek şaşırtmak ve do
laylı, dolaysız kendi emellerine hizmet ettirmek. De
mokratik rejimlerin esnekliğine ve hoşgörüsüne ba
kıp, bu rejimlerin her kalıba gireceğini, her çehreye 
bürünebileceğini sanmak, eğer cehalet ve safdillik de
ğilse herhalde ipliği çabuk pazara çıkabilecek olan 
bir durum olur. 

İkinci bir tehlike; siyasal mücadelelerin tamamen 
demagoji planına kayması ve son derece sertleşme
yidir. Sağduyuyu ve hoşgörüyü yok eden bu durum 
çoğulcu demokratik rejimin mahvına neden olabilir. 
Onun içindir ki, son günleri derin bir üzüntü ile izli
yoruz ve nihayet Devlet müdahalesi bakımından et
kinliği sınırlı olan demokratik rejimlerin zayıflama 
dönemlerinde, hele endüstri toplumu yaratılıp, çoğul
cu demokrasiyi koruyacak ve işletecek taze güçler 
rejime ağırlığını koymamışlarsa, ekonomi hızla bo
zulmak eğilimini gösterebilir, geçim güçleşir, sosyal 
adalet dengesi hızla bozulur ve vatandaş rejim hak
kındaki umudunu yitirmeye başlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Acı da olsa gerçek odur ki, rejimimizin son yıl

lardaki hastalığı bu belirtileri göstermekte, hele de
magojik siyaset ile ekonomik sarsıntı iyiden iyiye açı
ğa çıkmış bulunmaktadır. 

Bu gibi durumlarda hastalığı kestirmeden teşhis 
eden siyaset uzmanlarıyla, sihirli reçetecilerin kişilik
lerini de siyaset bilimi açısından kısaca ele almakta 
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isabet vardır. Bunların önerileri, genellikle özgür
lükçü, çoğulcu demokrasiyi yontmakta birleşir. Yü
zeyde bazen aldatıcı bir çekiciliği olan ve bunalmış 
kitlelere hoş gelen bu düşüncelerin temelinde ise, öz
gürlükçü demokratik rejim yönünde gelişmeyi hızlan
dıran anayasalara karşı hazımsızlık yatar. Yeni ana
yasa dönemindeki gelişmeler de böyle olmaktadır. 

Bu Anayasanın özgürlükçü, çoğulcu demokratik 
rejim için temel koşul olan politik bilinci hızla uyan
dırdığı ve toplumun sosyal derinliklerinde çoğulcu 
bir örgütlenmeye neden olduğu açıktır. Yeni doğan 
bu bilinçler ve ekonomideki yapısal değişikliğin orta
ya çıkardığı taze güçler, siyasal yönetimi de derin bir 
biçimde etkilemektedir elbette. Bunları bir gereksiz
lik ve fazlalık sayarak, eski alışkanlıklarla «Ben is
tersem olur» demek ve olmadığını da görünce suçu 
Anayasaya yüklemek, demokratik rejimlerin başlangıç 
dönemlerine musallat olan marazi bir haldir. Bundan 
mutlaka kurtulmak gerekir. 

Çok yakın geçmişte, 12 Mart döneminde «Sosyal 
uyanış, ekonomik gelişmeyi aştı» dendi ve tedbir ola
rak da Anayasa makaslandı; ama bugün gördüğümüz 
gibi, sonuç alınamadığından başka, tersine gelişme 
de hızlandı. 

O halde değişecek olan Anayasa değil, bizler ol
malıyız. Böyle durumlar değişikliği anayasalarda de
ğil; fakat kafalarda istemektedir. 

İşte değerli arkadaşlar, nasıl yorumlarsanız yo-
rumlayınız; fakat üç plan döneminden ve binbir id
dialardan sonra ülkemizin bu duruma getirilmiş ol
ması, kuşkusuz son derece üzücü olmaktadır. Şimdi 
suçluyu aramakta, ortada_millete karşı en azından bir 
suçluluk hissi duyulduğu içindir ki, karşılıklı suçlu
luk ithamında bulunulmakta, halef - selef iktidarlar 
birbirlerinin zimmetindeki ölüleri hesaplamaktadırlar. 
Bu konunun da biraz deşilmesi kanaatindeyiz. 

Olayların artış ve eksilişlerini değerlendirmede 
doğruya ulaşabilmek için, önce olayın adını iyi koy
mak gerekecektir. Yaşanılan olaylar acaba anarşi mi
dir, yoksa yoğun bir tedhiş midir?.. Elbette ki ikisi 
de birbirinden beter; ama doğru yorumlama ve de
ğerlendirmenin, doğru tanımaya dayanması gerekti
ğinden, bu konuya girmekte yarar görüyoruz. 

Anarşinin, bir toplumda otorite ve düzenin bu
lunmaması halini ifade ettiğini, anarşizmin ise, dev
lete düşmanlık düşüncesi olduğunu biliyoruz. O halde, 
bilimsel kökende ve lügat anlamında olaylara bakın
ca, hepimizi derinden yaralayan bireysel ve toplum
sal öldürme ve yıldırma olaylarına anarşi değil; fakat 
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gerçek anlamıyla terörizm, yani «Tedhiş» demek daha 
doğru olacaktır. Bunları yaratanların, devleti yıkmak 
isteyen gerçek anlamdaki anarşistlerden çok, rejimi 
yıkarak tümden devleti ele geçirmek isteyen aşırı akım 
mensupları teröristler olduklarını biliyoruz. Bölücüle
rin ve intikamcıların da araya karıştığını yukarıda 
açıklamıştım. Şiddet eylemcilerinin anarşiden de me
det umdukları, böyle bir durumu değerlendirecek 
fırsatı kolladıklarını ve bunun için Devlet organ
larının tümünde yuvalanmaya çalıştıklarını da biliyo
ruz. Olayların kökenine, iç mantığına inebilmek ve 
oluşumunu gözîeyebilmek için bunların kategorik bir 
biçimde gruplandırrlmalarında da yarar görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Adam öldürmeler, toplumu sindirecek, yıldıracak 

şiddet girişimleri, elbette ki tipik tedhiş olaylarıdır. 
Her fırsatta dersanelerden sokaklara dökülüş ve si
gara dumanını öğretmininin yüzüne üfleyecek kadar 
küstahlaşış, elbette ki tipik eğitim anarşisidir. Bunun 
gibi, tedhişten de ötede, can yiyen bir trafik anarşi
si ve kimbilir nice canlara malolan ve bir toplumu 
içinden kemiren bir piyasa anarşisi vardır. 

Devlet dairelerinin siyasal takımlar esasına göre 
işgali, başlı başına bir yönetim anarşisidir. 

Olayları böylece kendi yerlerine oturtunca anla
şılacaktır ki, dün eğitimde tedhiş ve anarşi birlikte 
yaşıyordu, bugün tedhiş, okullardan kovulup, yeter
siz de olsa öğrenime başlanabilmiş, içerilerine güven
lik kuvvetleri bile sokulmayan ve adına öğrenci 
yurtları denen ideolojik kalelere, kanunsuzluğun ba
rındığı bu karargâhlara Devlet girebilmiş ve böylece 
eğitimdeki anarşi azaltılmıştır. Bu sonucu, bu ikti
darın başarı hanesine yazmak gerekir. 

Dün siyasal edebiyatımıza «Devletin parsellenme
si» deyimiyle geçen ve her kafadan bir ses çıkarcasına 
memuru şaşkına çeviren yönetimdeki çoğulcu komu
ta dönemine, bir başka anlamda da, ayrı hükümetler 
gibi davranışlardan doğan iktidar anarşisine son ver
menin, bu iktidar adına bir başarı olduğu açıktır. 

Öbür yönden, dış ticaret anarşisi kısmen önlene
bilmiş, fakat iç piyasa anarşisi iyice azıtmıştır, trafik -
anarşisi sürüp gitmektedir. Bunları da, bu Hükümet 
adına mazur göstermek de elbette mümkün değildir. 
Ancak; başarı ve başarısızlıkların kesinleştiğini de 
henüz söyleyemeyiz. Dileriz ki, bir zaman sonra ba
şarılar genişlesin ve kökleşerek anarşi belasından ülke 
kurtulsun. 

Aksinin ispatlanmasını olanaksız gördüğümüz bu 
sonuçlara bakarak, bu iktidar zamanında Devletin 

gücünün gösterilmiş, Devletin kişiliğine olan saygı 
yolunda önemli adımlar atılmış, fakat tedhiş ve kan 
dökmenin de belirli biçimde artmış olduğu sonucuna 
varabiliriz. Bu nasıl oluyor?.. Devlet güçleniyor, anar
şi azalıyor; fakat şiddet olayları artıyor. Bu durum, 
eşyanın tabiatına aykırı değil midir?.. Olmaması ge
reken yanıltıcı bir terslik, hatta bir anakronik durum--
la karşı karşıyayız âdeta. Bunun nedenini araştır
mayı, gerçeği saptamak bakımından çok önemli bulu
yoruz. Tedhiş döneminin hakiki durumunu; olay, 
ölüm ve yaralama miktarlarına ilişkin istatistik ve gra
fiklerle sayısal boyutlara dayanılarak değerlendirme
ye çalışmanın, ne ölçüde uygun olacağı araştırılma
lıdır. Dış görüşün ardındaki nedenlere, olayın niteli
ğine ve iç mantığına girmekte yarar vardır. 

Sayın senatörler; 

Daha önceleri bir yana, fakat en azından 10 yıllık 
bir oluşum sürecini belirten bu ortamın başından beri 
bilimsel yaklaşım, politikacı anlayışı ve Devlet ön
lemleri bakımından birbirini izleyen hatalar yapıldı
ğı, hiç değilse bugün anlaşılmış bulunmaktadır. An
cak; eski iktidarın özellikle son döneminde Devletin 
yönetim bütünlüğünü ve bu bütünlük içinde işlevini 
sürdürmesi temel koşul olan Devlet bürokrasisinin 
kurumsal işleyiş^ndeki otoriteyi, bugün için sadece bir 
varsayım olarak düşünebileceğimiz politik amaçlar 
adına partizanca tasarruflar ve eylemlerle felce uğ
ratan tutumu gözden kaçırış, teşhisi temelinden çar
pıtacaktır. 

Geçmişte girişilen cepheciliğe ve bu cephecilik 
içindeki zoraki duruma dikkati çekmek istediğim an
laşılacaktır. Zoraki diyebileceğimiz Cephe koalis
yonları, ortaklarının da zaman zaman açıklıkla ifade 
ettikleri gibi, aralarındaki derin farklılıklardan ötürü 
ortaya çıkan çelişkiler içinde gerçekten zoraki olarak 
beraberlik durumunda kalmışlar ve böyle bir iktidarı 
sürdürebilmek için tek çareyi, birbirlerinin nüfuz sa
halarına karışmamak gibi çok tehlikeli taviz yarışın
da bulmuşlardır. Bunun sonucudur ki, Devletin yürüt
me, uygulama ve yaptırma gücü olan ve Devlet ha
yatı gibi kapsamlı ve anlamlı bir tanımla topluma mal 
olmuş bulunan Devlet bürokrasisi iç yapısında derîn 
bir b;çimde çatlamaya, yüzyılların deney birikimin
den oluşan bazı iyi değerlerini kaybetmeye, özverili 
ve inançlı çalışma yöntemini terketmeye başlamıştır. 

Esasen, uzun sürelerden beri çeşitli nedenlerle üze
rinde oyunlar oynanan ve sarsıntılar geçiren bu ya
pı, bu son uygulama ile âdeta bir çöküntüye sürük
lenmiştir. Bereket, bu hastalık bünyeyi tamamen sar-
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madan Parlamentonun politik müdahalesiyle beliren 
iktidar değişikliğiyle, hastalığın operasyonu ve teda
visi dönemine girilmiştir. (AP sıralarından «Nerede, 
nerede?» sesleri) 

Bekleyin biraz efendim. 
Bu konudaki gerçek iyileşmenin... (AP sıraların

dan «Maziye dön, maziiye dön» sesleri) 
BAŞKAN — Sayın Kaplan, konuşmanıza devam 

edin. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Geçmişi 

bırakalım da. olayları konuşalım. 
M. B. GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De

vamla) — Parlamentonun politik müdahalesiyle; o mü
dahalelerin münakaşasını siz yapın, adını siz koyun, 
biz olaydan bahsediyoruz; bir daha tekrar ediyorum, 
Parlamentonun politik müdahalesiyle, adını siz koyun, 
tartışın. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu g^nel görüşmenin belli bir seviyede sonuçlan

ması ve yürütülmesinin, hepimizin müşterek ürünü ve 
müşterek güvenliğimizin altında bulunması gerekli. 

Bu sebeple, Sayın Kaplan, siz cevap vermeyin. Sa
yın üyeler, siz de herhangi bir tepkide lütfen bulun
mayın. Ben görevimi yaparım. 

M. B. GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Sayın Başkan, kimseye karşı bir saygısız
lıkta bulunduğumuzu sanmıyorum. Parlamentonun bir 
iradesi tezahür etmişti, tecelli etmişti, onu buraya ge
tiriyorum. 

Parlamento iradesine mi karşı gelinmek isteniyor?.. 
Anlamıyorum ki... 

'ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Ondan evvelki 
Parlamento iradesi değil mi? Ondan evvelki nerede 
kaldı?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bugünü 
tarif ediyorsunuz. 

M. B. GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Dinleyin arkadaşlarım, Bakanlıkların kat
larına ve çay ocaklarına kadar bölünüp, aralarına bi
rer yeşil hat çekilen, Bakanlıklar içinde Bakanlara bi
le engel düşünülen o günleri ve o günlerin köprü baş
larını ele geçirme ve gelecek saldırı için mevzilenme 
mücadelelerini unuttuğunuz gün, bugüne gelişin man
tığını da kaybetmiş olursunuz. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım; 
Rengi ne olursa olsun, hiçbir ciddi rejimde gö

rülemeyecek olan bu kötü tutumdur ki, Türk Dev
letinin otoritesini zayıflatmış, Devlet yönetiminin ni
teliğini bozmuştur. 

Güvenlik kuvvetlerine kadar sıçrayan ve taraf tut
madan da öte, yasaları hiçe sayarak, açıktan açığa 
bir tarafı temsile yeltenen bu müthiş sorumsuzluk
tur ki, anarşiyi Devlet hayatının içerisine sokmuştur. 

İktidar cephesi emri komuta bakımından fiilen 
böîüntülü olduğundan, Devletin ve iktidarın bütünlü
ğü adına yetki ve sorumluluğunun gereğini yerine ge
tirebilen bir baş da bulunamamıştır. 

O günün İktidarının başı olan Sayın Başbakan, 
kanımıza göre duruma, hâkim olamamıştır. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Bir daha mı 
ihtilâl yapacaksınız?.. 

M. B. GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Takdire bağlı. 

Devleti zafiyete uğratan bir tutumdur ki, Devletin 
meşru varlığı içinde, sadece Devlete ait olan zor kul
lanma hakkını paylaşmaya kadar işi ileri götüren ve 
bunu açıklamadan da hiçbir sakınca görmeyen özel 
karagâhları, özel güçleri türetmiş, yönetimin içinde 
meşru hiyerarşiye ters düşen kadrolaşmalar ve ör
gütlenmeler meydana gelmiştir. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

t Bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak da, esasen 
toplumun sosyal derinliğinde varlığını sürdüren karşı 
güçler de, hazırlıklarını artırmışlar ve mücadeleyi açık
ta aynı yöntemlerle ve silahlarla sürdürme yolu gibi, 
atves bir yolu seçmişlerdir. Hepsi ortaya dökülmüş
tür. 

Bugünün şiddet olaylarının boyutlarını bu tabloda 
aramakla ancak gerçeğe yaklaşabilirsiniz. Taraflar
dan birisi, dün Devletin içinde yuvalanabiliyor ve 
âdeta bir koruma ortamı içinde Devlet olanaklarını, 
hatta silahlarını da kullanarak, karşı taraf üzerinde 
hatırı sayılır bir baskı yaratabiliyordu. Onun içindir 
ki, tedhiş daha küçük boyutlarla dışa yansıyor; fa
kat devletin tarafsız yapısı ve dayandığı güçler içle
rinden kemiriliyordu. Bu durumlarda kaçınılmaz olan 
ve tarihen sabit bulunan; dikkat edin arkadaşlarım, 
tarihen sabit bulunan, ya iktidarın içinden gelecek, 
ya da dıştan yönelecek bir müdahale olayıyla karşı
laşmadan önce duruma Parlamentoda çare bulunmuş 
olmasını, önemi gittikçe daha iyi anlaşılacak olan 
mutlu bir sonuç olarak değerlendirmekte gerek var
dır arkadaşlar. (MB Grupu ve CHP sıralarından al
kışlar) Tarih böyle söylüyor arkadaşlar; Weimar Cum
huriyeti böyle söylüyor, İtalyan Faşist Hükümetinin 
evvelisi böyle söylüyor, İspanya böyle söylüyor, Bal
kan olayları böyle söylüyor, tarih böyle söylüyor... 
(AP sıralarından gürültüler) 
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AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Öyle mi?.. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Bir daha mı 

ihtilal yapacaksınız?.. 
MB GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De

vamla) — Bugün ise, dünden tamamen farklı ola
rak, Devletin tarafsızlığı gösterilmeye başlanmıştır. 
Devletin gücü daha rahat ve etkin biçimde kullanılır 
hale gelmiş ve Devlet içinde yuvalanmış olan kadro
laşmalar ve örgütlenmelerden yönetim'i arındırmaya 
girişilmiştir. (AP sıralarından «,Öyle mi?..», «Aferin, 
aferin» sesleri, gürültüler) 

Sayın Başkan, müsaade isteyeceğim; arkadaşlar 
teker teker 'konuşurlarsa cevap vereyim. 

BAŞKAN — Hayır, hayır. Kürsü, karşılıklı ce
vap verme müessesesi değildir. 

MB GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Cevaplarını rahat alırlar. Rahat alırlar; 
çünkü rahatız bu işlerde. Cevaplarını rahat alırlar, 
müsaade edin konuşsunlar, teker teker cevaplayayım. 
(AP sıralarından gürültüler, anlaşılmayan müdahale
ler) Rahat alırlar cevabını... 

BAŞKAN — Rica edeyim... 

MB GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Bir başlarsam çok rahat alırsınız cevabını. 
(AP sıralarından gürültüler) 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Senatonun ha
vasını bozuyorsun... 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, rica edeyim. 
MB GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De

vamla) — Samimi konuşuyoruz, inançlı konuşuyoruz, 
açık konuşuyoruz arkadaşlar. Bu bir fikirdir, cerh 
edersiniz... 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, karşılıklı konuşmayın, 
siz konuşmanızı yapın, siz devam edin efendim. 

MB GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Benim insicamımı bozmalarına müsaade 
etmeyin öyleyse. 

BAŞKAN — Siz devam edin, siz devam edin. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Senatonun ha

vasım bozuyorsun, Senatonun muvazene unsurlarını 
bozuyorsun. 

MB GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Böylece meydana dökülen sağlı sollu güç
ler silahlı şiddet eylemlerinden başka bir çare bulama
mışlardır. Çünkü bunlar birbirlerini tanımakta ve bir
birlerine angaje olmuş bulunmaktadırlar. Durum bu 
değil mi?.. Niye inkâr ediyorsunuz?.. Çünkü koruyucu 
kanatların altından açığa çıkmışlar ve hâsım tarafı
nın hedefi olmuşlar. Böyle... Karşılıklı vuruşmaya baş-
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lamışlardır. Nasıl 'inkâr edilir bu gerçekler?.. Ölecek 
veya öldüreceklerdir. Bunu yapıyorlar. Çünkü son 
umutları, şiddete dayanarak bir durum üstünlüğü el
de etmekte ve belki de kaybettiklerine tekrar kavuşa
cak bir fırsatı yakalayabilmektedir. Bunu bilmezsek 
bizi gaflet içinde yakalarlar arkadaşlar. Hepimizi; 
sizi, bizi, hepimizi. Çünkü suça itilmişler ve ancak 
yeni suçlarla ayakta kalabileceklerine inandırılmalar
dır. Her iki taraf için söylüyorum... 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Biraz da 
Halkevlerinden bahset. 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, lütfen, lütfen... 

MB GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Halkevlerinde 7 sene başında bulunduğum; 
Atatürk'ün ruhundan, fikrinden ve sözünden, onun 
ortaya koyduğu ve Türk gençliğini mayaladığı ima
nından zerre kadar ayırttığından bahsediyorsanız size 
teessüf ederim. (MB Grupu ve CHP sıralarından .ai
le? şiar) Bunu ispatlamazsanız... (AP sıralarından gürül
tüler) 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — O çok ev
veldi. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan... 
MB GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De

vamla) — Evet. Adaletin hızlı ve hakça yürümemesi-
nin ihkakı hak ilkesini öc alma biçiminde işlettiğini 
de unutmamak lazım. Bu da var. Devlet bugün iyi 
işlemediği için; tarafsızlığım iyi kötü koymuş demek
le methüsena etmiyoruz, her şeyi söylüyoruz. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Mec
bursunuz etmeye. 

MB GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Edemediği için, adalet tam hızlı işleyeme-
diği için ihkakı hak prensibiyle âdeta hareket ediyor
lar. Gerçekleri müsaade edin söyleyeyim de, tedhişe 
çare bulalım. Bu Hükümet bulursa biz ağlayacağız 
mı, gocunacağız mı?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Memnun 
oluruz. 

M 3 GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Siz bulursanız memnun olmayacak mıyız 
arkadaşlar?.. 

Bu nedenlerle ortaya çıkan kıyasıya dövüştür ki, 
tedhiş olaylarını bu boyutlara ulaştırmış, can kaybını, 
bu bilançoya yükseltmiştir. Bunun başka şekli yok. 
Kuşkusuz bu yorum, uğranılan can kaybı, çekilen acı
lar ve toplumsal açıdan uğranılan daha nice kayıp
lar için bir teselli ve mazeret olamaz. Bunu mazeret 
olarak kabul edemeyiz, sadece tarihsel bir gerçektir 
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kanaatındayız. Mademki gerçek budur diyoruz, o hal
de tedbirin de hızla alınma görev ve sorumluluğunun 
bu İktidara düştüğünü açıkça tekrar belirtmek istiyo
ruz. 

Değerli arkadaşlar; 
İnsicam 'bozmazsanız daha çabuk huzurunuzdan 

ayrılırım, sizii üzmem; yani vaktinizi de almam. Din
leyin, bakm bitecek. 

Değerli arkadaşlar; 
Yaşanılan durumun anatomisinde yapılan araştır

malardan, olaylar üzerinde yapılan yorumlar ve de
ğerlendirmelerden çıkarılan sonuca göre, şimdi ön
lemlerin daha açık ve isabetle ortaya çıkarılabileceğin
den hiç kuşku duymuyoruz. Önlemler konusundaki 
düşüncemiz ve önerilerimiz şunlardır : 

Bu konuda sağlam bir zemini belirleyen ve aynı 
zamanda önlemlerin itici gücünü oluşturacak olan şu 
dört hususu belirtmekte önem görüyoruz ve önlem
lerden evvel bunları açıkça ortaya koymak istiyoruz. 

Birincisi; İktidarın siyasal ve düşünsel yapısıdır. 
Bu İktidar doğrudan doğruya bir partinin gücünden 
yaratılmış, her bakımdan parti havası ve dayanışma
sıyla bağlı tam mütecanis bir bünyeye sahip değildir 
herhalde. Ancak; dışarıdan katılanlarla bir uyum sağ
lanabilmiş ve öyle anlaşılıyor ki; anladığımız o, öz
gürlükçü demokratik rejimin yaşaması konusunda be
lirli bir inancı temsil düzeyinde birleşilebilmiştir. Bu 
duruma, tarafsız hareket edebilmek, iktidarı yürütme
de bir başa güvenebilmek, çoğulcu demokrasinin hoş
görüsüne sahip olabilmek, geniş yelpaze üzerinde dü
şünce özgürlüğünü benimseyebilmek ve bunları re
limin temeli olarak kabul edebilmek gibi nitelik ve 
yetenekler de eklenirse, ortaya, bugünkü bunalıma 
çoğulcu demokratik rejim içinde; tekrar ediyorum, 
çoğulcu demokratik rejim içinde çare bulabilecek bir 
'iktidar yapısı çıkmaktadır kanaatimize göre. Ancak 
İktidarın gücü ayrı b'ir konudur ve bugün bu gücü 
bulamamıştır. 

İkinci önemli husus; olumsuz etkenlere karşın 
Türk halkının çoğulcu demokrasiye iyiden alışmış ol
ması, rejimin etkinliği konusunda kuşkulu bulunsa 
da, tarihsel deneyleriyle vardığı «Beterinden beteri» 
düşüncesinin onda politik bir bilinç olarak gelişmekte 
bulunmasıdır. 

Bu millet, Atatürk'e ve onun dönemindeki şahla
nışa ilişkin anılarını bir milli gurur olarak sonsuza ka
dar koruyacak bir kadirbilirliğe sahip olma niteliğini 
koruyarak, çok partili döneme geçişten bu yana ya
şadığı olayları iyice değerlendirip, laik ve özgürlükçü 
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demokratik rejimde karar kılmış bulunmaktadır. Bu 
imajın ve inancın ulusun zihninde ve vicdanında ya
samakta olması, çaresizliklere çare bulmanın en bü
yük kaynağı olacaktır kanısındayız. 

Bir başka önemli husus; Türk Ordusunun demok
ratik rejim ve onun korunması konusundaki azimli, 
anlamlı ve vakur tavrıdır. Bu şerefli ocakta edinilen 
deneylerimize ve değer yargılarımıza dayanarak var
d a m ı z sonuç budur, bu sonucu rejimimizin kaderi 
;çin çok önemli buluyoruz. 

Dördüncü önemli husus; başta Parlamento olmak 
üzere, yürütmesi, 5'argısı, özerk ve bağımsız kuruluş
larıyla bütün Devlet organlarına, bilim kuruluşları
nın taraf olan birkaçı dışındaki tüm sosyal derinlik 
güçlerinin tedhiş ve anarşiye karşı ortak bir tavır ta-
bîimış olmalarıdır. Bu husus da, başarının büyük bir 
dayanağıdır, dayanağı olacaktır. 

Dört noktada topladığımız bu itici güce dayanarak 
kesin sonuca varmak olanaklıdır. Bunu bekliyoruz; 
eğer bu yapılamazsa, İktidarın becerisi konusunda 
ciddi kuşkular taşıyacak, bu husustaki endişe ve ka-
i'rmzı da açıktan ortaya koymakta gecikmeyeceğiz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Önlemleri sıralamaya başlamadan önemli buldu

ğumuz bir konuvu da açıkça ortaya koymak istiyo
ruz ve bunda hiçbir karanlık nokta kalmasını istemi
yoruz. 

Acaba yerii b'r iktidara gerek var mıdır?.. Konuşu-
'uyor, tartışılıyor, söyleniyor, iddialarda bulunuluyor, 
-"Göndermek, getirmek yarın meselesidir.» deniyor 
v*ya denmiyor... Biz bu İktidarın yukarıda berirttiği-
m-::z yapısını ve niteliğini gözönünde tutup, alternatif
leri de hesaba katarak böyle b'r değişikliğin gereksiz 
">1duğu, hatta zararlı olacağı kanısındayız. (AP sıra-
Tarında; «Aaaa» sesleri) 

İktidar alternatifini geçmişte denenmiş Cephe 
Koalisyonu olması, rejimi bu kez içinden çıkılmaz 
açmazlara sokabilir kanısındayız. (AP sıralarından 
gürültüler) 

Dün duruma hâkim olamayan büyük partinin ay
nı ortaklık koşullarıyla bundan sonra da hâkim ola
bileceğini sanmıyoruz. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Geçerli olanı, Adalet Partisinin daha da güçlene
rek iktidara alternatif olabilmesidir. (AP sıralarından 
gürültüler) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Allah razı 
olsun. 
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MB GRUPU ADINA KADRÎ KAPLAN (De
vamla) — Evet, «Allah razı olsun.» deyin. Türk de
mokrasisinin temeli olarak iki büyük partinin orta
da olduğu açıktır. Bunlar vasıflarını da kaybedecek 
değillerdir. 

ilki büyük partinin ortaklığı ise, (Söylendiği için 
fikrimizi açık koyacağız) siyasal mücadelenin sürük
lendiği demagoji ortamında açılan yaralar, manevi ki
şilikler üzerinde yoğunlaştırılan nefret duyguları kar
şısında, bugün için hem olanaksız, hem de gereksiz 
görülmektedir. (AP ve CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Bu konuda hemen ekleyelim ki, iki büyük parti 
Türk çoğulcu demokrasisinin temel direkleridir ka
naatindeyiz. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Öyle söyle. 
MB GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De

vamla) — Arkadaşlar müsaade edin; yani sizin iste
diğiniz gibi konuşmayalım, samimi konuşan arkadaş
larınız olalım. Daha iyi diyalog kurarız, Parlamento 
daha iyi işler ve tedhişçiler daha çok yılar, ümidini 
keser. Parlamentoyu karşısında görürse, çeker ve gider. 

Bu konuda hemen ekleyelim ki, iki büyük parti 
Türk çoğulcu demokrasisinin temel direkleridir. Bu
nu tekrar ediyorum. Sağda ve solda belirecek aşırılık
lara ve tehlikelere karşı emniyet supapı ve rejimin 
teminatıdırlar. Onlardan, mutlaka bir araya gelip, 
birlikte iktidar sürdürmelerini istemiyoruz, ama ço
ğulcu demokratik rejimi korumak ve kökleştirmek için 
bu rejimin temel esaslarında mutlaka ortak tavır ta
kınmalarını bekliyoruz. «Bundan önce yapıldı, ya--
pılmadı» tartışmalarını bir kenara itip, asık çehreleri 
bırakarak gecikmiş olan bu işe başlanması ülkeye 
tahminlerin üstünde bir ferahlık getirecektir kanısın
dayız. Fanatikler umutlarını ve dayanaklarım kaybe
deceklerdir. 

Bu iktidara alternatif olarak düşünülen bir milli 
koalisyonu bugün için gereksiz buluyoruz. Her şey 
denendikten sonra başvurulabilecek belki son çare 
olabilir. 

İleri sürülen başka bir çözüm olarak, partilerüs-
tü, ya da dışı hükümet biçimi daha önce ne getirdi 
ki, şimdi yeni bir şey beklensin... İki büyük parti âciz 
mi ki, böyle bir çözüme başvurulsun?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Âciz. 
MB GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De

vamla) — Hayır, biz âciz görmüyoruz iki büyük par
tiyi de. 
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Bunların hepsi denendi. Vaktiyle bu denemelere 
girişmeyi haklı kıldıracak bunalımın yaratılmış olma
sının kötülükleri elbette şimdi çok daha iyi anlaşıl
maktadır. 

Daha uygun Parlamento aritmetiğini herhalde iler
deki seçimlerde halkın kendisi yaratacak, ulusal ira
de buna sağlam bir çözüm getirecektir. Partilerimizin 
edindiği deneyler de bu konuya büyük ölçüde yardım
cı olacaktır inancındayız. 

Değerli arkadaşlarım, artık önlemleri sıralayabi
liriz. Bunları da genel önlemler, tedhiş ve anarşiye 
karşı mücadele olarak iki grupta sunmak istiyoruz. 

Genel önlemler şunlar olmalıdır : 
1. İktidarın kendi kendini otoeleştiriye tabi tuta

rak kendini tazelemesi ve güçlenmesi. Bunun için mu
halifi, muvafıkı, tüm çevrelere kulak vermesi. 

2. Partilerle ve çoğulcu demokrasinin karmaşık 
bünyesini oluşturan tüm sosyal derinlik güçleriyle 
hiçbir ayırım gözetmeden esaslı bir diyalog kurul
ması. Bu konudaki girişimlerin genişletilmesini bek
liyoruz. 

3. İçteki bu hassasiyet ve zafiyetten yararlanma-. 
ya çalışacak dış güçlere karşı tarafsız, uyanık ve den
geleyici bir siyasetin, şimdiye kadar olduğu gibi, bun
dan sonra da dikkatle sürdürülmesi. 

4. Ülke ve ulus bölücülerinin oyununu boşa çı
karacak içtenlikli ve etkin bir tutumun sürdürülmesi. 

Bu konuda Sayın Başbakanın son Doğu gezisinde 
halkla diyalog kurmada ve onlara aşırılıklara karşı 
uyarmada takındığı tavrı doğru buluyoruz. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Acaba?.. 
MB GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De

vamla) — Evet, faşizme ve komünizme karşı o halkı 
uyarmak ve bölücülerin istismarını önlemek gibi bir 
diyalogu bir başbakandan zaten bekliyoruz ve doğ
ru buluyoruz. Her başbakandan da bunu bekliyoruz. 

Türkiye'mizin tarihini kanlarıyla oluşturan ve çağ
daş Devletimizi aynı biçimde, canlarını ortaya koyup, 
kanlarını dökerek kurmakta öbür bölgelerdeki kardeş
lerinden hiçbir farkı olmayan, hatta çeşitli nedenler
le de yüzyıllar boyunca bir hayli ihmale uğramış olan 
bu bölge halkını bağrımıza basarak, bölücülerin umut 
kapılarını yüzlerine kapamak, Cumhuriyet yasaları
nın sillesini onların yüzlerinde patlatmak en iyi yol
dur. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Esasen, Cumhuriyet döneminde başlayıp, son yıl
larda iyiden gelişen Devlet ilgisinin bu bölge kardeş
lerimizden bundan sonra da hiç esirgenmeyeceğine 
inanıyoruz. Bu konuda fanatik sağ ve solcularla, din 
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istismarcılarının dikkatini bir kez daha çekmek isti
yoruz. 

Beşinci önerimiz genel olarak; halkın moralini 
yükseltecek tüm önlemlere başvurulmalı, halkın zih
ninde Devletin güçlülüğüne ait kesin bir imaj yaratıl
malıdır. Bu bir devlet idare etme ve hükümet yürüt
me sanatıdır. Bunu bu İktidardan bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tedhiş ve anarşiyle mücadele bakımından da öne

rilerimiz net ve şunlardır : 
Birincisi; hiçbir sağ - sol ayırımı gözetmeden (Söy

lendi, biz tekrar ediyoruz) ve taraf tutmadan, sadece 
Anayasa ve onun belirlediği laik ve özgürlükçü de
mokratik rejim adına tedhişçilerle kesin bir mücadele
ye girişmek gerekir. 

Kontrgerilla çok yorumlara uğradı ve belki de 
yanlış kullanıldı; ama hefhalde bir kontrteröre karşı 
beraber hareket edebilmek esprisine zorunluluk var
dır. Tedhişçilere karşı bir espri içinde beraber ha
reket etmeye mecburuz. 

İk'inc'i önerimiz : 
Devlet haber almasının çağdaş ve bilimsel ilke

ler ve yöntemlerle bir eşgüdüm içinde çalışmasına, 
bu örgütlenmenin her kuruluşunda ve her kademe
sinde modern siyaset biliminin ve özellikle laik ve 
özgürlükçü, çoğulcu demokrasi rejimi öğretisinin 
bilime yakışır bir düzeyde kendini kabul ettirmesi 
için gerekli önlemlere ve kadro düzeltmelerine baş
vurulmalıdır. Bu durumlarda en büyük yükü yükle
nen ve herkesin umudunun üzerlerine çevrildiği polis 
örgütümüzü içinden sarsan düzensizliklere ve yeter
sizliklere kesinlikle sön verilmelidir. Gerekirse, kişi
likleri ve yetenekleri silahlı kuvvetlerin eğitici, disip
lin ve bilgi düzeni içinde belirli bir güce erişmiş olan 
emekli askerlerden de, hiç değilse geçici süre için ya
rarlanmakta fayda vardır kanaatindeyiz. 

Üçüncü önerimiz : Tedhiş, anarşiden de yararlan
dığına göre, anarşiye nefes aldırmamalıdır. Bu konu
da ilk akla gelen, okullarda kesin bir disiplin sağlan
masıdır. Bunun için de, önce öğretmenler bütün güç
leriyle yardımcı olmalıdırlar. Öğrenci olamayan genç
ler ailelerine iade edilmelidir. Diplomanın, ancak öğ
renen ve eğitilmiş olan kişilere verileceği gerçeği, yal
nız gençlerin değil, ailelerinin de zihinlerinde yerleş-
melidir. 

Her haksız verilen diplomanın bu ulusun yaşamın
da ölümle sonuçlanan şiddet olaylarından çok daha 
derin bir yara açmakta olduğunu hatırdan çıkarma
malıyız. Ancak, basiret gözleriyle görülebilecek olan 
bu eğitim anarşisinin sakıncalı sonuçlarını, bugün ke-
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sin önlem alsak bile, 2 000 yılından önce gidermek 
mümkün olamayacaktır kanaatindeyiz. 

Ülkemiz, gelecekteki gelişmesinin bir bölümünü 
böylece şimdiden ipotek altına koymuş bulunmakta
dır. Acı da olsa, gerçek budur kanaatindeyiz. Önü
müzdeki 1 0 - 1 5 yıl şaşırtıcı bir hamle gösterilebilirse 
ne âlâ. 

Devletin güçsüzlüğü düşüncesine varmakta olduğu, 
halkı Devletten soğuttuğu ve rejim konusunda güve
nini sarstığı için piyasa anarşisine bir yön verilmeli
dir. 

Bir anda her şeyin düzeleceğini sanmıyoruz; belki 
1e daha uzun süre beklediğimizi bulamayacağız. Türk 
halkı feragatlidir; ama hiç değilse piyasanın yüzsüz-
'üğünden doğan hakarete ve umutsuzluğa maruz bıra-
k'lmamahHır. Bunun tedbirlerini özellikle bu İktidar
dan rica ediyoruz. 

Adaletin, büyük bir etkinlikle hızla işler hale ge-
^tilmesi, mücadeleyi temelde kazanmak demek ola
caktır. Son günlerin olumlu gelişmeleri bunun ne öl
çüde doğru ve geçerli olduğunu ispatlamaktadır. Uz
manlaşmış mahkemelerin oluşturulması hemen sağlan
malı, Devlet Güvenlik Mahkemeleri reddedildi diye 
limanlık mahkemelerinden kaçınılmamalıdır kanaa-
!ndeyiz. îk'i'si, b'rbirinden çok farklı şeylerdir. 

Adli polisin önemi iyice meydana çıkmıştır. Bu 
^oîisi örgütlemede gecikilmemelidir. 

5. Yasal, hukuksal ve yönetsel tüm önlemler alı
narak; tedhişin ve bunu besleyen gizli öğretiş sistemi-
~rn odak noktaları ve yardımcı karargâhları mutlaka 
ırtaya çıkarılmalı ve kurutulmalıdır. 

Tedhişin af kasında hangi örgütler ve kimler varsa 
'zerine gidilmelidir. Gidilmelidir ki, kuşkular gideril
en ve iftira iddiaları bir sonuca bağlansın. Hele bu-
">:ün için meşru planda var olan ve bir parti olarak 
da Anayasamıza göre vazgeçilemez bulunan MHP'nin 
burumu çok hassasiyet kazanmış bulunmaktadır. 
Bu partinin üzerindeki gölgeler, ya dağıtılıp partinin 
manevi kişiliği korunmalı, ya da Cumhuriyet yasala
rı önünde hesabı görülmelidir. Bu konuda hem par
tiye, hem İktidara, hem de tüm siyasal güçlere el
bette ki işler düşmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Böylece konuşmamızın anakısmını bitirmiş olu

yorum. Şimdi kısa bir özet yaparak sözlerimi tamam
layacağım. Özetle demek istiyoruz ki; 

1. Şimdi cereyan eden kanlı olaylar tedhiştir. 
. Bunun hedefinin öldürme, yıldırma ve fırsat bulunca 

iktidara saldırıp, özgürlükçü demokratik rejimi tasfi
ye olduğu kanaatindeyiz. 
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2. Devlet hayatının ve toplum düzeninin çeşitli 
alanlarında anarşi vardır ve tedhişle anarşi birbirinin 
nedeni ve sonucu olmaktadır. 

3. Bu İktidar Devlet yönetiminde büyük bir 
anarşi teslim almış; fakat sınırlı da olsa, bazı ciddi 
önlemlerle bunu frenleyip, anarşiyi bir kısım yuvala
rından söküp atabilmiştir. 

4. Devlet içinde yuvalanan unsurlar, buralardan 
açığa çıkarıldığı ve derinlikleri ve davranışları ciddi 
biçimde izlendiği içindir ki, bunlar çaresizlik içinde 
son boğuşmalara girişmişler ve bu yüzdendir k'i, ted
hişin boyutları iyiden iyiye büyümüştür. 

5. Bu Hükümet anarşiye set çekecek ve tedhişi 
önleyecek niteliktedir; ancak gücü yeterli değildir. 
Başarısızlık ithamlarından yılmak yerine, başarmak 
azmini sürdürmelidir. 

6. Başka bir iktidar alternatifini düşünmeyi bu
gün için yararsız ve geçersiz buluyoruz. 

7. Büyük iki partinin laik ve özgürlükçü demok
ratik rejimin vazgeçilemez ilkeleri ve temelleri ko
nusunda ortak tavır takınmaları hayati önem taşı
maktadır. 

8. Şiddet olayları karşısında da şu dört husus 
mücadelenin sağlam zemini ve itici gücü olacaktır 
kanaatindeyiz : 

İktidarın özgürlükçü ve çoğulcu rejime uygun dü
şünce yapısı. 

Türk halkının bu rejim konusundaki bilinçli tu
tumu. 

Türk Ordusunun ülke ve ulus bütünlüğünün ve 
bu rejimin korunması konusundaki olumlu tutumu. 

Tüm devlet organlarının tedhiş ve anarşiye karşı 
İktidarı destekleyecek durumda olabilmeleri. 

9. Alınacak genel önlemlerin başlıcaları da şun
lardır : 

iktidarın kendini düzenlemesi ve güçlendirmesi. 
Siyasal güçler, öbür devlet organları.ve sosyal de

rinlik kuruluşlarıyla etkin bir diyalog kurabilmesi. 
İstismarı önleyecek dış siyasetin sürdürülmesi. 
Ülke ve ulus bölücülerinin hesaplarının boşa çı

kartılması. 
Halkın moralini yükseltmek. 
10. Tedhiş ve anarşiyle mücadelede önlemler 

de şunlar olmalıdır : 
Hiçbir ayırım gözetmeden sağ, sol tedhişle ve dev

reye giren öbür tedhişçilerle (Bunlar gözden kaçma
malıdır) kesin bir mücadeleye girişmek. 

Devlet haber alma gücünü demokratik rejimin ilke 
ve gerekleri yönünde yeniden düzenlemek ve özellik
le polis örgütünü güçlendirmek, emekli askerlerden 

de geçici olarak faydalanabilmek. Anarşiyle de mü
cadele etmek. Adaleti hızlı ve güvenle işletmek, uz
manlaşmış mahkemelere önem vermek, adli polisi ye
niden düzenlemek. 

Tedhişin derinlikteki güç ve yuvalarını hızla açı
ğa çıkarmak. Yasal boşlukları giderecek yasalar için 
hızla Parlamentonun desteğini sağlamak. 

Sayın arkadaşlarım; 
Konu üzerindeki düşünce ve önerilerimizi böyle

likle bitirmiş oluyorum. Bu bunalımlı dönemin üste
sinden gelineceği umudu ile Grupum ve şahsım adı
na sizlere derin saygılarımı sunarım. (CHP, MB ve 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaplan. 
Kayseri Üniversitesi kurulması hakkındaki yasa 

teklifi üzerinde oy kullanmayan sayın üye?... Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 

Ucuzal, buyurun. 
AP GRUPU A.DINA ÖMER UCUZAL (Eskişe

hir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Gündemimizin konusu, Cumhurbaşkanınca seçilen 

Kontenjan Grupu tarafından getirilen önerge ile açıl
masına karar verilen gene! görüşmedir. 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu ola
rak, evvela bu önerge ile bu konuyu Yüce Kurulu
muza getiren ve Yüce Kurulumuzun fevkalade top
lantı yapmasına vesile olan Kontenjan Grupunun de
ğerli üyelerine bu tutum ve davranışlarından dolayı 
şükranlarımızı, arz etmeyi bir vazife sayarız. 

Değerli senatörler; 
Genel görüşme önergesi ile Üçüncü Solcu Ecevit 

Hükümetinin, memleketi giderek hangi noktaya getir
diğini ve bugün nerede bulunduğunu, bu vahim ha
lin devamında ise memleketin ve milletimizin akıbe
tinden. endişe edildiğini, bu nedenlerle Cumhuriyet Se
natosu. olarak ülkeyi ve milleti endişe edilen ve halen 
içinde bulunan vahametten bir an evvel kurtarmanın 
müşterek çarelerinin aranması ve gereken tedbirlerin 
alınması arzi'lanmaktadır. 

Bu güzel ve iyi niyete iştirak etmemek elbette 
mümkün değildir. Ancak önerge sahibi arkadaşların 
bu asil davranışlarını takdirle ve şükranla karşıladığı
mızı ifade ederken izninizle burada bir hususda arz 
etmeden geçemeyeceğim. 

Adalet Partisi olarak biz, bugünkü Ecevit Hü
kümetinin ülkemize ve milletlimize yararlı bir tek hiz
met yapacağına, inanmadığımızı esasen yapmasının da 
mümkün olmadığına inandığımızı daha 37 günlük Hü-
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kümet iken, 1978 yılı Bütçe Kanunu görüşülürken söy
ledik ve ilave ettik. «Bu Hükümet milleti aldatıyor.» 
diyerek, bütün gerçekleri de ortaya koyduk. 

Bizim bu ciddi ve samimi feryadımızı «Anamu-
halefetin sesi» diye siz dahi eminiz ki yadırgadınız. 

Şimdi, memleket ve milletin içine düştüğü durumun 
ne hale geldiğini siz tarif ediyor ve çare aramayı cid
di bir endişe içinde görev sayıyorsunuz. 

Değerli senatörler; 
Bu Genel Görüşme ile aranan ve özlenen yere gel

mek için, dile getirilmesi gereken her şeyi söylemede 
yarar umduğumuz için, görüşmemizi de genel çerçe
ve içinde yürütmeye gayret edeceğiz. Bu davranışı ve 
itutumumuzu lütfen her zaman olduğu gibi iyi niyeti
mizin tezahürü olarak kabul buyurunuz. 

Evet, aranan ve özlenen yere gelmek için sadece 
5 Ocak 1978'den başlayan dönemi ele almak bizi 
müspet sonuca ulaştırmaz. Geriye, çok geriye gide
rek, 58 yıl geriye giderek bizi bugünkü vahim, vahim 
olduğu kadar karanlık buhranlar içine sürükleyen gö
rüş ve anarşi kaynağını tespitte yarar olduğuna ina
nıyoruz. 

Değerli senatörler; 
Milletlerin hayat seyri, onu meydana getiren fert

lerin hayatı gibidir. Hastalanan bir kişinin tedavisine 
başlamadan önce doktorlar bu kişinin hastalığına doğ
ru teşhis koymak için, o güne kadar geçmişteki ha
yat seyrini nasıl tespitte yarar görürse, milletlerin ma
ruz kaldığı bunalımlardan korunması ve kurtarılma
sı için de geçip geldiği dönemleri iyiden iyiye tet
kike tabi tutarak, bünyesine musallat olan zararlıla
rın tespiti şarttır. Aksi halde yanlış teşhis memleket1] 
buhrandan kurtarma ve buhrana çare bulma yerine, 
buhranı yaratanlara imkân ve fırsat sağlar. Nitekim, . 
bugün memleketimizin içinde bulunduğu buhran da 
böylesine yanlış teşhis sahiplerinin tutumundan, her 
geçen gün vahim olduğu kadar karanlık bir ortama 
getirilmiştir. Bu nedenle Cumhuriyetimize musallat 
olanları; yani rejimimizin düşmanlarını ciddi,- doğru 
teşhis ve tespit etmek suretiyle buhrandan çıkabilme
miz için 58 yıl geriye gitmeye mecburuz. 

192Ö'lerden bugüne gelirken Cumhuriyetimeze, 
milli birlik ve bütünlüğümüze kastetmek isteyenlerin, 
kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, fail ve mü
şevviklerini açıkça ortaya koymak hepimizin başta 
gelen görevi ve borcudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
192G'den bugüne kadar genç Türk Devletine ve 

Atatürk Cumhuriyetine musallat olan, her fırsatta 
onu çökertmek için her türlü melanete ve alçakça 
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yollara başvuranlar daima komünizm ve satılmış 
uşakları olmuştur, bugün de olmaktadır. Bu ihanet 
erbabı, Büyük Atatürk'ün Türklüğü kurtarmak için 
yola çıktığı günden bugüne kadar ellerini her fırsatta 
milletimizin yakasına uzatmış ve bugün uzatmakta ıs
rar etmektedir. 

58 yıllık döneme baktığımızda, Devlet, bu kirli 
ellerden ve sahiplerinden kendisini korumak ve kur
tarmak: için 25 defa toplu komünist tevkifatına git
miştir. Böylece hıyanete son vermeye, Cumhuriyeti 
korumaya gayret etmiştir ve de muvaffak olmuş
tur. Bu hıyanet erbabının her defasında hangi kılıkla, 
hangi strateji ile ihanete teşebbüs ettikleri, yakayı ele 
verinceye kadar anlaşılmakta ve tanınmakta güçlük çe
kildiği de Devlet arşivleri ve mahkeme kararlarıyla 
ortadadır. 

Aziz senatörler; 
'Bu hıyanet erbabı ve rejimimizin düşmanları dur

mamış, aksine geçen 15 yıl içinde ve hele son ay içinde 
daha da güçlü hale gelmiştir. Sön 17 yıl içinde güç
lenmelerine müsait ortam buldukları için renk ve kıya
fet değiştirmede mahir ve sistem sahibi olan komünizm 
ve onun uşakları, 1961 Anayasasının getirdiği hürri
yetler ve özerkliklerin yanında, her fırsatta Atatürk'
ün Partisi olduğunu söyleyen, onun büyük varlığı
nın arkasına sığınan ve ondan yarar uman Cumhuri
yet Halk Partisinin birbirini kovalayan seçim mağlu
biyeti sonunda hırçınlaşarak sola kayması ve bu kay
ma sonucu solun ve solcuların hamisıi kesilmesi, 45 
yıl boyunca yeraltında dolaşanları ve zihniyetleri, 
özgürlük teranelerine bürünerek vatan sathında birer 
«Vatan kurtaran kahraman»; haline yüceltmiştir. 

O günleri ve o yılları hep beraber yaşadık, geli
yoruz. izninizle, bu yıllan yaşamamıza rağmen, hafi-, 
zalarımızı tazelemek için bu yıllarda olanlara ve olay
lara bakalım. Olayların kahramanlarını hatırlayalım. 
Sözde özgürlükçü ve koruyucu kahramanın söyledi
ği. nutuklara, yarattığı olaylara, böylece ekilen (tohum
lara ve rüzgarlara, bu tohumların ve rüzgarların na
sıl ve ne mahsul verdiğin'i elemle görelim. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bunları arza çalışmaktan maksadımızı lütfen ha

fızalara saygısızlık veya içinde bulunduğumuz buh
ranı ağırlaştırmaya matuf davranış olarak kabul et
meyiniz. Adalet Partisi Grupları olarak yüklendiği
miz görevin ve ülkenin içinde bulunduğu buhranın 
idraki iç'indeyiz: Bu aziz kürsüden, geçen on yıl da ay
nı idrak içinde, şu anda sayısını hatırlayamayacağı-
mız kadar nice nice defa Yüce Heyetiniz huzurunda, 
aziz vatanımızı parçalamak, milletimizi bölmek, Cum-
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huriyetimizi yıkıp yok etmek, kısaca son Türk Devle
tim ortadan kaldırmak isteyen bedbahtlara imkân ve
rilmemesini, açılan kampanyanın masum talebe istek ve 
arzuları olmadığını, bu istek ve arzuların arkasında 
yatan asıl maksadını; maksat ve hedefin memleketi
miz ve milletimiz için büyük tehlike olduğunu, bu 
olayların tezgâhtarlarının ise bu aziz ülkemizde bir 
komün:st rej'iminin hâkim kılınmasını isteyen iç ve 
dış düşmanlarının olduğunu açıkça ifade ettik. Bu 
çabamızın, ıstırap dolu çırpınışımızın şahidi Yüce 
Cumhuriyet Senatosunun Türk Tarihine ışık tutacak 
zabıtlarıdır. 

Sayın senatörler; 
Bu hain düşüncenin ve sahiplerinin hudutsuz hür

riyet ve özerklik imkânlarını çok ustaca istismar 
ettikleri dönenv'n büyük bir kısmında Adalet Partisi 
bild;ğ:niz gibi tek başına iktidar ve bir bölümünde de 
Koal*syon Hükümetin :n büyük ortağıydı. Her iki dö
nemde de mesuliyetim;zin gereği, gereken tedbirleri al
ma çabalarımız, o günün Muhalefeti, bugünün Hü
kümet Partisi CHP'n'n tutum ve davranışı sizin ve 
milletimizin malumu. Bu yıkıcı, yıkıcı olduğu kadar 
yıpratmakta mahir muhalefet, iktidar olma hırs ve 
ihtirası uğruna aziz milletimizin ve ülkemizin bugün
kü buhrana sürüklenmesine ve vatan hamlerinin tah
ribatına imkân hazırlamıştır. Bu büyük vebalden ken
disini asla kurtaramayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçen on seneye dönüp bakalım. Neler olduğunu. 

bu oluşurda ve memleketin bu ortama sürüklenmesin
de o günün ana muhalefeti ve solun hamisi Ecevit'in 
nerede, nasıl bir davranış içinde bulunduğunu, bu tu
tum ve davranış sahiplerinden cesaret alan iç ve dış 
düşmanların Devletin ve rejimin temelini tahrip etmek, 
milli bütünlüğümüzü parçalamak, sosyal ve etnik sı
nıflar yaratmak isteyenlerle bu görüş sahiplerine pi
yon olanlar, elde vererek vatan sathında ardı arası 
kesilmeyen sahiplerine piyon olanlar elele vererek vatan 
sathında ardı arası kesilmeyen işgal ve boykotlar, pro
testolar, kanunsuz mitingler, kanunsuz grevler, ka
nunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, üniversite ve 
yüksek okul anfilerinde çeşitli tahriklere hazırlama 
forumları, kanlı pazar oyunları, Beyazıt Kulesine 
kızıl paçavra çekilmesi, insan ve uçak kaçırılması, 
fidye alınması, bankaların soyulması, kaçırılan ya 
bancı kişilerin öldürülmesi, gemilerin ve Kültür Sara 
yının yakılması 15-16 Haziran İstanbul olayları ile 
komünist ihtilâl provası gibi daha nice çirkin, yıkıc 
ve bölücü, Devlete, rejime ve milli bütünlüğümüze 
kasteden olaylar olurken, Ecevit -bu olayların n eresin -
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deydi?... Neresinde olduğunu tarihi ve milleti şahit 
göstererek söylüyoruz. Bu çirkin, çirkin olduğu ka
dar kanunsuz hareketler ve olayların karşısında değil, 
çoğunun başında ve yanındaydı. 

Tatvan'dan Siverek'e, Söke'den Torbalı'ya kadar 
nice mitinglerin oluşunda, nice işgallerin sürdürülme
sinde bugünkü Hükümetin başı vardı. «Toprak işle
yenin, su kullananın» fetvasıyla Elmalı'dan Söke'yc, 
Torbalı'dan Atalan'a, Atalan'dan Güllüce'ye kadar 
eserlerini seyreder, methiyeler söylerdi Ecevit. Komü
nist ihtilâl provasını, kurtarıcı hami rolünde tasvip 
eder, yenileri için yol gösterir, fetva verirdi. Döner, 
Hükümeti canilikle, katillikle, gericilikle, bölücülükle, 
faşistlikle itham eder; yabancılarla işbirlikçi olduğu
nu, memleketin battığını, Allahın her günü her yer
de ilan ederdi. Evet, bu yarattığı tahribatın memle
kete ve millete neye mal olduğunu ve kimlere malze
me olduğunu ömründe bir tek saniye düşünmeyen 
Ecevit'in, sonuçda meydana gelen tahribaJtı asla cid-

I diye almadığı, aksine bu hadiselerin muhalefet siya
setine basamak ihtirasına malzeme yaparak, böylece 
karşısında olanları çökertmeyi marifet ve başarı say
mıştır. 

i 1968'de bir kısım batı ülkelerine musallat olan 
komünizmin saldırısı Ülkemizde de kılık ve strateji 
değiştirerek müsait hale getirilen ortam içinde, süre 
gelen tahribatlarına hız vermeyi ihmal etmediler. «NA
TO'ya hayır» dan başlayan hareket, yabancı serma
ye ve Amerikan düşmanlığına dönüştü ve durmadı. 
Evlâtlar babaya, öğrenciler hocaya, işçi işverene karşı 
getirilip, servet ve mülkiyet düşmanlığına dayandı. 

Değerli senatörler; 
Neden maziye dönmek mecburiyetinde olduğumu

zu konuşmamızın başında arz etmiştim. Geçmişi bil
meden ve hatırlamadan bugünü yaratan sebebleri gör
meden, önümüze konan meseleye çare bulmak, ted
bir aramak, daha açıkçası demokratik rejimimizi, Dev
letimizin ve Milletimizin bütünlüğüne yönelik, ideolo
jiden, etnik ve mezhep kışkırtmalarından kaynakla
nan şiddet eylemlerinin ortadan kaldırılması ve mille
timizin böylece huzura kavuşturulması kolay olmaya
caktır. 

Bu sebeplerle, biraz daha maziyi incelemeye mec
buruz. «Bozuk düzen» teraneleriyle ülkeyi bir baştan 
bir başa dolaşarak Allahın her günü siyasi yangın 
çıkarmayı marifet haline getiren; bu ülkede, yasala
rın üstünde doğa kanunu olduğu görüşünü savunarak, 
kanunların işlletilmesind önlemeye çalışan, rmiılli ira
deyi temsil eden Parlamentoyu, temsil ettiği m'ütetten 

j 10 sene geri bulunduğu iddiasıyla Parlamentoyu ve 
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parlamenterleri hor gören ve gösteren kim?.. Bugünkü I 
Hükümetin başı değil mi?.* 

Değerli arkadaşlarım; 
Ecövült ne zaman, nerede bir miting yapmışsa, ora

da mutlaka bölücü, yıkıcı, kışkırtıcı komünist slogan
lar sözle, yazı ile o meydanları işgal etmiştir. O 
sözlerin ve yazıların, sahibi de teşvik ve taltif gör
müştür. Bu meydanlara kendileri yetişememuşse, yan
daşları dernekler, eksÜikliklerin'i ve yokluklarını his
settirmemek için, özeli itinayla yerlerini almışlar, gö
revlerini yapmışlardır. Bildiri üzerine bildiri yayın-
lami'şllardır. 

Bunlar, 'bir yere ve kişiye yaranmanın ve bir gö
rüş sahibinin 'iktidar olabilmesi için sarfedilen çaba j 
ve gayretler olarak, asıla iihmal edilmemiş ve esirgen-
memıiştir, 

Bu dönemde hedef tahtası hep hükümetler olmuş: 
Öyle oldu ki, her şeyin müsebbibi, yaratıcısı, yaşatı- j 
cısı, koruyucusu, besleyicisÜ hükümettir. «Hükümet 
gider; anarşi biter» görüşü, en masum kafalarda bi
le yer etmiştiır. 

Her türlü kanunsuzluğu yapan ve yaratanlar, po
lisi, askerli, kumandanı kurşunlayanlar, bankaları so
yanlar, fidye alanlar, yabancıları öldürenler, masum 
insanları irenime alanlar; tek kelimeyle Devlete karşı I 
gelenler, Cumhuriyeti yıkıp milleti bölmek isteyenler i 
kahraman; bu alçakça olayları önlemek için canla -
'başla, hayatları pahasına görev yapanlar da hain 
ulan edilmişti. 

Hükümet ne yapsa, neyi yapmaya çalışsa, hangi 
tedbiri götürse karşı çıkılır; yaratılan imkânlar, yapı
lan eserler inkâr edilir, kötülenir; inkârda zorluk çe
kilirse, esere, kendi eserleriymişçesdne milletin gözüne I 
baka baka «Biz başlatmışitıfc... Biz de düşünmüştük» 
gibi tafralar yapılır. 

Televizyon kuruluşuna karşı çıkılıp; «Zenginlere I 
eğlence sağlanacak dendi. İstanbul Köprüsü için soy- I 
lenmediik söz, kötülenmedik yerimiz kalmadı. Ke- J 
ban Barajı ve santralı için de aynı yol takip edildi, I 
aynı sistem uygulandı; ama açılışında güvercin uçur- I 
mayı da iihmal etmediler. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
Ecevit bir şeyi daha ihmal etmedi: Ektiği tohum- I 

ların, teşvik ettiği olayların sonucunda meydana ge- I 
len meyveleri, olağandışı dönemde kurulan Sıkryö I 
netim mahkemelerinin vatanperver çalışmaları sonucu I 
yakalanıp, kanunlar gereğiince mahkum edilip cezaev- I 
lerine konulanları, Birinci Hükümetinde ilk ve son I 
iş olarak, «Barış sağlama» teranesiyle, bir kısmı ken- I 
di mahsulü, bir kısmı da belli ideolojinin mahsulü, I 
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nedamet duygusundan mahrum, kendi ifadeleriyle 
«Cumhuriyetin, Türklüğün ve Türk Devletinin düş
manı» olan bu Mimseleri, genel bir afla sokağa salı
vermemin yolunu açtı. Salıvermeyi de kâfi bulmayıp, 
bunlara Devlette ve belediyelerinde yüksek ücrötle 
görev ve makam vermeyi de İhmal etmedi. 

Bu gayretin ve himayenin sonucunun, bu sonucu 
sağlamanın tek gayesinin barışı sağlamaya matuf olup 
olmadığını takdirlerindze bırakıyoruz. O gün söyle
diklerimizi bugün tekrar ediyoruz: Kim kiminle ba
rışacaktır? Devlet düşmanlarıyla barışma ihtiyacı ne
reden doğuyor? «Komünist ve anarşistlerin, davala-
rını ve mücadelellerini şimdi dana azimle tekrar yü-
rütecekleriim, yollarından dörurreyeceklerini» iddia 
etmiştik. Bu komünist ve anarşistler, o günden bu 
güne her türlü tutum ve davranışlarıyla geçmÜşe sün
ger çekmeyip, maalesef bizi teyit edercesine, ideo
lojilerine ve niyetlilerine hizmet ettiler ve etmekteler. 
Yaktılar, yıktılar, soy durdular, öldürdüfa-, «Tek yol 
devrim... Falanlar ölmediler,,, Bu kan deryasında kı
zıl güneş doğacaktıır.» gibi daha nice sloganları söy
lemeye devam öttüler; ediyorlar. 

O gün, «Komünizmin, anarşinin, Devlet yıkıcı
lığı suçlarının affı, memleketli idare edilmez hale 
getirmekten başka bir şeye yaramaz. Yeni 
huzursuzluklar da doğar» demiştik. Nitekim, öyle 
oldu, zaman bizi haklı çıkardı; ama memleketi de 
Devleti de bu hale getirenler kadar, şüphesiz bunları 
affedenler de alnı derecede suçlu ve vebal taşır hale 
geldi. Ülkeyi bu hale getiren suçlular kadar, şüp
hesiz bunları affedenler de aynı derecede suçludur ve 
vebal altındadır tekrar ediyoruz. Biz nizam kavgası
nın devam ettiği dünyada komünist rejim kurma 
emelinde olanlarla Devletimizin uzunca süre uğraş
tığı Türkiye'de komünistleri ve anarşistleri affetme
nin doğuracağı vahim neticeleri ortaya koymuştuk, 
hâlâ da koyuyoruz. 

Değerli senatörler; 
Burada bir gerçeği de nazarı dikkatinize sunma

dan geçemeyeceğim. O da, bir tek Adalet Partilinin 
örfi idarece takibe uğramadığı ve bu mahkemelerce 
mahkûm edilmediğidir. Bu gerçek Adalet Partisinin 
Devlete, milli birliğe, kanunlara ve cumhuriyete olan 
bağlılığının saygısının alâmeti farikasıdır. Bugüne ka
dar böyle geldik, bundan sonra da böyle gideceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
1975'lere gelinceye kadar CHP'nin Genel Başkanı 

politik sahada yalnız ve yandaşsız değildi. Sol par
tiler vardı. Anayasa Mahkemesince kapatılanı oldu. 
Kapatılan partinin yöneticileri ağır hapse mahkûm 
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edildiler. Bunlar Af Kanunundan istifade edip ceza
evlerinden çıkıp yeniden partilerini kurdular. Der
nekler vardı. Bir kısım mahkeme kararlarıyla kapa
tıldı. Kapatılan derneklerin yöneticileri _ başka isim
lerle yeniden dernekler kurdular, çalışmalarına de
vam ediyorlar. Başka nice kuruluşlar vardı, her gün 
bildiriler yayınlardı, hâlâ da varlar; ama memlekette 
olan bitenlere ses çıkarmadıklarına göre, acaba olan 
bitenden haberleri yok mu?.. 

Değerli senatörler; 
1968'de başlayan hareketin, masum talebe hare

keti olmadığım komünizm ve komünist hareket ol
duğunu, bu yıllar boyu ne Parlamentonun içinde, ne 
dışında bir kısım kişilere anlatmaya muvaffak ola
mamıştık. Keza 1961 Anayasasının tedbirden yoksun 
hürriyet demetinden istifade eden kızıllar bulunduğu
nu anlatamamıştık. Ne zamana kadar? 12 Mart son
rasına kadar. Nitekim, 12 Martı getirenler dahi bu 
iddiamızın doğruluğunu ancak 12 Martı geçtikten 
sonra anladılar. Daha 1961 Anayasasının bir virgü
lüne dokunamayacağımızı söyleyenler, Devletin kar
şılattığı tehlikelerden Devleti kurtarmak ve hüküme
ti görev yapabilmek için Anayasanın 54 maddesi
nin değişmesi yoluna baş vurdular. Sonra masum ta
lebe hareketlerini sürdürenlerin binîercesinin gerçek 
yönleri sıkı yönetim mahkemelerince karara bağlana
rak bu hareketlerin yalnız masum talebe hareketi 
olmayıp Devleti, rejimi kökünden yıkmaya ve mil 
letimizi bölmeye matuf komünist hareket olduğu teş
his ve iddiamız da tescil edildi. 

Bu kadar gerçekçi oluşumuz ve gerçekleri savun
mamıza rağmen, bizi Anayasaya karşı görüş sahibi 
ithamından da bugüne kadar kurtulamadık. Maalesef 
ithamlar, iftiralar hâlâ bir kısım kesimlerde gerçek
lerden ağır basmaktadır. Bunu bile bile, göre göre 
Adalet Partililer olarak bugüne kadar olduğu gibi. 
bundan sonra da yeminlerimize sadık kalarak doğru 
bildiğimizi haklı gördüğümüzü söylemeye ve savun
maya devam edeceğiz. Zaman hep bizim haklı oldu
ğumuzu yanılmadığımızı şimdiye kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da haklı çıkaracaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sabırlarınızı taşırmadan hafızalarınızı biraz daha 

tazelemeye devam edeceğim. Konuşmamızın başında 
bir kısım olaylara da özerklik müessesesinin aydınlığa 
kavuşmamış olmasının sebep olduğunu arz etmiştim. 
Bu özerklik kavramı hem üniversite, hem de TRT'de 
Devlete karşı bir direnme aracı olarak kullanılmış
tır. İncelemeler ve müzakereler sonucu Türkiye 
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Cumhuriyetinde bir tek Devlet olduğu fikri ve ger
çeği bu sahada da oldukça çetin mücadele sonucu 
sağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Olayları önlemek, memleketi tehlikeden ve buh

randan koruma ve kurtarmak için hep kanuni yolla
ra başvurulup, bu meyanda Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Kanununu, Dernekler Kanununu, Milli Eği
tim Temel Kanunları tedvin edilmiştir. Bunlar hep 
Türk Devletini ayakta tutmak, Devletin ülkesi ve 
milleti ile bütünlüğünü sağlamak, Devletine, milleti
ne, cumhuriyetine sadık iyi vatandaş yetiştirme gay
retine matuf, son Türkiye Cumhuriyetini ilelebet ya
şatmayı sağlayacak kanunlardır. Nerede bu kanun
lar?.. Bu kanunların çoğu iptal edilmiş. Kim ettir
miş?.. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden?.. Özgürlük
ler elden gidiyormuş da onun için. 

Değerli arkadaşlarım, 
Soruyoruz; şimdi vatan, Allah korusun rejim el

den giderse, millet bölünürse o zaman özgürlüğü ne 
yapacağız?.. İptal ettirilen sadece bu saydıklarımız 
mı?... Hayır. Anayasanın 136 ncı maddesinin uygula
maya konulan hükmü ile kurulan Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri. Kim iptal ettirdi?.. Cumhuriyet Halk 
Partisi. Menfaati ne?.. Takdirini size bırakıyoruz. 
îptal edilen boşluğu doldurmak için getirilen kanun 
tasarılarına karşı çıkıldı. Kim çıktı?.. Parlamento 
içinde Cumhuriyet Halk Partisi; dışarıda ne iş yap
tığı, ne zaman kurulduğu nerede oturduğu belli ol
mayan sayısız dernekler ve DİSK. Niçin karşı çıktı
lar?.. Özgürlükler elden gidiyormuş. 

Değerli arkadaşlar; 
Karşı çıkılan tasarı ile Anayasanın 136 ncı mad

desi kâğıt üstünden alınıp işler hale konulacak ve 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulacak. Kurulacak 
bu mahkeme hangi davalara bakacak?.. Devletin ül
kesi ve Milleti ile bütünlüğü, hür demokratik düzen 
ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aley
hine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini 
ilgilendiren davalar hakkında bu mahkeme karar 
verecek. 

Görülüyor ki. ne gayesine uygun faaliyette bulun
ması icap eden dernekler, ne de sendikalarla Devlet 
Güvenlik Mahkemesi görevleri arasında bir irtibat 
mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi de öyle. 
Parti faaliyetleriyle Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
göreceği işler başka başka şeyler. O halde, karşı çı
kışın gerçek sebebi nereden doğuyor; kuşku neden? 
Nedenlerini kabul zor değil. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Esasen bunları arz için zamanım da kâfi değil. 

Türkiye'yi bugünkü vahim hale getirmemek için ça
re arayan tedbirler alan, bu tedbirleri uygulayanlar; 
alınan tedbirlerden rahatsız olanlar, gayeleri köstek-
lenenler tarafından hedef ittihaz edildiler, itham edil
diler, saîdırlara uğradılar, hain ve faşist olarak dam
galandılar, velhasıl boş durmadılar, fırsat kolladılar, 
olaylara devam ettiler, bunlar hep illegal yollarda yü
rüdüler. 

Ecevit'te boş durmadı; muhalefetine, ithamına, 
iftirasına, bozuk düzen diye tavsif ettiği mevcut dü
zeni yıkıp, yerine kendi anlayışına göre düzen kur
ma planları çizdi, bu planları kapalı veya açık iza
ha çalıştı. Saldırılar hazırladı, saldırılar arasında Hü
kümeti yıpratmak çabası içinde «ülkemizi zalimle, 
işkencecilerle, faşistlerle, kontrgerilla ve kışkırtıcı 
ajanlarla idare ediyorsunuz, bu nedenlerle memleke
tin huzurunu bozuyorsunuz» diye hem hükümeti, 
hem şerefli Türk Ordusunun bir bölümünü, hem de 
Milli İstihbarat Teşkilatını tahripten çekinmedi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ecevit, şimdi Hükümetin başında. Kontrgerilla ve 

kışkırtıcı ajan olarak itham ve ilan ettiği kuruluş
lar emrinde. Ya ithamlarının gerçek olduğunu orta
ya çıkarmalı veya iddiaları gerçeklikten yoksun ise, 
bu şerefli kuruluşlar üzerinden kararttığı bulutları 
kaldırıp böylece bu güzide kuruluşları, kamuoyun
da yarattığı ağır töhmetten kurtarmalıdır. 

Değerli senatörler; 
Buraya kadar ülkemizi buhranlı döneme sürükle

yenlerin kim olduğunu, buhranların kimden teşvik, 
yardım ve himaye gördüğünü, bu oluşun nasıl bir se
yir takip etiğini, geçen 1 0 - 1 5 yılın milletimize nele
re malolduğunu, Adalet Partisi Hükümetlerinin ne
ler çektiğini, muhalefetin neler yaptığını kısaca arza 
çalıştım. Nedenini de konuşmamızın başında açıkla
mıştım. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizi saran rejim buhranının sürüp gitmekte 

oluşunun, maalesef başka ülkelerle mukayese edildi
ğinde, özel bir tahlihsizliği vardır. Bu talihsizlik de 
muhtelif sebeplere dayanmaktadır. Evvelâ, Türkiye' 
de rejime karşı açılan savaşın kaynağının komünist 
bir hareket olduğu teşhisinde o devirde muhalefet 
ve ona yakın olan çevreler ve bağlı olan derneklerce 
fikir birliğine varmanın zorluğudur. Saniyen bu mü
cadelenin yarattığı çeşitli buhranlar ve sıkıntılar o 
devrin muhalefeti tarafından siyasi istismar sermaye
si olarak devamlı işlenmiş ve kaynak olarak da mu

hafazada yarar görülmüştür. Esasen Cumhuriyet 
Halk Partisinin muhalefeti, iç bünyesinin bir kesimi 
ve etrafına toplanan kuruluşlarının anagörüşlerine 
karşı ters düşmemenin siyasetini de beraber yürüt
müştür; ama 1968'de kızıl talebe hareketlerine maruz 
kalan ülkelerdeki muhalefet, asla kızıllara karşı ta
viz vermemiş, rejimine ve devletine saldıran komü
nistlerin karşısında hükümetleri ile beraber yer al
mıştır. Böylece batıda başgösteren komünist hare
ket huzura kavuşmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu. tutum ve davranış sahibi muhalefet, ocak ayı 

başında sürdürdüğü eşine rastlanmamış büyük bir 
propoganda, eşi yine hiç bir demokraside görülme
miş ve bundan sonra da görülmeyecek entrika ve 
tertiplerle iktidar olmuştur. Bu çirkin ve ayıplı oluşu 
tekrar etmeyeceğiz; ama bu ayıplı durumdan nor
mal sonuçlar beklemenin abesle iştigal olacağını 
söyleyeceğiz. 

14 Ocak 1978 günü, onu takip eden 8 Şubat 1978 
günü bu kürsüden Yüce Kurulunuza ve Milletimize 
bu oluşun, oluşuşunu bütün delileri ile açıklamıştık. 
Bizim bu görüşümüzü ve o gün iktidardan ayrılmış 
bir partinin hislerinden kaynaklanan bir davranış 
olarak değerlendirenler de olmuştur; ama bugün bi
zim dışımızdaki görüşlerin sahibi ile bizim görüşü
müzün yanında randevusuz buluştuysak, bu buluşma 
Adalet Partisinin hiç bir zaman hisleri ile değil, akıl 
yolu ile, vatan ve millet sevgisi ile hareket etmesinin 
sonucudur. Adalet Partisi her zaman «Önce vatan, 
sonra parti» demiş ve demeye de devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ecevit Hükümetinin Programı üzerinde 14 Ocak 

1978 günü bu kürsüden yapılan konuşmaları hatırlat
makta, görüşlerin isabetini tespit için yarar görüyo
ruz. O gün sayın Milli Birlik Grupu sözcüsü Ecevit 
Hükümetinin Programını bir tarafa bırakıp, geçmiş 
iktidarları her zamanki tutumları gibi, davranıp, hiç 
de halkh yönü bulunmayan sözler söylediler. Bulgun 
de biraz önce Sayın Kadri Kaplan aynı yola döndüler. 

Değerli arikadaşlanm; 
18 yıldan heri Anayasaya göre tarafsız olan bu ku

ruluşun Adalet Pariüilsine karşı tuituimu malum oiduğu 
için, ben bu harddaft bugün de bu k'üfsüidsn dile ge
tirilmişsin! hepiniz adına yadırgamıyorum. 

Bir taraftan «Birleşin, diyalog. kurun, m'emliekieSi 
bu tehlikeden çıkarım» diye taraftyızlılk edası içinde, 
bir tarafsıızlıfk halime gelmesini isltejr süıyasi partilerin; 
gelip bugünlklü anarşinin önlenmesini fcasvrye ederler; 
sonra da hiç de lüzumu yolfeken mazideki hükümet-
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leri komıünte'lerin 60 yıldan beri kullandığı «Cephe» 
kelimesiyle itham ederler. Bunu yakıştıramadığımızı 
huzurunuzda ifade etmeyi bir borç sayarım. Daha faz
la ileriye gitmeye lüzuim yo!k; mazidielkü tutumları da 
•belli, bugünkü tutumları da belli oldu; bundan son
raki tutumları da böyle devam edecektir. O kendilieri-
nin bileceği bir iş değerli arkadaşlar um. 

Müzakereye imkân sağlayan, önergeyi getiren Sa
yın Kontenjan Grupu Sözcüsü ise, 14 Ocak 1978 gü
nü Grupu adına Hükümet Programını kısmen açık ve 
kı'sırnen iyi buluyor ve Eeevİt Hükümetinden huzur 
ve asayiş bozan olayların sadece iç güvenlikle değil, 
aynı zamanda ülkemizin bütünlüğü ve Varlığıyla ilgi
li oldukları bilinerek önlemlerin alınmasını düşündük
lerini söylüyorlar. O günkü olaylara çare bulacağını 
da ümit eder/ek istekte bulunan Kontenjan Grupu, 10 
ay sonra, Ekim ayının 26'ısında Ecsvit Hükümetine 
olan ümidimi kaybetmiş olmalı ki, Cumhuriyet Sena
tosu Başkanından Cumhuriyet Senatosunu fevkalâde 
toplantıya çağırmasını; silahlı şiddet eylemlerinin en
dişe verici tırmanış içinde olduğunu, !bu tırmanış ne
deninin de ideolojiden, etnik niedenlerderi ve mezhep 
kışkırtmalarından kaynaklanarak demlokratiilk rejimi
mize, milletimizin bütünlüğüne yöneldiğini, bu büıyüik 
tehlikeyi önlemek için de siyasi partileri, organları 
ortak bir tutum içimde birleşmeye çağırıyor. 

Böylesine ciddi bir meselede birlik ve beraberlik 
içinde olmayıp da nerede olunacaktır?.. Ne var ki, 
önce görevli Hükümetin yüklenmiş olduğu mesuliye
tin ciddiyeti içinde Vazife yaptığına bizi inandıracak 
bir tek davranış ve uygulamaya 10 aydan beri maale
sef şahit olmadık. Hükümet, kanuni yetkilerini hangi 
olayda kemali ciddiyetle tatbik etti; buna cevap ve
rebilirler mi?.. Vermeleri de mümkün değil değerli 
arkadaşlarım. 

Demokratik repimimize, Devletimizin ve Milleti
mizin bütünlüğüne yönelik, ideolojiden kaynaklanan 
silahlı şiddet eyleminin tırmanışını söylüyorlar. Ne
den bu ideolojinin ve eylemcilerinin adı söylenmiyor?.. 
işi yarım tutma nın yararı yok. Meseleyi ciddi tutacak-
sak, mecburuz her şeyi bütün açıklığıyla konuşmaya. 
Esasen bizim Parlamento olarak yapacağımız görev 
de budur. 

Evet, Devletimizin ve Milletimizin bütünlüğünü 
ve CuimhuriyeltimiLz'i yıkmak isteyenler koimünistlerdir; 
ama bunu, icrayı elinde tutan Hükümete kabul etti
remezsiniz. Bu teşhiste Hükümetle görüş, birliğine va
ramazsınız. Çünkü ne geçen 10 sene içinde, ne de Hü
kümet oldu olalı 10 ay içinde Hükümeti bu görüşe 
yakın bulamadık. 
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işt'e Yüce Sanatonun zabıtları; sayfa 689'da Ece-
vit şöyle diyor: «Türkiye'deki olayların anarşinin se
bebi sadece ve sadece beynelmilel komünizmdir diyen 
(kimseler - idiyse de ki öyle oldukları anlaşılıyor) 
bazılarının o zaman dünyadan haberleri yok demektir. 
Çünkü dünyada beynelmilel komünizm diye bir şey 
'kalmamıştır.» Bu konuşmadan, bu güne kadar on aya 
yakın bir zaman geçti. Bu süre -içinde binlerce kanlı 
hadise birbirini takip ediyor. Vatanın her karış top
rağı kana boyanıyor, hâlâ Hükümetin başı, televizyon 
ıs'ayfeder gibi bu acı, , hunhar kanlı hareketlerin sa
hiplerine, ne de kaynaklarına Devletin gücünü ve ka
nunlarını tatbik etmedi, edemiyor. 

Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin ciddi tehlike kar-
şıisında bulunduğunu tespit ve teşhis öden sadece Sa
yın Kontenjan Grupu değil; Sayın Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi, daha sonra Sayın Devlet BaşkanıSmız, Sa
yın Genelkurmay Başkanımız, üniversitelerin senato
ları, basınımızın güzide yazarları bu tehlikeye parmak 
bastılar. Bu tutum ve davranışları nedeniyle başta 
Devlet Başkanımıza, Genelkurmay Başkanımıza, üni
versitelerin yetkili organlarına ve yazarlarımıza Ada-
ü'et Partisini Grupu adına şükranlarımızı arz ederiz. Bu 
arada şu hususa işaret etmeden geçemeyeceğiz. Bü
tün bu anarşinin, terörün Ve Yılkıcı hareketlerin üs
tesinden gelebilmek için tavsiye ve telkin ddilen 'siya
si partilerin asgari müştereklerde birleşmesi hususu
dur. Bu çök doğrudur. Ancak, bu telkin ve tavsiyenin 
muhatabı biz olamasak .gerek, hiç olmazsa önce. Zira 
bütün bu olup bitenlerin ve son derece vahim olayla
rın temellerinde yatan fikir ve hedefin komünizm ol
duğu asgari müştereğini biz zaten bidayetten beri ka
bullenmiş, bunu söylemiş, biç olmazsa bu asgari müş
terek. etrafında birleşilmesini ilk tedbir ve çare olarak 
tavsiye Ve teklif edegelmişizdir. Maalesef ne Hükü
met, ne de onun Partisi, açık ve seçik olan bu asgari 
müşterek teşhisi ne yaklaşmam aktad ir. 

Sayın senatörler; 
Evet, maalesef Türkiye bugün talihsiz, talihsiz ol

duğu kadar Cumhuriyetin en karanlık dönemini yaşa
maktadır. Anarşi, terör ve bölücü hareketler kanun, 
nizam hâkimiyetine meydan okumakta, rejimi ve Dev
leti temelinden yıkmayı hedef alan bir seviyeye ulaş
mıştır. Kanaatimiz odur iki, bu hale gelişin 'tefle mesulü 
Hükümet, tek nedeni bu Hükümetin acz ve beceriksiz
liği yanında, bünyeisine hâkim olan sakat zihniyettir. 
Her geçen gün, Devleti kemiren tehlike büyüyor. Her 
geçen gün, bu milletin genç evlâtları ölüyor. Gün. gi
derken hem Devleti, hem gençleri götürüyor, hem 
milli serveti. Bu ardı arkası kesilmeyen siyasi cina-
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yet ve .soygunların sonu ne zaman gelecektir?.. Ana- I 
ların göz yaşları ne zaman dinecektir?.. Bu olan foi- j 
tenin hesabı ne zaman sorulacak?.. Felâket tellâllığı 
yaparak, kapkara tablolar çizerek Hükümete gelenler, 
neredesiniz? (AP sıraları nidan «Hükümet yoik, yok bu
rada, Hükümet kaçtı» sesleri) Bu Hükümeti Devlet 
egemenliği kurmanın, şiddet eylemlerini durduracak 
otoriteyi sağlamanın aşaması sayan Cumhuriyet Halk 
PariJisi'nin Say m Sözcüsü arkadaşım burada, memle
ket on ayda ne hale geldi. Kendilerini kurtarıcı ilan 
ederek, bir sihirbaz edasıyla yola çılkıp Hükümete ge
lenler neredesiniz?.. (AP sıralarından «Hükümet yok, 
Romanya'ya g'ifüti» 'sesleri) Nöden Devlelt ve ülke bu 
ihale geldi?.. Hükümete gelldikftien sionra hler gelen gü
nün getirdiği kara 'tabloya bakıp vicdanlarınız sızla
mıyor mu?.. Nerede büyülü neçeteniz?.. Nerede, ne 
oldu sihirbaz edanız?.. Nedir memleketin 'içinde 
'bulunduğu bu vahim hal?.. Sokaklarda serçe ölüsü ye
rine, ömrünün baharında son verilen gençlerin ölüsü, | 
tiem de kesik başlı, kesik IkoMu olarak toplamıyor. 
Vatan semalarından ay yıldızlı bayrak indirilip, kale 
•duvarlarına orak çekiçli paçavralar yapıştırılıyor. Okul
ların çoğunda istiklâl ımarşıimız ıdku'tulimuyor. 

Nerede, ansan sesine kulak verenler? Nerede ana
ların, babalarım, çocukların feryadını dinleyenler, on
ların acısını feryadını ^indirebilmek için bu yola gi
renler? Bakın yaratmaya muvaffak olduğunuz kara 
tabloya da, varsa, duygunuz, insafınız bir karar ve
riniz, 

HükiüimdUe geldiğiniz 5 Ocak 1978'den bugüne, ne
ler olmuş bu azliz ülkede: 

Olay sayısı 4 976; öldürülen ansan 850; yaralı m- J 
san 5 020; bombalı saldırı 1 603; silahlı saldırı 1 503; 
tahrip edilen otomobil 283; öğrenci çatışması 825; 
isioygun 357; polise saldırı 217; yaralı polis 263, ölü 
polis 23, 

Bu cinayetler, soygunlar, bombalı silahlı saldırı
lara bakıp, bu ülkeyi ben idare ettim (diyebilecek 
bir tek devlet adamı dünyada bulunabilir m)i?.. 

Siz m/i talihsizsiniz, yökisa, büyük Mille1 tümiz mi?., j 
Şüphesiz büyük Milletimiz talihsiz. Anayasaya tas 
düşimeyenlerden «oruyörulm şfimdi: Solkalklarda eylem
lerin Iklol gezmesinin nedenini söyler imisiniz?.. Söyler 
misiniz Ümraniyede 5 işçi neden ıhunlharca öldürüldü?. 
Neden İstanbul Üniverisiıtesinden çılkan gençlerin üze
rine bomba lilte saldırıldı?., Devlet yöneiümiriizldie anar- ( 
şi yoksa, neden Karşıta, Ardahan'da, İğdır'da, Ağrı' 
ıda anarşi Var?.. Neden tarafsız Malatya Belediye Rei
sine suikast tertiplendi; nerede suikasıtçiler söyler misi

niz?.. Neden Pazarcık Postanesinde bir gün evvel pat
layan bomba ilân edilmısdi?.. 

«Demİırel Hükümeti gider, anarşi biter» diyenlere 
sesleniyorum; Demir el Hülkümeti ğideli 10 ay oldu, 
oldu; ama anarşi biıtlmısyip, o da 10 misli artıp, ül
kede kol geziyor. Maksadımız anarşinin bitmesi değil
miş, anlaşıldı. Ardı arkası kesilmeyen cinayetler, soy
gunlar, saldırılar, yangınlar, kurtarılmış bölgeler. Ha
pishane isyanları, hapiishaneden suçlu kaçırmalar ve 
kaçanlar. Okunmayan okullar, iller hududunda pasa
port sormalar; talebe sürgünleri. Bu çirkin, kanunsuz 
anarşi hangi eyleminizin doğal neticesi? Bu eylemler, 
bugünden 10 defa daha az iken, bir günde önleyecek
tiniz. Neden önleyemediniz?.. Cevap bekliyoruz. Çün
kü, cidd'i teşlhıis koymadınız. Ciddi teşhis koysanız bi
le, söyleyemezsiniz. Üsitüne de gidemezsiniz. Ne ta
rafsınız, ne de yansız. Sizi iyi biliyor ve tanııyoruz. Siz 
bu ülkede hükümetin yapacağı işleri yapamazısınız. 
Hükümet tecrübe yeri, hükümet sabır yeri, hlülkülrnet 
hoşgörü yeri. Hükümet gönül yeri, hükümet demok
rasiye ve cumhuriyete saldıran komünizm faaliyetine 
«Dur» deme yeridir, 

Ne hazindir ki, 10 aydan bu tarafa 'komünizm ve 
ifcOmünizan kanun dışı faaliyetler ülkede kol geziyor. 
Neden?.. Nedeni gayet açık 'değerli arkâdaşlarıim. Hü
kümetin başı bir sistem içinde, «Türkiye'de Iktomünizm 
yok, komünist yok, Türkiye'ye komünizmden zarar 
gelmez» diyerek, komünizmi neredeyse sevimli hale 
geçtiriyor. 

•KJomünizan faaliyetleri önlemek, ülkeyi ve milleti
mizi bu beladan kurtarmak için Ceza Kanunumuzun 
141 ve 142 nci maddecinin kaldırılmasını istiyor. Tür
kiye'de komünist partisinin kurulması görüşünü yadır
gamadığını söylüyor. Her fırsatta faşistlikten ve fa
şistlere açık cephe alıyor. Elbette komünizım bu ülke
de rahat rahat at oynatır, elbette Taksim Meydanına 
1 Mayıs günü 10 bin kızıl ceketli, yüzlerce komünizm 
sloganlı pankart, Lenin'ü, Mao'lu resimler, orak - çe
kiçli bayraiklar Büyülk Ataltiürk'ün heykeli önünde sıra
lanır, tek ay yıldızlı bayrak yok. iBu ibret verici man
zarada CHP'li 24 parlamenter Bulgaristan, Romanya' 
dan davet edilen komünistlerle yarayana oturur. İstan
bul'daki valileri de iftiharla, bu meydanı onlara aç
tığını, hadisesiz meydanı doldurup boşalttığını söyler. 
Bu valiye, aynı ayın 26 srada o meydanda o toplan
tıyı tel'in için itertiplıddiğimiz «Bayrağa saygı mitüiögi» 
mizde Atatürk Kültür Sarayı metfkJez binasına tatil gü
nü olmasına rağmen, ay yıldızlı bayrağı parlameriter 
arkadaşlanmjz zorla asitırmıştır. 
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Değerli arkadaşlarımı; 
Açıkça söylüyoruz; 10 aydan bu yana her gün ko

münizm devletimize yerleşiyor. Bu yerleşmeyi başta 
TÖB - DER sürdürüyor; hem Milli Eğilim Bakanlı
ğında ve hem de İçişleri Bakanlığında. Bu Bakanlık
larda TÖB - DER ne 'isterse o derhal infaz edilir. 
TÖB - DER'in isltemediği bir (kaymakam o ilçeden 
derhal alınır. (AP sıralarından «Doktorlar» sesleri) 
Tabii, doktor, bütün memurlar; öğrenmen ve idareci 
o gün okulundan ve yerinden alınır. 

TÖB - DER bunları yapar da POL - DER durur 
mu?.. O da, kendi genel müdürlüğünde (kendi istedi
ğini istediği anda yapma gücüme sahip hale gelmiş
tir. Öylesine güçlü kuruluş ki, «Hükümet gider, POL -
DER kalır» diyecek kadar hükümete ve Devlette mey
dan okur. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın sözcüsü 14 Ocak 
günü şöyle buyurmuştu buradan: «Kamu görevini 
alkil almaz ölçüde polltize ederseniz, demokrasi açı
sından tehlikeli bir sapma yapmış olursunuz.» Şimdi 
ne oluyor?.. «Siyasal kayırma uygulamasını yasa ta
nımaz boyutlara ulaştırırsınız çıkarcılığı, yağmacılığı 
yaratırsın iz.» Şimdi ne halde?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Hükümette öyle Bakanlar var (ki, taşıdığı sıfat 

ve resmi göreviyle yaptığı işleri bağdaştırmak mümkün 
olmuyor, istanbul'da polis kurşunlanıyor, polisleri kur
şunlayan anarşistler yaralanıyor; polisin bakanı, yara
lı polislerden önce alelacele yaralı anarşistin yattığı 
hastaneye gidip anarşisti ziyaret edip «geçmiş olsun» 
dileğini bildiriyor. Sıkışınca da göreviyle ilgili ziyaret 
süsü vermeye kalkışıyor; ama Malatya Belediye Reisi 
öldürülüyor, orada yok İçişleri Balkanı. İstanbul'da 
Emekli Yarbay Cihangir Erdeniz öldürülüyor, orada 
yak ne Bakan, ne Valisi. İstanbul'da Milliyetçi Hare
ket Partisinin İl Başkanı ve oğlu anarşistler tarafından 
öldürülüyor, bu Bakan hemen olay hakkında bir be
yanat veriyor, diyor ki; «Biz, İl Başkanının oğlunun 
öldürüleceğini biliyorduk; fakat babasını da öldürdü
ler.» 

Sayın Bakan, çocuğun öldürüleceğini biliyordun 
da neden (tedbir almadın?.. Hem genç, hem de baba
nın öldürülmesine imkân verdin?.. Bu nasıl görev an
layışı 'değerli arkadaşîarıım?.. Bu nasıl insaf kii, Vilâ
yette de, korunmaları için dilekçeleri bulunduğu hal
de, vali tedbir almıyor; ama gelin görün Eskişehir'e 
ki, 38 mahalle bekçisi 38 tane TOB - DER'cinin gece 
gündüz kapısını bekliyor. 

Öldürülen beş işçinin ölümü nedeniyle anıcak 48 sa
at sonra Ümraniye'ye giden vali; İstanbul Üniversi-

7 . 1 1 . 1978 O : 1 

I tesinden çıkan gençlerin topluluğu üzerine bomba atı-
I lıp, yedi ölü 40 yaralanmaya sebep olan hadisenin ya

pılacağı önce bildirildiği halde tedbir almayan vali, 
hâlâ orada mı?.. (AP sıralarından; «Orada, orada» ses
leri) O halde, neden Anltep Valisini bir tek olay so
nucu aîdiinız? 

Sivas olaylarında önceden bilindiği, o yer mahke
me başkanınca açıklandığı halde, neden gereken (ted
biri almadınız da bir şehrin tahribine, bunca vatanda
şın ölümüne, yaralanmasına; bundan öteye bu şehri 
veya mahalle sakinlerini birbirine düşman hâle getir
diniz? 

Bir şehri karıştıran, onbinlerce vatandaşı birbirine 
düşürüp düşman eden, 50'ye yakın İnsanın ölümüne, 
yüzlercesinin yaralanmasına, yüksek okulların okun
maz hâle getirilişine mani olamayan Elâzığ Valisini 
taltif -ederek Akdeniz sahillerine, Antalya'ya vali ya-

j parsınız da, tek bir hadise için valiyi görevden almayı 
tedbir sayarken Sayı Bakan, diz kendinizi neden bu 
tedbire tabi tutmuyorsunuz?. Bu kadar olanlara rağ
men, kendinizi neden azade kılıyorsunuz?.. Niçin ba-

1 şarsızlığınızı her gün vatan evlatlarının canı pahası-
na devam eitîtiriyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım;, 
j Yersiz, tutarsız, ciddiyetten uzak vaatler ısıonucu 

ülke ne hale getirildi. Ankara'nın Tuzluçayır'ı, Adana' 
j nm Atatürk Parkı, İstanbul'un Ümraniye'si, Kars'ın 

Ardahan'ı, Elâzığ'ın Yukarı Mahallesi, Sivas'ın, Ma
latya'nın bir kısmı sözde kurtarılmış bölge ilân edilir. 
Caddeler, duvarlar, direkler, komünist sloganlar, bö-

i lücü afişlerle dolmuş. Kitabövleri, bölücülüğü teşvik 
eden sayısız gazete, dergi, kitaplarla dolup taşan bir 
hal almış. 

Memleket tek kelime ile bozulmuş bağa dönmüş. 
Hâlâ ontada Hükümetçe alınmış bir tedbir yok. Ted
bir için (teşebbüs yok. Bu yokluk, bu boşluk karşısın
da vatandaş huzursuz, vatandaş sahipsiz. 

! Şehirlerde sinema seyircileri, lokanta müşterileri 
soyulurken Hükümet yok; ama Anodulu Ajansı, Kre-

j di ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası, 
Türk Standartlar Enstitüsü baskınları yapılırken; me
mur, öğretmen,- polis amir ve müdürleri sürülürken 
Hükümet var. 

Birbirinden mühim kanlı olayların hiç birisinin fai-
] li yok, hâlâ bulunamadı. 

• Halktan, hukuktan, adaletten nasibi olmayan, 'hak
sızlığı kanunsuzluğu görev hafine getiren bu Hükümet 
dökülen kanların vebalinden kurtulamaz. Böylesine ve
bali yüklenenlerin Hükümet olduğu ülkede asla hu-

j zur sağlanamaz. 
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Hele polisin hasta ilân edildiği, polisin bölündüğü, | 
anarşinin, 'terörün bu kadar azi'ıtığı ülkede, ülkeyi I 
idare eden Hükümetin -birbirini tutmayan, birbirine I 
ve gerçeklere iters düşen beyanları karşısında huzur I 
bulmak, huzur aramak abesle iştigal olmaz da ne olur I 
değerli arkadaşlarım?.. I 

Hükümet olmak, iktidar olmak kolay değil. Mu
halefete benzemez hLIkürn'at. İktidar yapma yeridir, I 
başarma yeridir. Kanunlara saygı, -milletin tümüne I 
sevgi, vatanın bütünlüğüne ve cumhuriyete sahiplik [ 
yeridir, teşhis koyma, alman tedbirleri tarafsız uygu-
lama yeridir. I 

Hükümette geldiğiniz, iktidar olduğunuz günden be- I 
ri yukarıda ısayd:lk'larnmızidan hiç birini sizin tultüımu- | 
nurda göre-rn-sdik, duymadık. Görülseydi, duyulsaydı ! 
ülkemiz bugünkü ortama gelmezdi. I 

Siz, kendi sözünüze, kendi programınıza, kendi 
'taahhütlerinize, Ak Günler Bildirinize sadık kalama- I 
drnnz, 'saygılı olamadınız. I 

Ülkede ezenler var bugün, ezilenler var bugün. Bu 
nedenlerle haksız düzen var, kan denizinde yüzen var; 
boğulan var. (AP sıralarından «Bravo» -sesleri) 

Getirdiğiniz ve yarattığınız bu ortamdaki vahim 
durumdan kurtulmak ve bu ağır -sorunların çözümü I 
için Sayın Cumhurbaşkanıımıizın işaret buyurdukları 
gibi, hâlâ tozpembe hayallere kapılmaktan lütfen 
vazgeçiniz. Evvelâ doğru teşhis koyunuz. Faşizm ka
dar, ondan öteye kbmünErn-in -ülkenrriz için büyük teh
like olduğu 'teşhisinde birlesiniz. 

Devletimize, rejimimize, milli bütünlüğümüze açık
ça musallat olan bu tehlikeyi önlemenin çaregâhı Ana
yasamızın 136 ncı maddesini işletip Devlet Güvenlik 
Mahkemelerini kurmaya, hiyanet yuvaları haline ge
len bir kilsim dernekleri uslan için Dernekler Kanunu-
nunu, yıkıcı, karıştırıcı kanunsuz toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerini önlemek için Toplantı vs Gö-ste-ri Yürü
yüşleri Kanununu, Polis Vazife Salâhiyetleri Kanunu
nu günün ihtiyaçlarına göre cevap verecek bale geti
rilmesi ve kanuni yolların açılması, memleketli bu ka
ranlık ülks halinden kurtarır, çıkarır. 

Bu yola girmeyenler, bu ülkeyi idare edemezler. 
Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da olan
lara cevap veremezsiniz, veto aldan kurtulamazsınız; 
hele anaların göz yaşını hiç dindiramezsiniz. Okulla
rı okunur, -yurtları çalışır hale isokamazsımız. 

Ha-mit Fendoğlu'nun, emiekli yarbay Cihangir Er-
deniz'in, Profesör Karafakioğlu'nun, Gazianfötep Ha
pishanesini basıp eşkiyaları kaçıranların suçlularını j 
bulmadıkça, bu mömlekati huzura kavuşturamazsınıız. J 

Vatana ve vatandaşa vatan ve vatandaş -değeri ile 
bakınız. Geçiştirme ve oldubitti gibi davranışlardan 
vazgeçiniz. 

Hakkâri ilimizde yabancı uyruklu aşiretlerin mey
dana getirdiği ciddi tahribatı basit bir hudut ihtilâfı 
gibi gösterme oyununu Mİll'atimize oynamayın. Mı-
zırak çuvala Sığmıyor. 

TRT'nin olanları Miileltten gizleme, gerçekleri 
tahrif, habbeyi kubbe, kubbeyi habbe oyunları sona 
erdirilmeli. 359 saydı Kanundaki yerine dönmeli, gö
revini yapmalı. Millete zulmeden tutumundan vaz
geçmeli. Lüzumsuz gayretkeşlik ne kendisine, ne de 
abartmaya çalıştığı kişilere yarar sağlamaz, 

Değerli senatörler, geçen 10 ay içinde Hükümetin 
ve başının kararsız, tutarsız ve çelişkilerle dolu lafa
zan 'tutum ve davranışı memleketimizi, milleıtimizi bu
günkü vahim hale getirrniştir. Bundan kimsenin şüp
hesi yoktur. 

Memleketin hiç bir yerinde, hiç bir insanında hu
zur yok, emniyet yok. Bağında, bahçesinde, dağında, 
tepesinde, tarlasında, obasında, köyünde, kaisaıbastında, 
şehrinde 'huzur yok, emniyet yok. Daha karanlık ba
sarken Ankara şehri, Hükümet Merkezi ölü şehir ha
line geliyor. Herkesin dilinde her saniye dolaşan söz, 
«Ne olacak?». «Ne olacak?» sorusunu yaratan Hükü
mettir, Hükümetin başıdır. Hükümetin başına yardım 
kampanyası açanların iyi niyeit ve samimiyetinden şüp
hemiz yok. Yok; ama bu kişinin bu davranışlardan 
esinleneceğini kabul etmek de mümkün değil. 

Diyalog kurma 'bahanesiyle Hükümet Merkezinde 
Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanıyla görüşür, 
«Ana Muhalefettin sert muhalefet yapacağını, kendi
sinin her zaman barış elini uzatacağını» bayan eder, 
ertesi günü Van'da kendisinden önceki Hükümete di
linin döndüğü kadar iftira eder, saldırır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kaside mi ya
zalım yani?.. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — On aydır işbaşında bulunan Hükümeti teslim 
aldığı gündeki meselelerden birini teslim aldığı gibi, 
-dahi -muhafaza edebildi mi?.. Taahhütlerinden bir 
-tekini yerine getirdi mi?.. O günkü Türkiye ile bugün
kü Türkiye arasındaki fark milletin lehine mi, aleyhi
ne -mi? Bu soruların cevabı hap millelt aleyhine yürü
yor, hem de tırmanış şeklinde. Bu hal, büyük iddia
larla yola çıkanların anarşiye teslim -olduklarının, şi
şirilmiş balonlarının kendi elleriyle döndürüldüğünün 
delili değil de nedir değerli arkadaşlarım?.. 

On aydır ülke yararına bir tek cüce boyut kazan
dırma başarı ve becerisi gösteremeyen; fakat ülke aley-
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hine sayısız ve ölçüsüz değer kaybettiren bu Hükü
metten ıbundan sonra bir yarar 'bekleme umuldu itıiim 
milletçe kaybedilmişitir. 

Ecevit, hiç kirnısede küsur ve 'kabahat aramasın. 
Her şeyin sorumlusu kendisidir; Korumuşuz muhale
fet yıllarında ektiği rüzgar, fırtınaya hatta tayfuna 
dönüştü ve kendisini de önüne kattı; bunu bilmeli. 
Kendisini tutan tarafları da, «Ellerim kırılsaydı» diye 
hüsranını dile getiriyoı bugün. Ecevit'i ne Ecevit, ne 
de ülkeler dışı Sosyalist Enternasyonal kurtarabilir mi, 
değerli arkadaşlar?.. 

Büyük milletimiz simidi (sesleniyor: «Acelemiz var, 
acelemiz var. Ecevit Hükümetinden kurtulmak için 
acelemiz var» diyor. •Büyük milletimiz, kendisini Bce-
vit'in yarattığı buhrandan bizzat kendisi kurtaracak
tır; geçmişte olduğu gibi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bize gelince, Tanrıya, tarihe ve Milletimize karşı 

sorumlulüğumıuzun idraki içinde sonuna kadar milli 
menfaatlerimizi, büyük Atatürk'ün eserlerini ve cum
huriyetini koruyacağız. Türk milliyetçiliğinin mümes
sili olmanın kararlılığı içinde bir parti olarak de
vam edeceğiz. 

Yüce Senatoyu saygıyla selâmlarım. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Değerli arkadaşlarım; 
Genel Görüşmenin belli bir seviye içinde geçme

sine hep beraber uğraşacağız. 
Sayın Ucuzal, Türkiye Cumhuriyetinin Başbaka

nı, Hükümet Başkam ve Bakanlar Kurulu Başkanına 
bir başka yerde söylenmesi mümkün; ama Cumhu
riyet Senatosunda bu görüşme dolayısıyla söylenmesi 
doğru olmayan ibareleri kullandılar. Kullanmasaydı-
lar daha iyiydi; müdahalede bulunmadım, hatırlatma
dım. Belki bir ölçü içerisinde görüşmelerin devamı 
kaygısıyla. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Terbiyesi oka-
darda, onun için. 

BAŞKAN — Devam ediyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Tah-

talkılıç, buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
konuşurken neden bu söyl'edikierinizli söylemediniz, 
müdahalede bulunmadınız da şimdi bir şey yaratma
ya çalışıyorsunuz? 

BAŞKAN — Kürsüde bunlar yapılmasın diye, 
Teşdkfkıür ederim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anayasaya göre 
tarafsız ıbaşkan. 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tahtakılıç. 
Kayseri Üniversitesi kurulması hakkında yasa tek

lifi üzerinde 133 sayın üye oy kullanmış, 131 kabul, 
1 red, 1 çekinser, 2 liptal oyu tespit edilmiş; böylel'Me 
Cumhuriyet Senatosunda kabul oyu tespit edilerek 
gerekli işlem yapılacaktır. 

Sayın Tahtakılıç, buyurun. 
CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 

(Uşak) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın Üyeleri; 

Açılan Genel Görüşmede Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına söz almış bülunuyoruırrL 

Önerge, biraz sonra amacını metinden 'Okuyaca
ğım gibi, parlamenter düzeyde ve nitelikte bir amaç 
güdüyor. Aynen okuyorum: 

«Bu anlayış içimde Cumhuriyet Senatosu Cum
hurbaşkanınca Seçilen üyeler Grupunun 12 Ekim 
1978 tarihinde oybirliğiyle aldığı karar uyarınca, Hü
kümetin şiddet olaylarına ilişkin olarak bilgi vermesi
ni, aldığı ve alacağı önlemleri açıklamasını ve Sena
tomuz üyelerinin bu konudaki görüşlerini bildirmıele-
rini sağlamak üzere, Cumhuriyet Senatosu îçtlüziüğü-
nün 127 nci maddesi uyarınca Senatonun toplantıya 
çağrılımasını rica öderiz.» 

Grupumuz; bu önerge ile Senatoda hakikaten her 
birimizin ve Grupumuzun da üzüntüyle, diidd&yetle 
takip ettiği silahlı şiddet olayları hakkımda Parlamen
to - Hükümet açısından gerçeklerin ortaya konması, 
alınacak tedbirler hakkında fikirlerin söylenmesi gibi 
bir görüşmenin açılacağı umudunda idi ve sorumlulu
ğunu bilerek ve güvenle taşıdığı Ecevit Hükümetinin 
bu 10 aylık Hükümet işlerinin, özellikle silahlı şid
det olaylarında hangi noktadan başlayıp, hangi nok
taya geldiğini ve yeniden alınması düşünülen tedbir
lerde hangilerinin faydalı, hangilerinin gereksiz oldu
ğu gibi bir görüşmenin açılmasına katkıda bulunmak 
üzlere bana sözcülük vermiş bulunuyor; fakat ne acı
dır ve ne talihsizliktir ki, özellikle Adalet Partisi Gru
pu Sözcüsü müzakereyi 52 yıllık Cumhuriyet tarahi-
nin içinde geçmiş olayların kendi anlayışına göre, aca
ba tenim durumumu, tutumumu hakikaten savunma
ya yarar zannederek burada sayıp dökmeye kalktı. 
Asıl düşüıîüğü çelişki de, şu anda millet iradesiyle 
sorumlu Hükümet olan Hükümetin Başbakanına açık 
ve kapalı bir şekilde komünistlik, komünizmi hima
ye suçu yükledi. 

Aziz kardeşlerim, 
Evvela 52 yıllık Curnlhuriyet tarihini eğer bir sa

niye ciddi olarak gözden geçirirsek, bu Cumhuriyet. 
tarihi o görüşlere katiyen kapalıdır. Sebep; o Cum-
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huriyat tarihi, Türkiye'de halk .egenrenîiği fikrine da
yanmaktadır. Oltada da Millöt Meclisinden güven al-
muş 'bir Hükümet var. Hatta öylesine ki, kendilerinin 
«avunduğu Hükümet tarihsel bir Parlamenter karar
la Hükümetten düşürülmüş, güvensizlik verilmiş yeri
ne M'ecli'sin güveniyle bir Hükümet kurulmuştur. En 
az ciddi bir davranış, bu Hükümeti an'cak ve ancak 10 
aylık tutumu ile eleştirmek ve tutumu hakkındaki yan
lış bulduğu noktaları açık açık belirtmek olabilir. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — O da öyle yap
tı. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ektiğiniz to
humları unutmayın. 

CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 
(Devamla) — Sayın arkadaşlar; 

Evvelâ biz Grup olarak 1977 Ocalk ayı koşulları1 

içerisinde mömle'kielt'e cepheciliğin getirdiği, Devlet 
varlığında yaralar açan, onulmaz yaralar açan Dev
let müessesesinde, Hükümet varlığında âddta kişisel 
maksatlara uygun birtakım girişimlere yol açan bir
biri arasında tutarsız olan; hatta değil içişlerinde, dış
işlerinde bile memleketi karmakarışık hale getiren bir 
cephe gidişine Millet Meclisi iradesi ile son vermiştir. 
Bu hadise, evvelâ yakında bütün açıklıklanyla Kon
tenjan Sözcüsü arkadaşnmızm açıkladığı gibi, 'bu giri
şimin durdurulması yalnız başına tarihsel bir Parla
menter olaydır. O halde, Sayın Uouzal'ın Grupu adı
na buradaki söylediklerini evvela ben hatıralarınızı 
yolklayaraJk, sununla, toptan değersiz olduğunu ispat-
layacağum. (AP sıralarından gürüMüler) 

Sayın Demirel diyor ki,... 
BAŞKAN — Saym Tahtakılıç bir dakika. Değer

li arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, Adalet Partisi 

Grupu adına yapılan konuşmayı hiç bir tepki göster
meden sükûnet içinde dinledi, aynı şeyi sizden rica 
ile, özellikle bekliyorum.. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Fazla geriye 
gitıme. 

CHP GRUPU ADİNA AHMET TAHTAKILIÇ 
(Devamla) — Yalnız, Sayın Başkan^ isiz müsterih olu
nuz. 

^BAŞKAN — LüıSfen devam edin.. 

CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 
(Devamla) — Hayır cevap vereceğim. O konuşanların 
burada bulunuşu dâhi, Türkiye'de şu Anayasa için 
mücadele yapanların eseridir. Onun için, onlar bıra
kınız diledikleri kadar 'söylesinler.. 

BAŞKAN — Siz de o şökilde hitap etmeyin lüt
fen. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Fazla ileri git
me. Milletin malı, milletin reyi ile geldik. 

CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 
(Devamla) — Anayasanın dedim, Anayasanın. 

BAŞKAN — Anayasa diyor, Anayasa, İşi hep tat
lılıkla halledelim. 

Evet, 'devam edin Sayın Hatip. 
CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 

(Devamla) — Sayın arkadaşlar.. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyonlkarahisar) — Sa

yın Tahtakılıç haklıdır, vefasızlığı hariç. 
BAŞKAN — Sayın Karayiğit, lütfen. 
CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 

(Davamla) —• Efendim, bırakınız «Vefa» kelimesi gi
bi sakakta söylenecek sözleri, siz burada fikir söyleyin 

ı fikir. 
] AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kaç parti 
j için mücadele ettin?.. 

CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 
(Devamla) — Ben kaç parti için değil, sizin bütün 

j zihniyetlerinize ömrümce karşı çıkarak burada bu-
; lunuyorum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri ve al-
| kuşlar.) 
1 AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hangi 
i partiye çıkmadın ki?.. 
I CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 
1 (Devamla) — Parti değil, yalnız demokrasi için mü-
| cadele yaptım, yalnız bu Anayasa için mücadele yap-
j tim. Beyinizle paşanızla mücadele ederdk burada bu-
1 lunuyorum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri ve al-
I kuşlar) 
S ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Bizde paşa yok, 
i paşa orada, sizde. 
I M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — O zaman bu 
1 Anayasa yoktu. 
I ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Paşa Halk Par

tisinde, bizde paşa yok. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Türün Paşa 

var. 
'BAŞKAN — Sayın Adalı, rica ediyorum. 
CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 

(Devamla) — Sayın arkadaşlar; 
Aralık 1977 yılında artık Hükümetinin tutunama-

yacağmı anlayan Sayın Süleyman Demirel, en az in
safla «Bulun 226"yi Hükümeti alın.» demiştıir. Meclis, 
aynı anayasal kurallar içerisinde, bu surette Hükümeti 
düşürüyor ve yerine Ecevit Hükümdtin'e güvenoyu ve
riyor. Eğer parlamenter düzeyde, hele Senatoda bu 
açılan müzakerenin olumlu sonuç vermesini düşünü
yorsanız, bu gerçeği biç bir zarnan münakaşa etmek 
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gibi bir noktaya gitmeyiniz. Çünkü, haber vereyim; 
sizin bütün zihniyetinize rağmen, Ecevit Hükümeti 
halk vicdanında, Devlet katında, Meclis katında gü
venini sağlamlaştırmakta ve görevini yapmakta devam -
etmektedir. . 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Neticeden 
bahset.. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Bir 
seçime gidelim o zaman Sayın Tahtakılıç.. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Erken seçime 
var mısın?. 

CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 
(Devamla) —• Sayın arkadaşlar; 

Cumhuriyet ve demokrasi nasıl var olur?.. Parla
mento, parlamento olarak vazifesini yaparsa, hükü
met, Cumhuriyet Devletindeki yürütme görevini ge
reğince yapmanın yolunda olursa, bağımsız adalet 
güoü görevini yapmakta başarı gösterirse, o andan iti
baren Devleit varlığı ayağa kalkar ve önergede ileri 
sürüldüğü gibi, Türkiye'nin, Cumhuriyetin ve halikın 
gücü bu işleyiş içerisinde her türlü anarşi olayının, re
jime karşı olayın karşısında dikilebilir. 

O halde, Ecevit Hükümeti acaba vazifeye başladı-
ğs zamandan itibaren kanunlar karşısında tarafsız ola
bildi mi?.. Olayların, sağdan gelsin soldan gelsin, Dev
let gücüyle karşısına çıkabildi mi?.. Suçluların pe
şline düşebildi mi?.. Suçluları yakalayıp adalete tes
lim edebildi mı?.. Bu noktalar üzerinde hesap sormak 
lazım gelirken, arkadaşlarımız işi maalesef kişisel ve 
gerçek dışı birtakım mantık oyunlarına sürüklemek 
gibi bir vaziyet ortaya getirdiler. 

Onun için, müsaade ederseniz biz bunları bir nok
tada bırakalım. Yalnız, fikirleri arasında Sayın Dev
let Başkanından bahsettiler. Devlet Başkanına karşı 
Yüce Senatonun huzurunda kendilerinin söyledikle
rini mutlaka açıklamak .mecburiyetindeyim. 

Devlet Başkanının Cumhuriyet Bayramı dolayısıy
la yaptığı konuşmayı hepimiz dikkatle dinledik; fakat 
o konuşmadan, Devlet Başkanının konuşmasından Sa
yın Adalet Partisi Sözcüsünün çıkardığı manalar dü
şünülüyorsa, meVkii böyle bir beyanda bulunmaya 
müsait değildir. Milli iradeye, Millet Meclisinin kara
rına karşı düşmüş gibi bir vaziyete düşer ki, Sayın 
Cumhurbaşkanının böyle bir şeyi aklından geçireceği
ni hiç bir zaman düşünmüyoruz. 

Cumhurbaşkanının Cumhuriyet Bayramı dolayı
sıyla yaptığı konuşmaya gelmişken, şu «Asgari müş
tereklerde buluşmak» sözünü de kendi anlayışımızla 
nasıl ortaya koymamız lazım geldiğini açıklayacağım. 

Aziz kardeşlerim, sayın senatörler; 
Asgari 'müşterek, Türkiye^de bu Anayasanın insan 

haklarına dayalı, o felsefeye dayalı demokratik dü
zenidir. Bu düzen içerisinde gerek Başbakan Ecevit, 
gerek Grupumuz herkesle açık açık bir araya gelme
ye hazırdır. Bizim için asgari müşterek, demokratik 
düzen ve bu Anayasadır. O halde, eğer Sayın Cum
hurbaşkanı o «Asgari müştereklerde buluşmak» sözü
nü bu anlamda kullandığı kanaatındayız, öyle olması 
lazımdır. Biz haber veriyoruz Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına, bu Anayasa çerçevesinde, demokra
tik düzen içerisinde herkesle barış felsefesiyle mem
leket meselelerinde konuşmaya hazırız; ama bu konuş
madan eğer şöyle bir mana çikanlıyorsa, kendisine 

i çok saygım olan Kontenjan Grupu adına konuşan 
I Zeyyat Baykara arkadaşım da geçen oturumda öner

gesini açıklarken, bu oturumda da yine bir vesileyle 
«Partiler üstü meselenin ele alınması» sözünü kullan
dılar ve milletin inanacağı hükümetten bahsettiler. 
Çok yanlış yolda olduğumuzu hemen hemen hepimi
zin bilmesi lâzım. 

Arkadaşlar; 
Meclisin güvenini taşıyan bir hükümetin icraatı 

hakkında her şeyi söylemek bu Anayasaya göre, par
lamenterlerin ve grupların elbette vazifesidir; fakat 
Hükümetin varlığı üzerine, üzerinde Millet Meclisinin 
güvenini taşıdığı halde, herhangi bir kuşku uyandı
racak bir zihniyet ancak ve ancak, kurulduğu günden 

I itibaren «Düştü, düşecek» diye memleket içinde ya-
\ ratıîan yanlış bir havanın devam ettirilmesi gibi bir 
i noktaya varır id, bu nokta üzerinde açıklama yapma-
| yi Grupumuz lüzumlu ve zaruri görmektedir. 

İ
Değerli arkadaşlarım; 
Bu Hükümet Ocak 1978 ayında işbaşına gelmiş-

ı tir. İO aydır işbaşındadır. Ne yapmıştır?.. Evvela, in
safla görünüz; Devleti devlet yapmak için üzerine 
düşeni yapmakta kararlı görünmektedir. Sağdan gel
sin soldan geisin, bütün anarşik olayların karşısına 
çıkmakta, validen güvenlik kuvvetlerine kadar şu 
anda 67 vilayetinde bütün göreviyle işbaşında. Yal-
WJZ bunu sağlamış olması, dahi, Cumhuriyet Devleti
nin varlığını ayağa kaldırmak, hükümet vazifesini yap
mak yolunda olmanın kesin işaretidir. 

Ondan evvelki duruma bir saniye bakalım: Olay
ların yıllardan beri üzüntüyle devam ettiğini biz de 
görüyoruz. Tırmanış meselesine biraz sonra Grupum 
adına değineceğim; ama bir noktaya varmalıyız. 

Hangi toplu, açık saldırı bu Hükümet zamanında 
yapılabildi?.. Adalet Partisi Sözcüsü «Mayıs toplantı
sından» bahset-i. Mayıs toplantısında şu afiş asıldı, bu 
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afiş asılmadı; ayn ve ikinci meseledir; ama Mayıs I 
'toplantısının, bir kişinin burnu kanamadan Taksim 
Meydanında yapılması, Hülkiümetin, demokratik düze
ni ayakta tu'tmak, mamlekât güvencesini sımsıkı ger
çekleştirmek yolundaki başarısıdır. 

Haber veriyorum ısize; Partinizin Genel Başkanı 
yeJbkJısini kullanarak, hakikini kullanarak, yer yer itop-
larttılar yaptı. Bu toplantılarda hangi kişinin başı ağ
rıdı, hangi valtandaşm burnu kanadı?,. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — O zaman vatan 
cennet!.. 

CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 
(Devamla) — Miüsaade buyurunuz. Ama, geliniz siz, 
geliniz; gdiniz, geliniz siz.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Oralarda 
komünist yotk da onun için. 

CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 
(Devamla) — Ha a, itamam, tamam.. 

Sayın arkadaşlar; o Ihalde, bu Hükümet, Devlet 
varlığını, kendi görev ve sorumluluğu içerisinde ayak
ta tutmak, tarafsız olarak hadiselerin karşısına çık
mak başarısını gösterdiği içindir ki.. | 

AHMET CEMİL KARIA (Tı-aîbzîon) — Gülidür-
me bizi Ahmet Bey, güldürme. 

CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ i 
(Devamla) — Başarı gösterdiği içindir ki, bugün top
lu olaylar olmuyor, j 

Meselâ, Orta Doğu Tdknik Üniversitesinde işçi 
olarak çalışanlar talebeye hücum edemiyorlar.. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Halen işgal 
altında, İstanbul'da üniversite işgal altında yahu!.. 

CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 
(Devamla) — Yurtlar bir anarşi yuvası olmaktan çı
karılmış, Türk okullarında... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Solcu
lara teslim edilmiş... 

CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 
(Devamla) — Arkadaşlar, anlaşılıyor ki, Türk okul
ları büyük çoğunluğuyla her düşüncedeki öğrencinin 
güven içerisinde eğitimini, öğrenimini yapacak hale 
getirmekte önemli adımlar atılmıştır... 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — De
ğil, değil; Cumhuriyet Halk Partisinin gençlik kolu 
haline getirilmiştir o okullar. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, hatibin sözlerini lüt
fen tahammülle dinlemek zorundasınız. Söz sıranız 
vardır.... 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Din
lenecek lâf vardır, dinlenmeyecek lâf vardır. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bu şekilde söyleye
mezsiniz; size beğendirmek zorunda değildir. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Üs
tüme kasıtlı geliyorsunuz. Sustum, siz de susun!.. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, rica edeyim. 
Siz devam buyurunuz efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Dinlemeye-

ceksen dışarı çık. 
BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, lütfen efendim, 
CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 

(Devamla) — Sayın senatörler; 
Biraz daha gerçekleri görelim : 
Bugünkü Hükümetin Başkanı, Cumhuriyetin ta

rihi varlığını meydana getiren, içte barış felsefesini, 
Hükümet olarak temsil etmek yetkisini göstererek, 
eğitim enstitüleri davasında, her öğrencinin öğreni
mine devam edebilmesi için yalnız güvenlik önlem
leri almamıştır, aynı zamanda sosyal bir şekilde, eği
timci bir metotla, yanlış yollara sevk edilmiş çocuk
ların uyarılması gibi bir yolu açmıştır. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hiç gaile 
çekme, sen vekil olamazsın. 

CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 
(Devamla) — Sayın arkadaşlar; 

Onun için, önergenin sınırları içerisine dönelim 
ve Hükümetin yapacağı açıklamayı bekledikten son
ra da, önerileri hakkındaki görüşlerimizi tekrar açık
layalım. 

Sayın arkadaşlar; 
Bir çelişki daha var. Yine Parlamentoya saygın

lığı ile Hükümet, almayı düşündüğü önlemleri grup
lara bildirmiştir, göndermiştir. Hal böyle iken, 
sanki hiç bir şeyden haberi yokmuş gibi Adalet Par
tisi Sözcüsü bu önlemler hakkındaki görüşünü söy
leyeceğine, yalnız ve yalnız kişisel iddia ve itham
lardan vazgeçmemiştir. 

Arkadaşlar; sizleri rahatsız eden bir şey var. 
İnsan hakları, sosyal devlet görüşü acaba Türkiye'de 
çıkarcılar çevresi ile salon aydınlarının işlerine gel
mediği gibi, sizin de mi işlerinize gelmiyor diye 
insanın hatırına geliyor. Onun için siz Anayasaya 
bakarken şöyle bakın; Türk halkı, «Biri yer biri 
bakar, kıyamet ondan kopar.»der. Türk halkı, «Ku
la kul olunmaz» der. Türk halkı, «Herkesle gelen 
düğün bayramdır.» der. Bu Anayasanın felsefesi 
zannedildiği gibi ısmarlama değildir. Halk vicdanı
nı, halk varlığını oluşturan ve onun temeli olan uy
garlık ve adalet duygularına bağlı olan her çeşit va
tandaşın reyi vardır bu Anayasada. O halde, size 
haber vereyim; bu sene Hükümetin yalnız enstitü-



C, Senatosu B : 3 7 . 11 . 1978 O : t 

lerden çıkan arkadaşları kura ile tayin etmesi dahi, 
bu Anayasanın eşitlik hükmünü tatbik gibi bir neti
cedir ki, bunun görüştüğümüz, oluşan anarşik olay
lara etkisi olacaktır. 

Bir arakdaşımın söylediği gibi, Başbakanın içte 
ve dışta tarafsız bir Hükümeti temsil etmekte gös
terdiği başarı, asayiş olaylarına, anarşik olaylara kar
şı alınacak manevi tedbirlerden birisidir. Nitekim, 
dikkat ettinizse bir taraftan da Sayın Kadri Kaplan 
halkın uyarılmasından bahsetti. Bu uyarma vazife
sinde Grupumuz ve Grupumuzun da çoğunluğuna 
dahil olan Hükümet yerine getirmekte kararlı ve ıs
rarlıdır, 

Nasıl meydana gelecek Doğu da? Önergede de
niliyor ki, «Türkiye'de bölücülük kışkırtması olu
yor..» Kendileriyle beraberiz, teşhislerinde de bera
beriz. Bu memlekette bölücülük nasıl oluyor? Bunun 
iki yanı var arkadaşlar. Birisi, anarşik olaylar içeri
sindeki görünüm, birisi de sosyal görünüm Sosyal 
görünüşünde Grupumuzun kanaati şudur: Türkiye 
vatanı milli mücadele ruhu ile kurtulmuş ve haritası 
bu inançla çizilmiştir. Türkiye Kars'ta kurtarılmış
tır, Van'da, Maraş'ta, Urfa'da, Adana'da, Ankara'da 
ve elbette Uşak'ta da kurtarılmıştır; adını maalesef 
söyleyemeyeceğim bir kahramanın öncülüğü ile kur
tulmuştur. O halde, bu vatan Milli Mücadele ruhu 
ile kurtarılmış olan bu memleketin, nasıl olup da 
parçalanması düşünülebilir? Halk böyle düşünmü
yor. Grupumun kanaatini şahsi kanaatimle birleş-
tiriyorum, ben eski Beşiri Kaymakamı Ahmet Tah-
takiliç'im. Halk doğusunda, batısında Hükümetten 
iki şey bekliyor. Şefkat ve hizmet. Hükümetin en 
çok övünülecek tarafı, Doğu'ya her türlü Devlet 
hizmetini götürmeyi baş vazife alarak üzerine almış 
olmasıdır. îşte bu, vatan bölünmesi, yurt bölünmesi 
kışkırtmacılarını perişan hale getirecek, Cumhuriyet 
Devletinin, Cumhuriyet Hükümetinin bir girişimidir. 
Bunu nasıl görmezlikten gelirsiniz? 

O halde, yurt bölücülüğünün karşısına iki suretle 
çıkacağız. Birisi, bu vatanın bölünmezliğinin Kur
tuluş Savaşı ile Milli Mücadele ile meydana geldi
ğini, bu Milli Mücadeleyi bütün vatanın, Ulusun be
raberce idrak ettiğini her vesile ile hatırlayacağız ve 
hatırlatacağız. İkincisi, ne sebeple olursa olsun, 
Devlet hizmetinde gereği kadar hakkını alamamış 
bütün bölgelerimize Devletin şefkatini, Devletin hiz
metini tezden götüreceğiz. Bu sayede yurt bütün
lüğünün manevi şartı meydana gelmiş olacaktır. 

Üçüncüsü, Grupumun da, benim de kanaatim 
oclur ki, Türk halkının hiç bir köşesinde oturanı ne 

bölünmeden, ne de ayırmadan katiyen bahsetmiyor, 
o hiç bir zaman böyle bir düşüncenin içinde değil. 
Maceracılar bu ayrılık fikrini ortaya getiriyorlar, ma
ceracılarla mücadeleyi de biz Grup olarak da, Hü
kümet olarak da her türlü görevi yerine getirmek 
suretiyle yapmak kararındayız. 

Aziz arkadaşlar; 
Müsaade ederseniz duygusallığa kaçmadan söy

leyeyim ki, Milli Mücadelenin başarı kazanmasında, 
Kars'ta kurulan Milli Şûranın da eseri vardır. Nasıl 
Kars'ta ayrılıktan bahsedebilirsiniz, bahsedilebilir? O 
halde, manevi şartını ve hizmet şartını yerine getir
diğimiz andan itibaren ve maceracıların karşısına da 
Türk Devleti zihniyetiyle çıktığımız andan itibaren 
yurt bütünlüğünün sağlanması gerçekleşecektir. Gru
pumun kanaati budur, Hükümetin aynı yolda oldu
ğunu bilerek Hükümeti bu girişimlerinden dolayı 
Grupum desteklemektedir. 

Mezhep ayırıcılıklarına gelince : 

Arkadaşlar; 
Kara cahaleti yendiğimiz zaman, halkın mukad

des duygularını siyasi veya şahsi emellerine vasıta 
eden maceracıları bir yana ittiğimiz andan itibaren 
Türkiye'de mezhep ayrılığı yok; ama laiklik Devlet 
görüşünü, her türlü Devlet girişiminde ciddiyetle ele 
almak bir numaralı vazifemizdir. 

Sivas olaylarından bahsettiler. Sivas olaylarının 
ıstırabını gidip Sivas'ta yaşadım, Grupııma da geldim 
açıkladım. Sivas'taki mezhep ayırıcılığı tahrikin ve 
birtakım maceracıların eseridir. Hiç bir zaman Sivas 
halkına mal edilecek herhangi bir mezhep yönünde 
olursa olsun, inanç yönünde olursa olsun, halka mal 
edilebilecek olaylar değildir. Bu teşhisleri eğer gere
ğince, isabetle koyup da önlemlerini isabetle almaz
sak, memlekette bu zihniyet böyle gider. 

Aziz kardeşlerim; 
O halde, mezhep ayırıcılığı meselesinde Grupu

muzun görüşünü tekrar ediyorum; lâiklik Devlet 
görüşünü, bütün Devlet müesseselerinde geçerli hale 
getireceğiz. 

İkincisi, mezhep kışkırtıcılığının, kesenkes bu 
anarşik olaylar içerisinde önemli bir mesele olarak 
karşısına çıkacağız. 

Aziz kardeşlerim; 
îstatistiki rakamlar sayıldı burada. Biz de bili

yoruz. Onu da açıklayayım, geç vakit oldu; onun 
için görüşlerimi bir noktada tamamlamak istiyorum. 
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Aziz arkadaşlarım; 
Eski Hükümetin düşürülmesini, o Hükümetin iki 

başı hâlâ anlayamadı, benimseyemedi, hazmedemedi. 
Bu hazımsızlık şimdi görüyorum ki, birtakım Ada
let Partili arkadaşlarıma da sirayet etmiş. Bu bir 
defa temelinden yanlış bir görüştür ve sizi hiç bir 
suretle aydınlığa çıkarmaz; ama biz Cephe döne
minin Devlet kuruluşunda açtığı yaraları, Devlet 
kuruluşlarında parselleme yaplıdığını, birisinin yap
tığını diğerinin bozmak yoluna gidildiğini, içteki 
olayları bir tarafa bırakıyorum, şu dıştaki Sayın 
Çağlayangil'in Mısır seyahatini hatırlamanız. Türk 
Devletinin Hükümet katında ne derecelere kadar 
düştüğünü ispatlamaya yeter, 

Sayın arkadaşlarım; 
O halde, bu önerge ile açılan müzakereden bekle

nilen sonucun alınması şuna bağlıdır: Hükümetin 
her türlü eylemlerini, icraatını, her türlü önerilerini 
dilediğiniz gibi münakaşa edip, getireceği kanunlar 
üzerindeki fikirlerinizi söyleyin; fakat Hükümet var
lığına en küçük gölge düşürmekten kaçınınız. Bu 
Hükümet, Türkye Cumhuriyeti Hükümetidir, görevi 
başındadır, görevine de Grupunun ve.... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bundan 
endişen var senin. 

BAŞKAN — Sayın Kara... 

CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 
(Devamla) — ... Millet Meclisinin güveni ile devam 
edecektir. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hükümet 
meşrudur; ama kendisi endişelidir. 

BAŞKAN — Sayın Kara, rica ediyorum. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bunlardan 

başka sermayeniz yok ki... 

CHP GRUPU ADINA AHMET TAHTAKILIÇ 
(Devamla) — Hepinizi saygıyla selâmlıyorum. (CHP 
Grupundan alkışlar.) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın 
Başkan, Sayın Kılıç gelecekten endişeli görünüyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Kara, rica ediyorum. 
Değerli üyeler, gruplar adına başka bir talep yok. 
Üyeler adına konuşmalara geçiyorum. Bu arada 

Sayın Feyyat ile Sayın Unsal yer değiştirdiler. Aynı 
zamanda Sayın Hüsamettin Çelebi yerini Sayın Ku-
balı'ya verdiler. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşaknınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim?., 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşaknınca 
S. Ü.) — Sayın Kubalı'nın yerini ben rica etmiştim 
efendim. 

BAŞKAN — Yer değiştirdiniz evet, siz Sayın Ku
balı'nın yerini aldınız. 

Sayın Ahmet Demir Yüce, buyurun efendim. 
Görüşme müddetimiz saat 19.00'dur. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; 
Türkiye'nin en mühim konularından birini konu

şuyoruz. Kontenjan Grupu senatörlerinin vermiş bu
lundukları önerge, bize bu konuşma imkânını bağış
lamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözüme başlamadan evvel bir noktaya temas et

mek istiyorum. Mesele mühimdir. Bu Türkiye'de bü
tün insanları ilgilendiren ve şikâyetlerini mucip olan 
bir konudur artık. O derece kabule şayan bulunmuş
tur ki Türk Halkı tarafından, bütün matbuat, bütün 
baskı grupları bu meselenin peşindedir ve Parlamen
toya gözlerini dikmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Cumhurbaşkanımızın, Cumhuriyet Bayramı mü

nasebetiyle vaki mesajlarında bu konuya değinilmiş
tir, bir yara olarak değinilmiştir. O kadar güncel bir 
konudur ki, 1 Kasım gününde veyahut 2 Kasım gü
nünde Senato Başkanımızın ve Millet Meclisi Başka
nımızın (tarih olmadığı için böyle söylüyorum) Mec
lislere giriş - çıkışı tanzim etmek için neşretmiş ol
dukları bir tamimin baş satırlarım okuyorum: 

«Ülkemizin ve milli bütünlüğümüzün halen kar
şı karşıya bulunduğu ciddi tehlike ve tedhiş olayla
rı da dikkate alınarak, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi hudutları içinde bahçe ve binalarımızda...» diyor 
ve buraya girişin tanzimini, Türkiye'nin çizmiş oldu
ğu tablosuna istinat ettiriyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir noktada ben buraya gelişimizin sebebini anla

makta güçlük çekmeye başladım. Kontenjan Grupu
nun önergesi, Kontenjan Grupu namına vaki konuş
ma ve bilahara Milli Birlik Grupu namına vaki ko
nuşma, bir araştırma, bir ilmi sunuş ve tebliğ edasını 
taşımaktadır ve beni... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ciddi de on
dan. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Gayri 
ciddi demedim muhterem arkadaşım, çok ciddi ve çok 
istifade ettiğimiz bir şey; fakat bugün toplanışımızın 
sebebini izah etmekten uzak bir ilmi tebliğ mahiye
tinde. 
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Sanki Türkiye'de hiçbir şey olmuyormuş da, olma 
tehlikesi varmış da, sanki Türkiye - Iran gibi ola
bilirmiş de, sanki Türkiye - Nikaragua'da cereyan 
eden hadiselere gebeymiş de; sakın onlar olmasın 
gibi ilmi birtakım tebliğler sunulur gibi, konuya yak
laşımda bulunuldu. Bu beni tereddütlere sevk etti. 

Türkiye'de günde asgari ve vasati beş insan ölü
yor arkadaşlar. Bizim güncel konumuz ilmi tebliğler 
sunmak değil, meselenin bugünkü boyutları içerisin
de münakaşasını yapmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben Kontenjan Grupunun ve Milli Birlik Grupu-

nun bir parti grupu olmadığını biliyorum. Bir siyasi 
partinin edası içerisinde hem Anayasamız gereğince, 
hem de teşekkülleri icabı bir tutumda bulunmaya
caklarını da biliyorum. Bir Anayasa müessesessidir-
ler; fakat şurasını da esefle müşahede ediyorum ki, 
bilhassa Milli Birlik Grupu bu çatının altında bulun
masını icap ettiren Anayasal gereğe (Şahıs olarak 
demiyorum, şahıs olarak hepsinin fikirleri muhterem
dir) grup olarak bir yaklaşım bugüne kadar göstere
memişlerdir. Bu çatının ayakta durmasını icap etti
recek ebedi bir orta direk niteliğinde olmaları ge
reken Milli Birlik Grupu, Türkiye'deki hadiselere 
bitaraf bir şekilde yumruğunu vurup ağırlığını koya
mamıştır. 

Biz burada bir ilmi tebliği dinlemeye bugün gel
medik. istifade etmedik demiyorum; ama biz bura
da Türkiye'nin bugün hepimize ıstırap veren bir ko
nusunun çaresini aramaya geldik. 

Muhterem arkadaşlarım; 
insanlar ölüyor; hangi kamptan olursa olsun, 

genç, fidan gibi delikanlılarımızı, kızlarımızı kaybe
diyoruz. Bu, elem verici bir durumdur. Bir memle
ket için iç açıcı manzara değildir. Allah'ın yarattık
larının birbirlerinden canlarını alması insanlara ve
rilmiş bir hak değildir. Onun için fecidir, kasıtlıdır, 
masuma müteveccihtir ve tüm cemiyeti alaşağı et
meye matuf olduğu için hepimizi tedirgin etmekte
dir. Cemiyet ve toplum huzurunu kaçırmış bulunu
yoruz, bunun ıstırabı içerisindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada konuşacağız, konuşacağız; ama birtakım 

mefhumlarda eğer anlaşmaya varamazsak, neticele
rinde ve tedbirlerinde de anlaşmamız mümkün değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Beni ayıplamayın, belki sadet dışına çıkacağım. 

Her mefhumu, her tarifi yerinde kullanmak mecbu

riyetindeyiz. Biz, Türkiye'de mefhumlar karmaşası 
içine düştük. Kelimelerin manasını kullanamadık. 
Bu umumiyetle dünyada da böyledir arkadaşlar. Bir 
ekonomik politikaya sahip olanlar, reklamı insanla
rın sömürü aracı telâkki ederler ve onların siyasi 
felsefelerine ve ekonomik düşüncelerine göre bu doğ
ru olabilir; ama propagandayı, yani bir yönden eşya 
kazıklamasını menfur; fakat insan kazıklamasını pro
pagandayla makbul sayarlar ve onun için mefhum
lar değiştirilir ve mefhumlar insanları birbirine düş
man eder. «Barış» dersiniz. Eğer içinizde barışı, kal
binizde barışı insan sevgisi, yaratık sevgisi, tahtaku
rusu sevgisi olarak dahi duyamazsamz barış mana
sını harp eder şekilde söyler veyahut harp manasın
da anlarsanız, bizim anlaşmamız mümkün olamaz ar
kadaşlar. 

Beni hiç kınamayın; sanki ben hayatta, başkala
rı hayatta böyle şeyler yapmadılar mı? Ben de yap
tım belki, yaptıysam utanıyorum; ama mefhumları 
saptırdığımız muhakkaktır. Çok bariz olduğu için mi
sal vereceğim; beni ayıplamayınız. Kıbrıs'a çıktık, za
ruri idi, harp ettik. Türk Ordusundan insanlar öldü, 

ı gemiler battı, uçaklar düştü; Yunanlı öldü, Rum öl-
I dü, Kıbrıslı Türk öldü; bunun adına «Barış» dedik 

arkadaşlar. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — «Ba

rış Harekâtı» dedik. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Demir Yüce, 
sen de saptırdın konuşmanı. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — İşte mef
hum değişimliği bu. Harbe «Barış» dedik arkadaş-

| 1ar. Harbe «Harp», diyemedik. Diyeydik ne olurdu? 
i Harp güzel bir şey mi? Sureti katıyede güzel bir şey 
j değil arkadaşlar. Harbi tarif etmek, tasvip etmek gü-
ı zel bir şey değil arkadaşlar. Ben bunun için söyle

miyorum; fakat şunu ifade etmek istiyorum: Mef-
j humları, manaları karıştırırsak, tariflerde hatalara dü-
! şersek, anlaşmamız mümkün olmuyor. 
j Ben demiyorum ki tarifler değişmez, değişir; ama 

kökünden değiştirilmez. İşte, propaganda sanatı gir
diği zaman, bir dereceye kadar beyinlere tesir eder, 
hafızalara yerleşir; ama mantığı sonra zorlar, man-

| tık hâkim kılınmaya başlar. 

i Muhterem arkadaşlarım; 
i Ben konuya başka bir açıdan yanaşmak istiyo-
i rum. 
I Türkiye huzursuz. Trafik kazalarında çok insan 

ölüyor. Trafik anarşisi çok kötü bir şey, Devlet bu-
, na bir çare bulmalı... İdareciler buna bir çare bulma-

— 62 — 
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lı; ama Türk halkı günde, «19 kişi şurada öldü, 21 •] 
kişi Uşak'la izmir arasındaki otobüs çarpışmasında 
can verdi» ye şu anarşi ve bilâhara tedhiş tarifi 
içerisine giren konu kadar ilgi duymuyor. Ondan 
tedirgin olmuyor. Onu tedirgin eden husus, masum 
insanların, nerede vurulacağı, ne yapacağı belli olma
yan insanların bir makineli tüfek darbesiyle birden
bire tararımasıdır. 

Onun için, burada birtakım konuların başka açı
dan münakaşası edildiği gereğine inanıyorum. Çün
kü, hadise günceldir, ilmi tebliğlerin dışındadır şimdi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İcra var. Bu icra, 1977 senesi sonlarında başka 

bir icrayı, gensoru müessesesini kullanarak düşürdü 
ve düşürme hadisesi vukubulmadan evvel de Türki
ye'de bir siyasi ortam hazırlandı veyahut teşekkül 
etti. 

Türkiye 1977 Aralığında rahat mıydı?... Hayır ar
kadaşlar, rahat değildi. «Türkiye rahattı, şu kadar 
iyiydi, bizim zamanımızda böyleydi, Türk halkı mut
luydu...» katiyen bunu söyleyemeyiz; ama bir Hü
kümet işbaşına gelirken, birtakım vaatlerde bulunur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu anarşi ve tedhiş içerisine, tarife içerisine giren 

olaylar, Türkiye'ye yaygın olaylar, sadece bir sebebe 
istinat etmiyor. Benden evvel konuşan arkadaşlarım 
fevkalâde etraflı ve vukufla olayların sebeplerinin ne 
olduğunu arz ettiler. 

Sosyal, ekonomik dengesizlikler yok mu Türkiye' 
de?... Var. Evet, bütün bunların sebepleri politik se
bepler, eğitim sapıklıkları, kültür anlayışları, birtakım 
dış etkenlerle mezhep kışkırtmalarıdır; ama iktidara 
gelenler, ömürleri boyunca bu derinlikleri münakaşa 
edelim demiş olmalarına rağmen, bunu inkâr edeme
yiz. Yani, bugün Hükümet olanlar bu sebepleri zik
retmediler diyemiyorum, zikrettiler. Ekonomik se
beplerde anarşiyi aradılar, ettiler, eylediler; ama Hü
kümet olurken, sadece bir noktayı vurguladılar. O 
da anarşinin zabıta vakası telâkkisi içerisinde bir 
yanlışlığa vurgulamalarıydı. 

Bunun sebebi şu: Eğer bu yanlışlığın içerisinde 
olmasalardı, eğer, «Bu anarşi Türkiye'de 1968'de ba
riz hale gelmiştir, gittikçe mesafe katetmiştir, bu ko
lay kolay halledilecek bir konu değildir.» deselerdi ve 
Hükümet olmalarının müsebbibi olan gensoru mües
sesesinin müzakerelerinde, kendilerinin Hükümet oluş
larını sadece bu olayların zabıta noktalarına istinat 
ettirmeselerdi; yani «Demirel gider, biz gelirsek anar
şi durur. Bir gün, bir saat dahi tahammül yok» de
meselerdi, sonra «Bir ay», sonra «Üç ay», sonra 

«Altı ay» demeselerdi; ben bütün derinlikleriyle işin 
içerisine girmek arzusunda olduklarını söyler, bu nok
tayı deşmezdim. Ama bunlar; yani bugün iktidar 
olanlar sadece anarşik olayları içlerine sindirmiş ol
salar dahi, içlerinde münakaşa etmiş olsalar dahi, 
Türk halkına ve Türk efkârı umumiyesine sadece 
zabıta varakası gibi telâkki etmek hatasına düştüler 
ve sundular. Bunu başka türlü izah etmek mümkün 
değil. Çünkü, o günün sözcüleri ve yönetimi ele ge
çirmek isteyen ve Başbakan olan Sayın Ecevit'in be
yanları hep vadelidir. Bir gün, bir ay, üç ay gibi va
delerdir. O halde konuyu tamamen zabıta vakası ola
rak gören kendileridir veyahut o yanılgı intibaını ve
ren kendileridir. Biz, bu takdirde meseleye sadece ve 
sadece ilmi tebliğler olarak bakamayız artık. Çünkü, 
taahhüt altına girmiş olan, doğru olarak girmiş olan, 
yanlış olarak girmiş olan bir Hükümetin on aylık ic
raatı var arkadaşlar. 

Ben burada bir istatistik yarışına girmek istemiyorum. 
Sizin zamanınızda şu kadar öldü, bizim zamanımız
da bu kadar öldü; yani bunlar mühim hadiseler de
ğil mi?... Çok mühim hadiseler. Bir kişinin ölmesi 
daha başka bir şey, on kişinin ölmesi daha başka 
bir şey; ama bir istatistik münakaşasına girmek is
temiyorum. O halde ne yapmak lâzım?... Büyük id
dia ile gelmiş olan Hükümetin... 

BAŞKAN — Sayın Yüce, bir dakika... Konuş
manız daha ne kadar sürebilir?... Çünkü saat 19.00'a 
geliyor. 

AHMET DEMlR YÜCE (Devamla) — 15 daki
kada bitirmeye çalışayım Sayın Başkam 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Görüşme müddetimiz saat 19.00 olmasına rağ

men, Sayın Ahmet Demir Yüce 15 dakika daha ko
nuşmasını sürdüreceklerini ifade ettiler. Görüşme 
müddetinin, Sayın Ahmet Demir Yüce'nin görüşme
si sonuna kadar uzatılması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Yüce. 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar; 
6 Ocaktan 31 Ekime kadar olayların sıralanma

sına dair elimde bir vesika var. Bu vesikanın doğru 
olduğunu iddia etmiyorum. Yanlış olabilir; ama yan
lışlık, hepimizin önünde cereyan etmiş olan hadise
ler sebebiyle ya beş aşağıdır, ya beş yukarıdır. 

4 900 olay olmuş; 819 ölü var. Bombalı, silahlı 
saldırı 4 957. Silahlı saldırı 1 480. Güvenlik kuvvet
lerine saldırı 213 ve böylece gidiyor. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, 
Hükümetsiniz, iddialı idiniz, iddialısınız. Sebep

lerini «Ertesi gün durdururum» demişsiniz, olma
mış. 

Fakat, «Ben ertesi günü durdururum» deyip de 
durduramazsa olmaz. Ben bir ay, üç ay gibi vadeleri 
nazarı itibare almam. Yani, muhterem arkadaşlarım, 
on sene anarşi çıkacak; sonra biz dönüp de diyeceğiz 
ki, «Durduramadın.» Olmaz böyle şey. 

îşte onu biz demezdik, diyemezdik, mantıkla ka
bili telif değildi; ama Sayın Eceviit bunu deme im
kânını bize verdi. Sayın Ecevit bize vadeler koydu. 
Maalesef hadiseler daha evvelki boyutlarını dörit beş 
kat geçti. O zaman şunu yapması icap ediyor Hükü
metin, öyle zannediyorum: Biz gelifken birtakım id
dialarımız vardı, bu iddialarımız birtakım teşhisleri
mize ve teşhislerimize istinat edecek tedavi çareleri
mize istinat ediyordu. Öyle olması lazım arkadaşlar. 
Yani, bir partinin Genel Başkanı daha evvelki devre
lerde anarşinin sosyal, ekonomik, kültürel eğitim sa
halarındaki bütün sıkıntılarını dile getirecek, ki getir
di. Doğruydu, eğriydi o ayrı mesele onun münakaşa
sını ederiz. Bütün bunları bilmesine rağmen, her hal
de Hükümet olmaya tekaddüm eden günlerde, ken
disine eğer bir ilham vaki olmadıysa bu rakamları 
söylememesi gerekirdi. 

O halde, bu Hükümetin şu on aylık icraatında 
durmak şöyle dursun, boyutlar arttığına göre, Hükü
metin kendi içine dönerek, acaba benim teşhislerim 
ve benim tedavi usullerim doğrumuymuş, yoksa yan-
lışmıymış diye kendi kendine sorması lazım arka
daşlar. Yani, ben burada istatistikler sıralamak mev
kiinde de değilim. Çünkü, ortada on aylık bir tırma
nış var. Bu on aylık tırmanış benden evvel Hükü
met başkanını düşünceye sevketmelidir. Yine Hükü
met Başkanı demelidir ki; «Acaba teşhisimde mi ha
ta var, tedavimde mi hata var? Çünkü, on ayda ek
şiteceğine arttı.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu nokta bizi ve Sayın Hükümet Başkanını haki

katen dönüp hadiseleri bir daha tahlil etmeye sevkedi-
yor ve buna mecburdur. Ben başka şeylere girmiyo
rum. Bizatihi on aylık icraat, Hükümet Başkanının 
dönüp meseleyi teşhis ve tedavi yönünden yeniden 
gözden geçirmesini icap ettirir. Ben olsam öyle yapa
rım, başkası olsa da öyle yapar. Çünkü, netice başa
rılı değil arkadaşlar. 

îşte ben burada Parlamenterlerden şunu bekliyor
dum: Bizim edamızda değil; ama güncel hadiselere 
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temas edecek şekilde mesul olan Hükümete de bir-
ıtakım önerilerde, aynı zamanda, «Sen bu işi becere
medin.» Yahut daha nazikçe, «Galiba beceremedin» 
demeleri de gerekiyordu; fakat burada platonik safha
da kaldı ve onun için bir neticeye vasıl olmamızın da 
mümkün olacağı kanaati benden maalesef uzaklaştı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye rahat bir ülke değil, sorunlarını hallet

miş değildir. Gelir dağılımı kötü, rahatsız. Gelir da
ğılımını daha âdil esaslara oturtmamışız. Bu rahat
sız ülke bütün bunlara rağmen, yine de Allah'a bin
lerce şükür ki, başka ülkelerde cereyan eden kitlevi 
hareketlere doğru gidemiyor. Bütün tahriklere, bütün 
tertiplere rağmen gidem'iyor. Demokrasinin her halde 
bize vermiş olduğu bir muafiyet, bizi kuvvetli kılıyor, 

Ordumuzun politika dışında kalma basireti bizi 
kuvvetli kılıyor. Orduyu politikanın içine çekmek ve 
kontr-geniUa gibi ne olduğu malum olmayan veyahut 
Orduya bulaşması mümkün mü, değil mi henüz açık
lığa kavuşmayan birtakım konulan karşılayarak, Or
duyu bütün gayretlere rağmen politikanın içine çek
me çabası netice vermiyor. Türk halkının, Türk mil
letinin demokrasiye alışmış olması ve alışmış olmak
tan dolayı kazandığı bağışıklık bize bir kuvvet unsu
ru oluyor; ama bütün bunlara rağmen ortada bir Hü
kümet vardır. Bu genel görüşme her halde birbirimi
ze bir şeyler aktarmak için değil, Hükümete bir şey
ler aktarmak için yapılıyor ve Hükümete aktarılma
sı icap eden şeyler, Hükümet tarafından ilk önce ken
di benliğinde hissedilmelidir arkadaşlar. 10 ay başarılı 
bir ay değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Muhtelif tedbirler söylendi. Sayın Baykara, Sayın 

Kadri Kaplan birtakım şeyler söylediler. Bunlar Tür
kiye'de her gün söylenen sözler. «Dernekler Kanunu 
şöyle olsunda, böyle olsun...» 

Dernekler Kanunu şöyle olsun, böyle olsundan 
ziyade, Dernekler Kanununu tatbik edip etmemekte 
bir Hükümetin kararlı olması lazım arkadaşlar. Mef
hum kargaşasından kurtulmak lazım, arkadaşlar. 

Kanunlarımızı tetkik edecek olursanız, kanunları
mızda her nevi tedbir vardır. 

Geçen gün Madenlerin Devletleştirilmesine Dair 
Kanunun müzakeresinde, sizlere parayla yapıp birta
kım insanları zengin edeceğiniz iddiasında bulunduğu
muz kanunlarda; yani Maden Kanununda ruhsatlan 
iptal etmek ve 100 ncü madde gereğince bedava al
mak imkânının olduğunu söyledik Muhterem arka
daşlarım; eğer kanunlar iyi tetkik edilecek olursa, ka
nunlarda çareler vardır. 
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Ben demiyorum ki, Türkiye'nin kanunları eskime
miştir. Türkiye'nin kanunları sosyal gelişmemize uy
gun bir tempoda bizi takip etmektedir, demiyorum. 
Geri kalmış kanunlarımız muhakkak ki var. Bunların 
Hepsini inşallah hep beraber gönül birliği ile düzelti
riz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şeyi iddia edemeyiz.. 
Sayın Başkanım, daha vaktim var mı acaba? 
BAŞKAN — Daha beş dakikanız var efendim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Peki efen

dim. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye bu bunalımlarda yaşadı. 1971 12 Martını 

yaşadı. 12 Mart 1971'de hadiseler bir laboratuvarda 
ıtetkik edildi. Laboratuvarcıyı beğenmeyebiliriz, labo-
ratuvarı iptidai laboratuvar kabul edebiliriz; ama la-
boratuvarcı, laboratuvar iptidai de olsa, beğenmesek 
de bize bir tedbir sundu. Dedi ki, «Ey efendiler, siz 
bu işi beceremîyorsunuz; gidin, ben yapacağım.»' Bir 
süre yaptı, laboratuvar sonunda bir şey verdi. Bir ki
şi vardı, doktor; beğenilmedi, «Hastayı tedavi edemi
yor.» dendi, yeni doktorumuz geldi. Yeni doktorun 
hastaya şifa verdiğini iddia edemeyiz; fakat yeni dok
torun bir şeyler denemesi lazım. O laboratuvarda tec
rübe edip, bize birtakım önerilerde bulunan o ihti
yar doktorun hiç olmazsa söylediğini yapması lazım. 
Yapmadı. Yapmadığı zaman haklılığını kaybediyor 
arkadaşlar. Bu Devlet güvenlik mahkemeleridir. Bir 

A) YAZILI SORUL 

I. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Erzurum İli dahilinde 'temeli 
atılmış olan fabrikalara dair soru önergesi ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı. 
(7/970) 

28 . 9 . 1978 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

misal veriyorum; çünkü çok kısa bir zamanım var. 
Devlet güvenlik mahkemelerini her yönüyle ten

kit edebilirsiniz; ama mademki, bir ilaç olarak has
taya sunulmuştur, bunu tecrübe etmezseniz mesul olur
sunuz. Tecrübe etmek isteyene, ettirmediniz şişman 
doktora. Şimdi siz etmiyorsunuz, mesul olursunuz ar^ 
kadaşlar. 

Kötüdür tedbir; kötüdür ilaç, o ayrı mesele. Sına
dınız mı? Sına dediler sana, sınadınız mı?... O za
man haklılığınızı kaybedersiniz. 

Meseleye bu açılardan bakmak mecburiyetindeyiz. 
Hadise günceldir. Hadise, ilmi tebliğler yanında, isti
fade edilecek ilmi tebliğler yanında Hükümetin me-
sulîyetindedir. Ben, «Hükümetin mesuliyetindedir» 
derken, Ceza Kanunu manasında kullanmıyorum. Es
ki tabirler olduğu için böyle kullanıyorum. «Hükümet 
etmenin icabıdır» diyorum, böyle diyeyim kelimele
rimi; fakat bu 10 ay sizin eleştiriniz için yeter ve 
bu Parlamento sizi eleştirmelidir ve siz bu Parlamen-< 
tonun önüne gelmeden evvel de kendi kendinizi eleş
tirmeliydiniz Sayın Başbakan. 

Saygılarımı sunarım efendim. (AP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüce. 
8 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da toplan

mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 

l VE CEVAPLARI 

Soru : 
!1. Erzurum ili dahilinde MC hükümetlerince te

meli atılmış olan fabrikalar nerelerde ve hangi üre
tim fabrikalarıdır? 

Bunların bugünkü durumları nedir? Devam edi
yorlar mı? Ne zaman bitirilip işletmeye açılacaktır? 
İnşaatı durdurulan fabrikalar hangileridir? Niçin? 

»>•<« 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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TC 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 2 , 11 . 1978 
Basın ve Halkla 

Münasebetler Dairesi 
Reisliği 

Sayı : 23-01/MF-l-

Konu : Hilmi Nalbantoğlu'nun Y. Soru 
Önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

2.10.1978 tarih, Kanunlar Müdürlüğü 16417-6770-
7/970 sayılı emirlerinize K: 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hil
mi Nalbantoğlu'nun Bakanlığımıza yönelttiği, Erzu
rum İli dahilinde temeli atılmış olan fabrikalara ait 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Erzurum İli Oltu İlçesinde 1976 yılında temeli atıl
mış bulunan Amonyak ve Gübre Tesisinin gerçekleş
mesi büyük ölçüde bölgedeki kömürün varlığına bağ
lıdır. 

MTA Enstitüsü 1977 yılından beri Erzurum - Ol
tu - Sütkans ve Erzurum - Oltu - Balkaya bölgesiinde 
sondajlı arama ve jeolojik etüt çalışmalarına devam 
ekmektedirler. Etüt neticesi olumlu çıktığı takdirde 
proje revize edilecek ve yatırım çalışmaları hızlandırı
lacaktır. 1977 yılında bu proje için yapılan etüt har
camaları 796 671 TL.'dır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Erzurum İli Oltu İlçesi Yolboyu kö
yü sınırlan içinde temeli atılan «Amonyak ve sen
tetik gübre fabrikasının» inşaatına dair soru önergesi 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp'in yazılı 
cevabı. (7/971) 

28 . 9 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru : 
'L 1977 yılı içinde Erzurum İlinin Oltu İlçesi 

Yolboyu köyü sınırları içinde bir adet «Amonyak ve 
sentetik gübre fabrikası»- temeli atılmıştı. 1978 yılı 

bütçe ve yatırım yılında şu ana kadar bu fabrika in
şaatında herhangi bir faaliyet görülmemektedir. Bu 
fabrikanın yapılıp yapılmayacağının bildirilmesi is'te-
ğimdir. 

T C 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla 

Münasebetler Dairesi 
Reisliği 

Sayı : 23-01 / F M - l -
Konu : Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı so
ru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
2,10.1978 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 16418-6771-

7/971 sayılı emirlerinize C: 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hil

mi Nalbantoğlu'nun Bakanlığımıza yönelttiği; Erzu
rum İli Oltu İlçesi Yolboyu köyü sınırları içinde te j 

meli atılan «Amonyak ve Sentetik Gübre Fabrika
sı» hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu tesisin gerçekleşmesi büyük ölçüde 
bölgedeki kömürün varlığına bağlıdır. Çünkü kurul
ması planlanan 603 ton/gün Amonyak, 1800 ton/ 
gün Kalsiyum Amonyum Nitrat kapasiteli tesisde, 
amonyak üretiminde kullanılacak kömür (4 4C0 kcal/ 
kg kalorili) gereksinimi yılda yaklaşık 700 COO ton, 
en az 20 yılda 14 000 COO tondur. Kömür kalitesinin 
değişmesi halinde verilen bu miktarda artacaktır. 

Erzurum - Oltu - Balkaya havzasında ise halen 
kesin kömür rezervi bilinmemektedir. Ancak TKİ'den 
alman bilgilere göre bölgede, görünür: 110 C00 ton, 
muhtemel : 3 700 CC0 ton, mümkün: 14 990 000 ton, 
toplam 18 800 000 ton rezerv vardır. (Kati istihsal) 
edilebilir rezervler işletme sondajlarının yapılmasın
dan sonra belirlenebilecektir. 

. MTA'dan edinilen bilgilere göre ise bölgedeki kö
mür rezervi, görünür - muhtemel : 1 000 CC*> ton, 
mümkün : 1 COO COO ton, toplam : 2 OCÖ 000; tondur. 
Bu havzada, MTA Enstitüsü geniş ölçüde kömür ara
ma sondaj ve rezerv tespit çalışmalarına başladığını, 
ancak, çalışmaların 1979 yılı ortalarına kadar süre
ceğini ve 1981 yılında sonuçlanabileceğini bildirmiştir. 

Bu nedenle ortaya çıkan hammadde sorununun çö
zümlenmesi amacıyla Erzurum Gübre Tesisi 1978 yı
lı Yatırım Programında etüt proje yatırımları arasın
da yer almaktadır. 

Erzurum Gübre Tesisi yatırımını yürütmekle gö
revlendirilen; Bakanlığımıza bağlı; Azot Sanayi T.A.Ş.' 

— 66 — 



C. Senatosu B : 3 7 . 11 . 1978 O : 1 

nce, MTA'nın bu bölgedeki çalışmaları devamlı iz
lenmekte ve sonuçların alınması beklenilmektedir. 

Ayrıca kömür sorununa açıklık kazandırılması yö
nünden MTA Enstitüsü, 1977 yılı programında Er
zurum - Oltu - Sütkans bölgesinde 1250 m. sondaj 
Erzurum - Oltu - Balkaya bölgesinde ise 6G0 m. is
tikşaf sondajı ve teday jeolojik etütlerin yapılmasını 
planlamıştır. Sondajlı arama ve jeolojik etütlerden 
olumlu sonuç alınmasına bağlı olarak Erzurum -Oltu 
- Sütkans bölgesinde 1978-79 yıllarında 2 250 m. re
zerv sondajı, Erzurum - Oltu - Balkaya bölgesinde ise 
1978 yılında yapılmak üzere 4 400 m.'lik rezerv prog
ramlanmıştır. 

MTA Enstitüsünün bölgedeki kömür rezerv tespit 
çalışmaları olumlu sonuçlandığı takdirde Erzurum 
Gübre Tesisinin projesi revize edilerek yeniden düzen
lenecek ve yatırım çalışmalarına başlanacaktır. 

Erzurum Gübre Tesisinin su gereksiniminin karşı
lanması amacıyla bölgenin su etüdü yaptırılmıştır. Ay
rıca tesisin kurulması planlanan sahanın zemin etütleri 
yapılarak, topografik haritaları çıkarılmıştır. Bu ya
tırımla ilgili olarak daha önce açılmış, ancak 1977 yı
lı sonunda kapatılmış olan Oltu İrtibat Bürosu, 1978 
Eylül ayı içinde tekrar açılmıştır. 

!1977 yılında bu proje için yapılan etüt proje har^ 
camaları 796 671 TL.'dır. Proje için 1978 yılı revize 
yatırım programında 40Ö GOö TL. ödenek ayrılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Erzurum ilinin Belediye teftişine ko
nu ilçelerine ve ne zaman teftiş edileceklerine dair so
ru önergesi ve Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Öz-
demir'in yazdı cevabı. (7/973) 

'28 . 9 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Yerel Yönetim Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılması için aracılığınızı say-> 
gıyla arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru : 
1. Belediyelerin teftişlerini ne zaman ve hangi 

örgütünüzce yapacaksınız? Bu örgütlerinizde haliha

zırda kaç elemanınız vardır? Özellikle Erzurum İli
nin aşağıdaki ilçelerinin ötedenberi teftişe konu du
rumları nedeniyle ne zaman teftiş edileceklerini bildi
rilmesini : 

Pasinler, Horasan, Karayazı, Oltu, ispir (Çamlı-
kaya bucağı) Tortum ilçeleri. 

TC 
Yerel Yönetim Bakanlığı 3 . 10 . 1978 

Ankara 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 320-1-1 
430-1 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senaitosu Başkanlığına 

İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 2.10.1978 
gün ve Kanunlar Müdürlüğü 16415-6768-7/973 sayılı 
yazılan : 

Erzurum Senatörü Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
28.9.1978 günlü yazılı sorusuna Bakanlığımız yanıtı 
aşağıda sunulmuştur. 

1. İçişleri Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 
düzenlenen ve Resmi Gazetenin 1.6.1978 gün ve 
16303 sayılı nüshasında yayınlanan protokolün 4 ncü 
maddesinin (b) ve (c) fıkraları uyarınca İçişleri Ba
kanlığından sağlanan 15 adet Mülkiye Müfettişi ile 14 
adet Mahalli İdareler Kontrolörü ile Yerel Yönetim
lerin denetimleri yapılmaya çalışılmaktadır. Şimdilik 
bu elemanlarla ivedi soruşturma inceleme ve denetim 
görevleri yapılmaktadır. Bakanlığımızca yeniden 8 adelt 
Yerel Yönetim Kontrolörü alınmış ve yeteri sayıda 
müfettiş yardımcısı alınması için 20.11.1978 günü sı
nav açılmıştır. 

2. Oltu Belediye yetkilileri hakkında Bakanlığı
ma yapılan bir ihbarla ilgili iddia konuları mahallin
de incelettirilip soruşturulacaktır. 

3. Erzurum ili merkezi ile bağlı ilçe belediyeleri 
İçişleri Bakanlığınca 1977 yılı denetim programına 
alınıp denetlenmiş olup Bakanlığımızca da yeni de
netim sisteminin oluşturulmasını müteakip söz konu
su belediyelerin genel denetimleri yapılacaktır. 

Arz ederim. 
(Mahmut Özdemir 

Yerel Yönetim Bakanı 

• • <m»m »• 
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Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifine Verilen Oyların Sonucu: (S. Sayısı : 820) 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphli Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaıldı 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHÎSAR 
Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioglu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 133 

Kaıbul edenler : 131 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 1 

Oya katılmayanlar : 51 
Açık üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangîl 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
M, Cahit Dalokay 
Hasan lldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

HAKKARİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gölcüğü 

İÇEL 
İsmaü Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Mehmet Münir Daldal 
Kâmran Erkmenoğlu 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Muzaffer Şâmiloğlu 
KASTAMONU 

Ali Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Saıilt Mehmetoğlü 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Ata Bodur 
İdrdis Gürsoy 
Orhan Vural 
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RİZE 
Talât Doğara 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
AbdmHaih Vehbi Uğur 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri öner 
Kemâl Sarıiibrahimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Yiğit Köken 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
t. Sıtkı Yırcalı 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztüırk 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsarn Birincioğlu 
Hasan Güven 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 
Barlas Küntay 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrel'ioğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu (İ. A.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgaınii Demiirfkol 
Hasan Oraü 

UŞAK 
Ahmet TalhtaMıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 
KARS 

Sırrı Atalay (Başkan) 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Osman Nuri Canpolat 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Ahmet özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakanı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baykaıra 
Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebi 
Fahri Çöker 
Hilmi Fıralt 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şenltürk 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan Unat 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİVAS 
Muhittin Tayllan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet Cemül Kafa 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Sadi Irmak 
Adnan Başer Kafaoğlu 
H. Nalil Kübalı 
Metin Toker 

[Reddeden] 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

(Çekinser) 

TABİİ ÜYE 
Kadri Kaplan 

(Oya Katılmayanlar) 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

3 NCÜ BİRLEŞİM 

7 . 11 . 1978 Sah 

Saat i 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesinde ajık bulunan bir 

asıl ve bir yedek üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Kayseri Üniversitesi kurulması hakkında 

kanun teklifinin Millelt Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim, Gençlik ve 
Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 2/143; C. Senatosu : 2J/141) (S. 
Sayısı : 820) (Dağıtma tarihi : 28 . 9 . 1978) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Zeyyat Baykara ve arkadaşlarının, şiddet 
olayları üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair 
önergeleri. (8/8) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi: 9 . 8 . 1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18 . lfl . 1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demiraya'k'ın, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki 
fbir çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi : 
25 . 10 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» baş
lıklı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi : 8 . 11 . 1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
KaramuHaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme giriş tarihi : 20 . 12 . 1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi-. 
riş tarihi: 28 . 2 , 1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se -
çilen Üye Metin Toker'in, boş Büyükelçiliklerin dol
durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28 . 2 . 1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30 . 5 . 1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi-̂  
riş tarihi: 30 . 5 , 1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi :6.6. 1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Doğu ve Güneydoğunun hangi 
bölgelerinde ne gibi yatırımlar yapılması düşünüldü
ğüne dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu. (6/99) (Gündeme giriş tarihi ; 13 . 6 . 1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etibank'ın Doğu Anadolu'daki işçi ve personeline 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26 . 9 . 1978) 
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III I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy- J 
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, istanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (lCj/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko- I 
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki I 
YSE ve bayındırlık Hizmetlerine dair Senato Araş- I 
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat I 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (lQ/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18.4.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/67) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri I 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (lQ/70) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge- I 
si. (10/71) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri I 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu- I 
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

10. — Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17.5.1978). 

11. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma j 

Komisyonu raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma 
tarihi : 31.5.1978) 

12. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1978) 

13. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mesken, 
ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 

26 . 6 . 1978) 

14. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru^ 
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru. (10/77) (S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 
29 . 8.1978) 

15. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

16. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/54) 
(S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun Bakırköy Akıl Hastanesinde ce-ı 
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili araştırma önergesi,, 
(10/79) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişimlerle ilgili araştırma önergesi. (10/80) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır-: 
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

21. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Senato
su Araştırma Komisyonu raporu. (10/12 - 10/15 ••* 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1978) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
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sonuçlandırılamadığına dair 29 5 9 l 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (lCj/37) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen; öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 , 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 1Q . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DÎSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 , 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimıoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum halklkında Senato Araştırması (isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak-
ikındia Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının {konunun süresi içindie sonuçlan-
Idınliamıadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesli Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitimi Bakam tara
fımdan yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları haık-
(kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandîrı-
lamaıdığma dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresü. (10/13) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta

yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içindie sonuçlandıramadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihi tezkeresi. (10/22) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25 - 10/42) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

V 
ÎKl DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trab
zon'da bir Üniversite kurulmasına ilişkin 6594 saydı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu-. 
riyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kül-* 
tür Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. S&* 
natosu : 2/138) (S. Sayısı : 812) (Dağıtım tarihi : 
29 . 8.1978) 

2. — 1487 Sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla 
İstanbul'da bir Üniversite Kurulması Hakkında Ka-: 
nunun» Bazı Maddelerinin değiştirilmesi ve Bu Ka-; 



— * — 

nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Seatosu Milli Eğitimi - Gençlik ve Spor ve 

Kültür ve Bütçe ve Plân Komisyonları raporian 
(M. Meclisi : 2/137 C. Senatosu : 2/139) (S, Sayı-
s! : 821) (Dağıtma, tarihi : 28 a 9 . 1978) 

(C. Senatosu 3 ncü Birleşim) 


