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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Üyesi İbrahim Öztürk, Kahramanmaraş' 
ta meydana gelen olaylar; 

Antalya Üyesi Serafeddin Pakeı, Antalya Kemer-
sahilindeki yıkım faaliyetleri; 

Malatya Üyesi Hamdi Özer, İsmet İnönü'nün 
5 nci ölüm yıldönümü; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

CHP, AP ve MB Grubu Başkanlarının yılbaşı ne
deniyle Cumhuriyet Senatosunun gelecek birleşiminin 
4 Ocak 1979 Perşembe gününe bırakılmasına dair 
önergesli kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit Dalo-
kay ve arkadaşlarının, başta Eğitim Enstitüleri olmak 
üzere milli eğitimimiz üzerinde (8/10) bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergeleri kabul edildi, İçtü

züğün 128 nci maddesine göre gerekli işlemin yapıla
cağı bildirildi. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl ve 
bir yedek üye; 

Dilekçe Karma Komisyonuna üye; 

Seçimleri sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun 
bulunmadığı anlaşıldığından; 

4 . 1 . 1979 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet (İnaldı 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 

Bilecik 
Mehmet Erdem 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 

1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 
15, 16 nci maddelerinin ve ek maddesinin değiştiril
mesine ve iki ek madde ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni. (M. Meclisi : 1/160; C. Senato

su : 1/614) (İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
larına) 

Yazdı Soru 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Sezai 

O'Kan'ın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 7154 sa
yılı Kanunla değişik 14 ncü maddesinin tatbikatına 
dair yazılı sorusu. (7/1027) (Dışişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

» • < • < » +~ 

DİVAN ÜYELERİ 

BİRİNCİ OTURUM 

AçıfliKa Ssoİİ : 15.00 

BAŞKAN — BaşkEsuveıIiiSİ Ceosg-zhaa Yorulmaz 

Musiafa Çcilk (Afyorakaıra 'hisar), Emcıuffiaih Çeöelba {TalKü Üye), 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 23 ncü Birleşimi açıycrum. 

i l i . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yckvaıma yapıiaüaitır. 
(Ycu'jama ynp^dı) 

ıBAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
'taslıyoruz. 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANİNE 

1. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, Kahraman
maraş'ta meydana gelen olaylara dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler gündem dışı konuşmtar 
lar vardır. 

Sayın Hüseyin Öztüık Kahramanmaraş olayları 
hakkında söz istemişsiniz. ©uyununuz efendilim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değar'Ü üysiıeri; 

Ülkemizde sürdürülen anarşi -ve terörizmin polii-
tik, psikolojik,, sosyo - ekonomik amaç, zihniyet, 
•inanç ve kanlı 'eylemlerine açıik teşhis koymak zorun
dayız. Atatürk miilUyetç'iliiğini tekelci kapitalizmin 
maşası olarak kullananliarı iyi 'tanımalıyız. Ülkeyi -19 
milyar dolar dış borçla bırakıp gidenleri de iyi tanı
nmalıyız. Seçiımle 'iktidar olma gücünü kendimie bula
mayan bazı siyasü parti liderlerinin demoikra'ttlc reji-
md yıkmıaık pahasına hazırladıkları planlı, programlı, 
kanlı ittir eylem olan Manas olayının inceliğime derinli
ğine kadar ıbiimleliıyiz; inicelem/eliyiz, teşihis koymalı
yız. Hayallerindeki çağdışı siyasal sisteminde gerçck-
leşmiEainıi bu kanlı eyl'ernlerde arayanları da iyi tanı-
maiiyız. 

IBu nedenle Maraştaki kanlı olay düpedüz bir ter-
ıtiip ve amaçlı ıbir eylemdir. Türkiye'de aklıselim sa
hibi herkes bu kanıda birleşmiştir. Amaç, Hüküme
tin diişürü'Imesıiıdir. Temel felsefe ise; Cumhuriyet; 
iHailk Paı'üsino tüm oyunu vermiş oim Alevi yurttaş
larımızı Cumhuriyet Halk Partisinden koparmak, 
Alevli Sünni çafctşrniası yaraltaralk Cumhuriyelt Halk 
Partili Sünnji vatandaşları da yanlarına çekmek, Cum
huriyet Halk Parifcisinden koparmaktır. 

Nitekim tutucu, bağnaz, ırkçı, şarilandırılmış, 
hayalperestler bü olayda bir kanlı maşa olarak kulla
nılmışlardır. Düşmanın düşmana yapmaması gerekeni 
Müslümıanın kardeşine yapmlası ise, ıhele hele saf 
Türk olan, Müslüman olan Alevi vatlandaşlarına yap
mlaısı ise, çok çok daiha acı ve çirkindir. 

Çoluk çocuik demeden olduralım üsler, evleri bark
lan yıkılıp yakılmış, yağma edilmiştir. Bu yaptıkları
nı da M'üs'Jümıanliık adınla, milliyetçilik adına cihat 
çağrılarımda bulunarak yapmışlardır. Böylece özü in
san sevgisine dayaman İslam inancına ve Türk milİİ-
yetçiîiğinie en yıkıcı dartbeyi indirmişlerdir bu hare
ketleriyle. Kanlı faşist eylemlerle, aşırı sol eylem
ciler her yakıcı olayda olduğu gibi,, maalesef burada 
da almaçlarınla birlikte ulaşmışlardır. Her iki uç Dev-

* GENEL KURULA SUNUŞLARI 

j Jetin güçsüzlüğünü, demıcıkrasiriin özlenen bir rejim 
olmadığını kanıtlama gir isimlinde bulunmuşlardır. 
Suçluluk batağına battıkça da bunun farkında olma
dan daha da çok yılkıcılığa ve katiliğe yönetilmişe 

I ileridir, 
I Hem 'içlerindeki dağılmayı, bozulmayı, Devletimi 
I hergün daiha çolk suçluları yakaladıkça, -suçluların ar-ı 
I kasında olanların endişesi maalesef bu olayların tafı-ı 
I riikine neden olmuştur. Hükümetin güçsüzlüğünü ka

muoyunda oniaylatmıak için bu çirkin ve kanlı eylem-
tere barışçı ve Müslüman, gerçek Tüılk alevi vatanı-' 
daşlarımızı hedef olarak 'seçmişlerdir. Bu, günahların 
en büyüğü, em çirkinidir .Bunlara Türk, bunlara 
Müslüman demeye Vicdan sa'hiibi hiç kimsenin dili 

I varır sanmıyorum. 
Bu masum insanların tüm halklarının korunması, 

•bu kanlı olayı hazırlayan ve uygulayan insanlık düş
manı, rejim yıkıcılarından hesabın sorulması amaç 
ediniîmieDi ve hiç geciktirilmeden yerine getirilmelidir: 
Bu kanlı olaylar karşısında görevini yapmayan bakara-

j sa, valiyse, jandarma komutanı 'ise yasal yönde en 
ağır şekilde cezalandırılmalıdırlar. 

Gürültüsü çek, zararı yok bir bomba sinemada 
I patlatılacak, tertibin güzel bir örneği. Bu bahane 
I edilerek önce CHP'lülere ve daiha çok Alevi yurttaş-
I lara ait olan 'işyerleri yıkılıp yakılacak, ikinci gün 

TÖB - DERli ilki öğretmen öldürülecek, bunlarım 
I cenaze namıaz:m kılmak için camiye gelenler camiye 
I konmayacak, laik bir ülkede, laikliğin Anayasada 
I esas olduğu bir ülkede «(Bunların namazı kıhnmiız» 
I diyecek kadar bir yobazlık örneği vereceksiniz vej 
I Hükümet ıbunun karşısında güçsüz kalacak ve mulhan 
I lefet bu durumda sessiz kalacak. 'Bunların cenazesi-' 
I ns 'iştirak eden vatandaişlarımız sağcı canıilerce evle-
I rina kaidar kovalanacak, evleri yakılıp yakılacak, 
I ölümle burun burunla kalan vatandaşlarımız mecbur 
1 kalarak üzerlerineı ateş yağdıran 'kişilerden üç kişiyi 
I vurdu diye ortalık yen/Men birbirine karışacak ve 
I bütün cilhad çiağrılan yeniden başlayacak. AP'lli Be-
I tediye Başkanının hoparlöründen müslümanlara ci-

ıhad çağrısında bulunulacak, ıbelediye araçlannm 
I üzerinden bunlar ilân edilecek, kanılı, yobaz topluluk 

Alevi yurttaşlarımızın evlerini, barklarını, çocuıkları-
I nı acımasızca ve Kılbrıısta gördüğümüz, vahşet dedi-
I ğimizin bin katlı öteninde, bütiün çirkinlikleri ile or-
I 'toya koyup bu pis işi yapacaklar; ondan sonra biz 

hâlâ kalkacağız iktidar ve muhalefet olarak sürtüş-
J meye devam edeceğiz. 
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İşte her şey ortada, apaçıkken; suçlulann başlan 
ve maşaları kamuoyuna açıkça duyurulmamaktadır, 
©u görevi yapmayanlar cezalandırılmalı; işte bu ol- -
maz. Suç var ortada, suçlu var ortada; muhalefet par
ti liderlerine bu suçu 'işleyenler için «Bu suça işledi» 
idedir t emiyoruz. 

Bu nedenle mahkemelerimiz çok çabuk, ço-k ağır 
bir yük altına girmişlerdir. Hem çabuk hem ağır; 
ikisini birlikte en kısa zamanda yürü'tmelidirler. Bu
gün amaç, demokrasiyi zedelemeden, rejimi sars
madan anarşinin üstesinden gelmek tir. Terörizmi ön
lemek görevimiz olmalıdır, 

Oysa 'ki, muhalefet partilerinin sözcüleri bilhas
sa başkanları Türkeş veya Sayın Demirel, kışkırtıcı 
beyanlan ile rejimin temelini dinamitlemekten geri 
kalmıyorlar, devam ediyorlar. Ülkeyi yine bir kanh 
olaya götürecek girişimler içinde olduklarını görü
yoruz. Hükümetten düşüp gittiklerinin acısını unuta
mıyorlar. Sanki bir suçluluk kompleksi içindeymiş 
gibi ille de suçu başkasının üzerine atmak gibi ko
nuşmalar ve beyanlarda bulunarak işi kızıştırıyorlar, 

Devlet güvenlik güçlerine yardımcı diye yetiştir
dikleri silahlı aşkiyanın... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz ne yapıyor
sunuz şimdi, bu kafa ile bu memleket nereye gider 
Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ucuzal. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Silahlı eşki
yanın yıllardır kan döken eylemlerini besleyip, ko
ruyanlar Maraş olaylarında bunların yaptıklarını 
görmemezlikten gelmektedirler; ama bunlardan da
ha fazlasını da bekleyemezdik. 

Ortaöğretim ders kitaplarına devrimci ve aydın 
düşmanlığı fikirlerini yerleştirmekten sakınca görme
yenlerin felsefe ve dindersi kitaplarında mezhep düş
manlığı yaratanların Maraş olaylarının sorumlusu 
olduğunu haysiyetli, aklı başında her yurttaş, her 
vatandaş anlamaktadır. 

Maraş olaylarından birkaç gün önce Sayın De
mirel «Ecevi Hükümetinin kanla boğularak gide
ceğini» söylerken; Türkeş Halkın milli direnme hak
kı doğduğunu» söylüyor. Maraş'ta insanlık dışı, ah
lak dışı, çağ dışı vahşi kıyım yapan ve askerlerimize 
kurşun yağdıran, kanlı eşkiyaya karşı masum halkı 
koruyan askerlerimize Sayın Demirel diyor k i : «Bi
zim halkımız askeri görünce silah atmaz; ama askeri, 
komünistlerin önüne koy arsan caydırıcılık vasfı kal
kar. Türkiye'de ilk kez «Kahrolsun komünistler» di
yen halikın üzerine asker ateş açıyor. Askerin koru-

i duğu öldürülen insanlar komüniistler değil Alevi va
tandaşlar, bir mahalle, yüzlerce ev, binlerce insanın 
yaşadığı yer. Bu faşist, terörist kanlı eylemciler, eş-
kiyalar korunur mu arkadaşlar?.. Bunun önüne as
ker durmasın da kim dursun?.) 

Bu konuşmamdaki tehlikenin boyutlarına bakı
nız, Halkı askere karşı tahrike bakınız. Özbe öz 
Türk ve gerçek Atatürk milliyetçisi olan ve öldürü
len Alevi vatandaşlarımızı askerler koruduğu için 
şu suçlamaya bakınız, bu suçlamanın çirkinliğine 'ba
kîniz. 

Son örnek AP'nin Meclise verdiği Gensorudaki 
bugünkü suçlamalarda görüyoruz. Biz nasıl yan yana 
geleceğiz bu kadar ağır suçlamalarda?.. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Öyle bir tale
bimiz yok bizim yalan söylüyorsun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Böyle bir tale
bimiz yok. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, biraz sa
bırlı olun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla)' — Bakın ne 
oluyor?.. Sanki önce güllük gülistanlıkmış Türkiye; 
fakat Kahramanmaraş olaylarıyla nerelere gelmiş. 

Gensoru önergesinden okuyorum: «Kahraman
maraş'ta Hükümetin yürüttüğü ideolojik, tek yanlı
lık, zulüm, işkence, haksızlık, orada yaşayan vatan
daşlarımızı patlamaya hazır hale getirmiştir» gibi 
sözleriyle sanki kanlı katilleri bu vahşi eylemlerinde 
ve isyanlarında halkı haklı çıkarmak ve korumakla 
baştan beri bu vahşi kişilerin yanında olduğunu açık
ça ortaya koymuyor mu bu sözler?.. 

Hadiselerin bu kadar derinliğine gidişindeki, bu 
kadar kanlı hale sürüklenişindeki nedenler bu ko
nuşmalar değil midir?.. Kahramanmaraş'ta ne yapıl
mış?.. Kimseye yasa dışı işkence yapılmamış. Devleti 
yıkmak, vatandaşları bir plan dahilinde öldürmek için 
kurulmuş Türk Yıldırım Komandolarının faaliyet
leri durdurulmuş, 12 Şubat, 14 Şubat 1978 günleri 
tahrip gücü çok yüksek tahrip kalıpları bulunmuş, 19 
Nisanda bomba paketleri bulunmuş. Devam etmiş 
bu. Bunu kim yapıyor diye araştırılmış; Büyük Ülkü 
Ocağı Derneği Birinci ve İkinci Başkanları ise 25 ar
kadaşıyla yakalanmış, sorgusu yapılmış ve tutuklan
mış. Sayısız patlama ve faşist saldırılar devam etmiş. 
Bunları etkisiz hale getirmek için de işkence yapılma
mış, yasal yollardan hareket edilmiş. Türklük ve 
Müslümanlıkla ilgisi olmadığı, işlediği cinayetlerle is
patlanan bu katiller; «Müslüman. Türkiye, Milliyetçi 
Türkiye, Allah için cihat başına» sloganlarıyla çolu-

26 — 



C. Senatosu B : 23 4 . 1 . 1979 O : 1 

ğu, çocuğu öldürecekler, Sayın Demirel'e gazeteciler 
soracak «Bana, sağcılar ve milliyetçiler cinayet işli
yor dedirtemezsiniz.» şeklinde acı... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Komünist slo
ganları neden söylemiyorsunuz?.. Bazı sloganlar ne
den saklanıyor .. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Acı ve ger
çekleri çiğneyen beyanlarda bulunacaklar, Hükü
metin tek taraflı hareket ettiğini söyleyerek gülünç 
duruma düşecekler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dileğimiz odur ki, bu karılı olayların gerçek suç

lularını ortaya çıkarmak için Hükümet ve Sıkıyö
netim komutanları elinden geleni yapsın. Dileğimiz 
odur ki, Büyük Meclisin de Yüce Senatonun da bu 
çalışmaya yardımcı olmasıdır. Bölücü, parçalayıcı, 
kundaklayıcı, kan dökücü, rejimi ve bütün siyasi par
tilerin yaşamını ortadan kaldırmaya yönelik bu olay
ların arkasında olmak ve bunları korumak ve bun
lar için söz söyleyip, tek taraflı suçlamanın hiç bir 
faydası yoktur. 

İktidar olmama kompleksine kapılan bir ruh ra
hatsızlığının, rejimi nerelere götürdüğünü görüyoruz. 
Konuşturmayın bizi. Bu zihniyetin başka ve çok acı 
örnekleri Kahramanmaraş'da devam ederken, öbür 
taraftan bir AP milletvekili geliyor bu olay yerinden 
«Çok şükür bir tek şehit verdik, o da elinde 
bomba patlayarak. Onun dışında ölümüz yok.» di
yor. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Hangi milletve
kili söylemiş bunu?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, 
gazetelerde boy boy yazıldı bu. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Yalan söylü
yorsun, uyduruyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, biraz sakin olun lütfen. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Süresi doldu Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Köker, karşılıklı konuşmayın 

lütfen. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Burada ol

mayan insanın isminden bahsetmem. Gazetelerin 
hepsinde boy boy yazıldı. Gerekirse Söylerim ve üze
rinde ayrıca konuşurum. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, ya
zılı konuşuyorlar. Süresi geçti. Yeter artık. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ecevit'in ba
rışçı, insancıl yaratılışı... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bir dakika efendim. 

Sayın Köker, 10 dakika yoklama yaptık. 15,10'da 
başladılar. Saat henüz 15,26. Lütfen sabır buyurun, 
itimat buyurun rica edeceğim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Tamam, tamam 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk, devam edin. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Suçu ben, 

Ecevit'in barışçı ve insancıl yaratılışında, demokrasiye 
sonsuz bağlılığında bulurum. Yoksa, çoktan bu suç
luların sesi kesilmiş, Türkiye bu hale gelmemiş olur
du. Bu suçluların üzerine gidilmedikçe, hesap sorul
madıkça, elebaşları bulunup kafaları ezilmedikçe, 
yasal yönden bunların hakkından gelinmedikçe, bu 
ülkede huzur olmayacağı kanısındayım; ama tek gü
vencim şu ki, sağduyulu çok üyemizin, Parlamento
nun bütünündeki değerli üyelerimizin sağduyusuna 
ve fikir ve işbirliği içinde olacağı kamsıyla saygılar 
sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

2. — Kahramanmaraş Üyesi Adnan Karaküçük' 
ün Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylara dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Adnan Karaküçük; aynı ko
nuda, Kahramanmaraş olayları hakkında gündem 
dışı konuşma istemişsiniz; buyurun efendim. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) —-
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri; 

Biraz evvel, Cumhuriyet Halk Partisi adına ko
nuşan... 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Adına değil, 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul)' — CHP adı
na değil, gündem dışı. 

VALİ UYAR (Yozgat) — Şahsı adına konuştu, 
Grup adına değil. 

BAŞKAN — Kişisel, Sayın Karaküçük; sizinki 
gibi efendim. 

Lütfen müdahale etmeyin. 
Buyurun. 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Gündem 

dışı konuşan arkadaşımı dinledikten sonra, üzüntü
mün bir kat daha artmış olduğunu beyan etmek isti
yorum. Zira bu konuşmayı, arzu ederdim ki, şimdi 
karşımda bulunan ve hadiseleri başından sonuna ka
dar takip etme imkânına kavuşmuş olan Cumhuri
yet Halk Partili Maraş Senatörü Rıza Akgün yapsın. 
Eğer Ali Rıza Akgün yapmış olsaydı, hadisenin ne 
olduğunu ve hangi boyutlar içerisinde durumun gö-
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rüşülebileceğini zannediyorum ki çok rahatlıkla 
söyleyebilirdi. 

Kahramanmaraş olaylarının; hemen peşinen arz 
edeyim sözümün başında, bir Alevi ve Sünni mese
lesi olarak gördüğünüz takdirde çok yanılırsınız. 

Birinci tespitimiz budur; arkadaşımın başını sal
ladığını görerek ifade ediyorum. 

O halde Kahramanmaraş olayları nedir?.. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Kahramanmaraş olayları, Türkiye'de sergilenmek

te olan ve bilhassa 11 aydan beri şiddetini biraz da
ha artırmak suretiyle bölücü faaliyetleri daha da ar
tırıp, «Acaba biran evvel Türkiye'de topyekûn bir 
komünist idare veya bir kısım vatandaşların iştira
kiyle, bir grupla bir idare kurabilir miyiz?» şeklin
deki bir telâkkinin, bir sinsi faaliyetin ifadesidir. 

Konuşmamın sonunda muhterem Senatodan is
teyeceğim gibi, bunu bizzat yakinen müşahede et
mek için, mahallinde eğer tetkik imkânı bulunduğu 
takdirde, bu anlaşılacaktır. 

Buraya nasıl gelinmiştir?.. Birden bire mi olay 
patlamıştır?.. Hayır. Aşağı yukarı 15-20 seneden be
ri Parlamentoda bir üye olarak ve zaman zaman da 
hükümette görev yapmış bir kimse olarak hemen 
şunu ifade edeyim ki, elden geldiği kadar, ben Sayın 
Hüseyin Öztürk gibi hissi olmaksızın ve yeniden bir 
tahrik unsuru yapmaya sebebiyet vermeksizin, ha
diseleri gözler önüne sermek istiyorum. 

Hadiselerin başlangıcı ta 1965'lere dayamr. Bu, 
yıllardan beri dost, kardeş, içtimai münasebetleri 
olan, ticari münasebetleri olan bu insanlar arasına bu 
nifak tohumu kim tarafından serpilmiştir? Bu, uzun 
bir konudur; burada bunu deşmenin manası olmaya
bilir, ama mutlaka bunun üzerine Senato, Parlamen
to ve her vicdan sahibi insan eğilmeye mecburdur. 

1965'lerden sonra en son, «Maraş'ta her gün bir 
hadise olacaktır» şeklinde kamuoyuna intikal eden, 
hassas bölge ilan edilen; Elbistan'ında, Pazarcık'ında 
ve Maraş'ında patlamaların, cinayetlerin birbirini 
takip ettiği zamanlarda Hükümet ne yapabilmiştir ve 
ben iddia ediyorum ve diyorum ki, bu konuda Dev
letin Başı ne yapabilmiştir kıymetli arkadaşlarım?.. 

Hassas bölge; Devletin Milli Güvenlik Kurulu 
var, Hükümete ne gibi telkinde bulunmuştur?.. Orada 
MİT'in ilgili tedbirleri yok mudur, orada müşavirleri 
yok mudur?.. Eğer bir hadise olduğu takdirde, ön
lenmesi lazım geldiği, şeklinde Hükümete telkinde 
bulunmaz mı?.. 

Sayın Cumhurbaşkanına hitap etmek istiyorum : 
Sayın Cumhurbaşkanı, Hükümetin başı değil midir?.. 
İcap ettiği takdirde oraya gelip de, Bakanlar Kuru
lunda; «Maraş ve Doğu bir hayli parçalanma, bölün
me içinde, Türkiye'nin istikbaliyle ilgili konular var, 
bunlar üzerinde bir gündem yapın, konuşacağım»1 

diyemez mi?.. Maalesef kıymetli senatörler, heyeca
nımı mazur görünüz, hissi olmamaya çalışacağım; 
ama bu da denmemiştir. 

Maraş'ta yıllardan beri dostça ve memleketin ta
lihi ve kaderi üzerinde birlikte 'karar veren, omuz 
omuza savaş vermiş olan bu vatandaşlar nasıl tah
rik edilmiştir?. Bunun bir senelik kısmını anlataca
ğım ve sakın bir politika yaptığımı telâkki etmeyi
niz; ben kıymetli Maraş'lı hemşehrilerimin tümüne 
sükûnet tavsiye ediyorum, onlarla beraberim. Ama 
dini istismar bakımından bir kısmını tahrik eden; 
bilhassa Sayın Ecevit'in 1977 seçimlerinde Maraş'a 
teşriflerinde mitingte, Pazarcık istikametinden ge
lirken Kur'an kursunun bulunduğu yerde, gelen he
yetten bazılarının Kur'an kursuna hitaben (Çok af
federsiniz, özür dilerim) «Muhammed'in piçleri» adı 
altında tahrik eden sözleri bir hadiseye sebebiyet ve
rilmeden bizler tarafından ve o zaman önlenebilmiş

tir... (CHP sıralarından «Yalan söylüyorsun» sesleri) 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Kim söylemiş «Mu
hammed'in piçleri» diye?.. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efen
dim, şu söylemiş, bu söylemiş demiyorum, bir duru
mu tahkik ediyorum. Bu tahkiki devlet yapacak. Dik
kat buyurun. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın 
Başkan, tavzih etsin, anlaşılmadı. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Kim söylemiş bu 
afi?., 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; 

Hadiseyi doğru tahkik etmeye, doğru teşhis koy
maya mecbursunuz. Politika yapmıyorum, politika
nın ötesine geçiyorum ve diyorum ki, o zaman biz 
bu hadiseleri önlemişizdir. 

Bu hadiselerden evvel 1975 ve 1976 senelerinde 
Pazarcık'ta (Kıymetli arkadaşım Ali Rıza Akgün'e 
hitap ediyorum.) toprak reformu yürüyüşü altında 
oradaki bazı elemanların köylere dağılmak suretiyle 
tahrik eden faaliyetleri ve onu takip eden bazı öğ
retmenlerin öldürülmesi hadisesi, 3 bin vatandaşın da 

| karşı karşıya gelmesi hadisesi var. Bununla ilgili ba-
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sın toplantımız var. Cumhuriyet Halk Partisinin he- \ 
yeti gitmiştir, Adalet Partisinin heyeti gitmiştir, tah
kik etmiş durumu ve objektif bir şekilde konuşmuş
lardır. Ama şunu söyleyeyim ki, Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekili bu defa seçilmemiştir; Mehmet 
Özal bey (O zaman ilçe Başkanı idi) bizzat bizim 
yanımızda söyledi ve «Bu tahriki yapanlar, daha ev
vel bizim gençlik kollarımızda idi. Biz bunların tah
riki karşısında bunları partiden ihraç ettik. Ama şim
di köy köy dolaşmak suretiyle bu tahrike devam edi
yorlar» demiştir. 

Pek muhterem senatörler; 
Hadise bu bir sene içerisinde bununla kalmamış

tır... 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — İhraç et

mişiz, daha ne yapalım?.. Biz keselim mi yani bun
ları?... 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, lütfen müdahale et
meyin, hatibi rahatlıkla dinleyelim. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Doğruyu 
konuşuyorum beyefendiler, tahrik değil, hadiseyi or
taya koyuyorum. 

Pek muhterem senatörler; 
Nisan ayı, Türkiye'nin kaderi üzerinde kumar oy

nanan bir aydır. Bu ay içerisinde Maraş'ta Pazarcık' 
ta eski ilçe başkanına yollanan bomba ve onu takip 
eden Hamido'ya yollanan bomba, keza Adıyaman'a 
yollanan bombanın suçluları kimdir?.. Bunun bir ta
nesi ölmüş, öbürü tedbirli bir insan olması bakımın
dan, Pazarcık İlçe Başkanımız ölmemiş; ama ondan 
evvel bu bombayı açan oradaki iki memurdan bir 
tanesi ölmüş, bir tanesi de yaralanmıştır. Bu hadise 
açığa kavuşturulmamış ve bir Malatya faciası mey
dana getirilmiştir. 

Sonra ne olmuş Maraş'ta?.. Maraş'ta, Hükümet 
işbaşına geçtikten sonra, isteyerek istemiyerek, bilerek 
bilmeyerek, bütün devlet memurları bir tarafın üze
rine, Hükümetin ağzı gibi konuşmak suretiyle hadi
seleri tahrikte öncülük yapmışlar ve suçlusu kim olur, 
kim olmaz, mahkemeye intikal etmiştir; Esir Türkleri 
Kurtarma Cemiyeti, Komandolar, suçlu iseler ceza
larını çekeceklerdir. Bunlardan mütevellit 26 kişi tev
kif edilmiş ve memlekette geniş bir şekilde terör ha
vası hâkim olmuştur; dövülenler olmuştur, Gazeteci
ler gitmiş, mahallinde tahkik etmişlerdir ve o zama
nın ifadesiyle Hürriyet Gazetesinde Sayın Cüneyt 
Arcayürek; «Böyle Hükümet olmaz. Çift raporlu Hü
kümet» şeklinde yazılar yazmıştır. İşkence olmadığı 
yolunda Hükümet Tabibine rapor verdirilmiş olma

sına rağmen, ahiren Devlet tabiplerinin, işkence ol
duğu, yolunda rapor verdiği sabit olmuş ve esasen 
bundan dolayıdır ki, Sayın Niyazi Ünsal'ın vermiş 
olduğu «Türkiye'de işkence var mıdır, yokmudur?» 
şeklindeki önergeye rahatlıkla oy verebilmişizdir. 

Bu işkenceler de tansiyonu çok artırmıştır. Ora
da zavallı, Gizo Dede denen ve 81 yaşında Sabri 
özkan ismindeki bir vatandaşımız öldürülmüş. Suç
lusu kim?... Yok. Bu öldürme hadisesinden dolayı 
cenaze corenierı tertip edilmiş. Cenaze törenlerinde 
buna benzer, bunun mümasili bir şekilde hareketler 
olacak iken; ama aklıselim, halkın şuuru galip gelmiş 
ve orada bir hadise olmadan giderilebilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözümde dedim ki; «Türkiye'yi bölme faaliyet

lerinde bulunan fesat tohumları, komünistler, bu 
zavallı, benim kıymetli vatandaşlarımın arasına gir
mek suretiyle onları muhakkak ki emellerine alet et
mek için bir tarafa sevk üzerinde karar halindedir
ler. Dikkatinize arz etmek istiyorum: Bu cenaze tö
reninde bir hadise olmamıştır; ama 26 kişi tevkif 
edilmiştir. Suçları varsa, mutlaka çekmelidirler, çe
kiyorlar ve yine basın toplantısı ile biz konuyu kamu
oyuna arz etmiş ve bazı tespitlerimizi beyan etmişiz
dir. Bu tespitlerimizden ki, bunları kamuoyuna arz 
ettik saymakla tükenmeyen olaylar zinciri de vilaye
timiz olan Kahramanmaraş'ta önemli bir yer tutmak
tadır. 

Malatya Belediye Başkanı rahmetli Hamit Fend-
oğlu'nun öldürülmesiyle bir harabe manzarası göste
ren güzel Malatyamız gibi Türk tarihinde müstesna 
bir yeri olan İstiklal Mücadelesinin mümtaz şehri 
Kahramanmaraş'ta Hükümetin lazım gelen tedbirleri 
zamanında almadığı (Bunu Nisanda söylüyoruz; na
sıl gelindi) ve hele hele hadiselere objektif olarak 
yaklaşmadığı sürece, Hükümetin bugünkü yaklaşım 
biçimi ve tarafsızlıktan uzak tutumunun, bir Malat
ya faciasına dönüşme ihtimali olacağı endişesi içeri
sinde bulunmaktayız. 

Anarşi bütün hızıyla ve mezhep kışkırtıcılığı su
retiyle şehrimizi de işgal arzusunda ve kararında gö
zükmektedir. Bunu biz kamuoyuna bu hadiselerden 
sonra arz ettik. Yazılar yazıldı. O zamanki çıkan ya
zılardan Sayın Hüsamettin Çelebi'nin Dahiliye Veki
lini itham eden yazıları vardır. Cüneyt Arcayürek'in 
yazıları vardır. Hatta Hüsamettin Çelebi'nin; (İçişleri 
«Bakanımızı kasdederek) Ey muhterem Paşam, bu İç
işleri Bakanlığı askerliğe benzemez. Tedbirini, teşhisini 
doğru koy, kimse bunları çıkar...» Şeklinde ki ifa-
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desinden başka seri halde yazılar yazılmış ve keza 
o yazılardan bilhassa Milliyet Gazetesinde Orsan Öy-
men'in işkence iddiaları yer almıştır. «Bu işkence 
iddiaları yerde kalamaz, susturulamaz», şeklinde ya
zıları var. Bu ortaya çıkmamış, öyle bastırılmıştır. 

Pek muhterem senatörler; 
Tabii hadise bununla kalmıyor, ben bu kısma 

girmek istemiyordum. Objektif olarak hadiseleri an
latacaktım; ama bunları bilmeden hadiseye yaklaş
mamız mümkün değildir. 

Bu yazılar cümlesinde bahsettiğim gibi, hadisenin 
tespitinde Hükümet defaatie ikaz edilmiştir. Hadise 
devam etmiş, Şark'a intikal etmiş, Elazığ yerinden 
oynamış, defaatie insanlar öldürülmüş. Sayın Grup 
Başkanım burada iki defa dile getirmiş. «Doğu Bölü
nüyor» şeklinde Hürriyet Gazetesinin üç gün devam 
eden yazıları var. Unutmayalım bunları. Bu yazılara 
rağmen ne tedbir alınmış? Yok bir şey. 

Sivas hadiseleri olmuş. Sivas hadiselerinde de 
hasbel kader ben partimi temsilen orada bulun
dum. Sivas hadiseleriyle Kahramanmaraş hadisesini 
birlikte mütalaa etmek mümkün. Onun bir devamı. 
Ne yazık ki, Kahramanmaraş'ta zavallı insanların ka
nı daha fazla akmış; ama silahlar sıkılmış, otomatik 
silahlar kıymetli senatörler. Orada da Alibaba Ma
hallesinde (İşte Sayın Hüseyin Öztürk'ün vilayeti) 
silahla taramalar olmuş, 11 tane vatandaşımız ölmüş. 
Ayırmak istemiyorum, özür diliyorum, tekrar söylü
yorum, ölenlerin 10 tanesi Sünni, bir tanesi Alevi va
tandaşımız. 105 tane yaralı var. Bunun 101 tanesi 
kurşun yarası, orada olmuş, fakat tabii Parlamento 
tatilde olduğu için bu hadise görüşülmemiş, Hükü
met üzerine gitmemiş. Benim Grubum bununla ilgi
li araştırma önergesi vermiş. Keza, bu hadiseden üç 
gün sonra CHP'li ve Belediye Meclis üyesi adayı bir 
avukat yakalanmış. Bu avukatın arabasının içerisin
de bazı sendikacı kimselerle beraber yüzlerce mermi, 
boyun boğacak şeyler yakalanmış, gitmiş. Bu avukat 
da tevkif edilmiş durumdadır. 

Demek ki, bu bölgelerde; yani Milli Güvenlik Ku
rulunun «Hassas bölgq» diye ilan etmiş olduğu böl
gelerde bir şeyler oluyor, biz neredeyiz? Biz ne yapı
yoruz? 

Bir şey yaptığımız yok. «Hadiseyi ben yaptım, 
sen yaptın, Alevi vatandaşları öldürttür» değil, hadi
seye doğru teşhis koymadığınız müddetçe bu hadise 
daha da büyüyebilir, çok büyüyebilir. Ben bunu vic
dani bir kanaat olarak ortaya sermek istiyorum. 

Buradan, bunları tespitten sonra Kahramanmaraş' 
taki hadisenin ne .olduğuna geçmek istiyorum. 

Muhterem senatörler; 
Kahramanmaraş'ta 19 Aralıkta Çiçek Sinemasın

da antikomünist bir film oynar. Bu filmin devamın
da tahrip gücü az; fakat patladığı takdirde bir paniğe 
sebebiyet veren bir bomba patlar. Bu bombayı pat
latan, tesadüfen Salman îlıksu isminde Pazarcık'm 
Demirciler köyünde TİKKO'cu olmakla maruf olan, 
öyle tanınan bir kişi yakalanır ve halihazırda tutuk
ludur. Bu kişi yakalanır ve sinemadan çıkan insan
lar gerek PTT binasına sığınmış olmalarından dolayı 
oradaki camlan ve maalesef bir parti binamızı da 
taşlarlar, camlarım kırarlar. Ayın 19'unda bunlar olu
yor. 

Ayın 21'inde Endüstri Meslek Lisesi öğretmen
lerinden iki kişi; biri fizik öğretmeni, diğeri matema
tik öğretmeni ve keza şunun altını çizerek söyleyeyim, 
biri Sünni, diğeri Alevi, dikkat buyurun, hadisenin 
Sünnilikle, Alevilikle alakası olmadığını tescil etmek 
istiyorum; biri Sünni, diğeri Alevi iki öğretmen saat 
17,30 sıralarında öldürülür. Cenazeleri Cuma günü 
kaldırılacaktır. Cuma ayın 22'sidir... 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Öğretmenler 
komünist mi? 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Beyefen
di ben savcı değilim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmeyelim efen
dim. 

Sayın Çataloğlu lütfen müdahale etmeyiniz. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Çok rica 
ederim. Hadiseyi objektif olarak anlatıyorum. Rıza 
Akgün arkadaşımıza sorun, eğer aynı kelimelerin 
dışında bir şey söylerse, kabul ediyorum. Çok rica 
ediyorum, ben burada bunları bulacak adliyeci ve-
yahutta hâkim değilim ve ben öğretmenin öldürül
mesini tasvip eden bir insan değilim ki, çok rica edi
yorum. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — «Komünistler 
yapt'ı» diyorsunuz da... 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Karaküçük. 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Cenaze 

töreni yapılacaktır. Vali okulları tatil eder. Cenaze 
töreninin yapılmasıyla ilgili bütün eğitim kuruluşları; 
Lise, Eğitim Enstitüsü, diğer taraftan Endüstri Mes
lek Lisesi, Ticaret Lisesi, yani Kahramanmaraş'ta ne 
kadar eğitim kuruluşu varsa ve bunu da Milli Eğitim 
Müdürü teşvik eder, cenazeye iştirakleri zorlanır. 
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Keza, Ecevit Hükümetinin işbaşına geçmesinden 
sonra bütün sol tandansı olarak bilinen daire müdür
leri de; yani başta YSE olmak üzere, DSÎ, Karayol
ları, Orman İdaresi; (Elimizde vesikalar var. istendi
ği takdirde sonra arz ederim) izinli olarak bunların, 
cenazeye iştirakini emrederler ve bir tarafında da 
maalesef Kalk Partisinin örgütü ve başlarında Meh
met Taşkesen ve Ahmet isminde bir kimse olmak üze
re böylece bunlar da beraber iştirak ederler, cenaze 
merasimi yapılacak yere giderler. Bunların içerisinde 
kız talebelerde var. 

Hastanenin bulunmuş olduğu yerin yanında Sağ
lık Koleji vardır. Sağlık Kolejinde toplanırlar. Bü
yük alayiş ve meşhur sloganlar; yani halkı tahrik eden 
sloganlar ve biraz evvel 1977 yılında söylendiği ifa
de etmiş olduğum, maalesef o slogan da dahil olmak 
üzere, tahrik edici sloganlarla cenaze merasiminde 
Ulu Camiye doğru geldiler. 

Burada bir tespit yapmak istiyorum. Tabii Kahra
manmaraş'ı bilenleriniz vardır; ama bilhassa hastane
nin hemen şöyle bir 150 - 200 metre altında güzel, bü
yük ve mutena bir cami olmasına rağmen mutlaka 
Ulu Cami seçilir. Çünkü o muharrik güç, hadise çık
masını isteyen güç kimse, o mel'un el, oraya gelmele
rini, karşı tarafı tahrik etmelerini, beraber bir hadise 
çıkarmalarını ister. Saat ancak 2.30'da gelinir, ama 
şehre ani olarak. Bunlar şunu şunu dedi ve slongalar 
belli; böyle kimselerin cenazeleri kılınmaz şeklinde 
karşıdan mütemadiyen onlara hücum edilir. Bu vazi
yet karşısında haliyle cenaze kılınamaz tabii. Asker de 
gelmiştir. Asker bunların arasına girer. Bu gelenler 
tekrar geldikleri istikamete doğru giderler. Giderken 
Mağaralı Mahallesinde de, bunlardan hangisi ise bel
li değil, bir kişi (Gazetelerin bir kısmına göre şöyle di
yor falan, ama onu söyleyemem. Çünkü burada hâ
kim hüviyetinde değilim) iki vatandaşımızı, Sünni va
tandaşımızı öldürür. İki Sünni vatandaşın ölümü bir
denbire bütün vilayete şok tesiriyle yayılır. İşte o gece 
ben, Halk Partili senatörler ve milletvekillerinden ve 
Sayın Dahiliye Vekilinden, Ordu kumandanlarından 
evvel, Kahramanmaraşa geldim. Ailevi sebeplerden 
dolayı erkenden geldim. Hadiseyi duyar duymaz Vali
ye telefon ettim. Hadisenin çok boyutlar kazanacağını, 
Vali bana orada söyledi. «Ne tedbirler aldın?..» de
dim. «Gaziantep'den Zırhlı Tugaydan birlik istedim. 
Mahmut Paşa var» dedi. «Paşam, şimdi isterseniz 
şimdi, yoksa yarın derhal geleyim» dedim. Sabahleyin 
saat 10.30'da; yani 23 Aralık Cumartesi günü (Henüz 
arkadaşlarımdan kimse gelmemişti.) Vali makamına 
vardım. Mahmut Paşa, Vali, Belediye Reisi varlardı. 

Hadise gelişmek istidadında, çünkü, o iki kişinin ce
nazesi kaldırılacak. Mahmut Paşa dedi ki, «Sayın se
natörüm, hoş geldin. Bana manevi destek yap.» «Em
redersin Paşam, neye destek istiyorsun, derhal bir 
şeyi kaleme alayım. Halkı sakinleştirecek, halkı teskin 
edecek beyanlarda bulunayım» dedim. Orada, Valilik 
makamında halkı teskin edecek beyanatı verdim ve 
Belediyeye yolladım. Bu hadisenin kışkırtıcı bir mese
le olduğunu, sükûnetin muhafaza edilmesi lazım geldi
ğini yalvararak, rica ile 10 defa tebliğ ettirdim. Mah
mut Paşa dedi ki, «Başka ne yaparız?». Dedim ki, 
«Paşam, derhal mahalle muhtarlarını çağırınız. Ma
halle muhtarlarından da yardım rica edelim. Parti 
başkanlarını çağırınız.» Vali telefon açtı. Maalesef 
Halk Partisi Başkanını şehirde bulamadık. Adalet Par
tisi Başkanı geldi; muhtarların hepsi geldi. Muhtarla
rın istedikleri şu idi, hadise gelişmeden evvel: 

Yukarı mahalleden (yani marufu ile kamuoyuna 
akseden, dillere destan olan Yürükselim Mahallesin
den) silah sesleri gelmekte ve uzun menzilli silahlar sı
kılmaktadır. Cenazelerimizi almaya gittiğimiz takdir
de, bizim üzerimize silah sıkılmaktadır. (Ki, o zamana 
kadar da, bahsetmiş olduğum gibi saat 11,00'e çeyrek 
vardı; altı tane Sünni vatandışımız ölmüştü. Tansiyon 
yayılıyor; yayılmaktadır) onları enterne edin, silah 
araması yapılsın. 

Komutan Mahmut Paşa, «Elimden ne gelirse ya
parım» dedi ve gitti. Geldikten sonra acele olarak, 
(Burasına çok dikkatinizi rica ediyorum) Vali beye ve 
bana (Ben oradaydım), «Bu iki tümenle bu hadiseyi 
önlemek mümkün değildir, tedbirinizi alın» dedi. Va
li Beyi sıkıştırdım, «Siz, Hükümete, Dahiliye Vekiline 
hadiseyi küçük göstermeyiniz. Konuştunuz mu?» de
dim. «Beş altı defa Dahiliye Vekiliyle konuştum» 
dedi. «Sayın Başvekille konuştunuz mu?» dedim. «Ha
yır. Dahiliye Vekili, Sayın Başbakana durumu anlat
mıştır» dedi. «Vali Bey, Kahramanmaraş»ı lütfen bi
liniz. Daha evvel burada TÖB - DER'in toplantısı 
yapılmak istendi, yapılamadı. Gizo Dede hikâyesi ma
lum, Pazarcık meselesi malum. Kahramanmaraş baş
ka vilayetlere benzemez, büyük hadiseler olur» demiş 
olmama rağmen, haliyle bir hiyerarşik nizam içeri
sinde Vekilini atlamak istemediğinden, yanımda Baş
bakanla telefonla konuşmadı. Saat 17.30'a kadar ora
daydım. Vicdanen yalvarıyorum, «Hadise büyüyecek
tir, dikkat buyurun Vali Bey..» Fakat o arada, Baş
bakanlıkta Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Senatörü 
ile öbür milletvekili arkadaşlarımızın Özel Kalemden 
Valiye telefon ettiklerini kulağımla duyuyorum ve Va-
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li orada, örfi idare lüzumunu bana bildiriyor, «Ol
maz bu hadise» diyor artık; ama Başbakana söyleye
miyor ve maalesef üzülerek beyan edeyim, saat 17.30'a 
kadar oradaydım, o gün Başbakan, «Maraş'ta ne olu
yor, ne var?» şeklinde telefonu açıp da Valiye bir su
al sormadı. Eğer bunu Hüseyin Öztürk değil de, Ali 
Rıza Akgün konuşmuş olsaydı, arkadaşlar mutlaka 
Sayın Başbakanla ne konuştuğunu çok iyi bileceklerdi. 
Sormadı ve yarımda hareket etti. 

Ben bunu söylüyorum, vicdani kanaatimdir; eğer 
o akşam, yani Perşembe günü akşamı, hele hele cu
ma sabahından itibaren örfi idare ilan edilmiş olsaydı, 
emin olmanızı rica ediyorum muhterem senatörler, 
bu hadise olmaz, olsa bile yüzlerce ölü, yüzlerce ya
ralı ve yüzlerce yangın, işyeri tahrip olmazdı. 

Saat 19.30'dan 21.00'e kadar Dahiliye Vekili ya
nında ikinci Ordu Kumandanı ve bazı muhterem ge
nerallerle beraber geldiler. Ben 18.30'da eve gitmiştim, 
tekrar çağrıldım ve geldim, arkadaşlarım da vardır. 
«Dahiliye Vekili içeride brifing yapıyor.» dediler. Ya
zıyı yazdım, bütün arkadaşlarımızın ismini bildirdim, 
«Biz Dahiliye Vekiliyle görüşmek istiyoruz.» dedim. 
Tabii asayişle ilgili brifing olması bakımından konuş
ma bir hayli sürdü, ona riayet ettik; ama heyecanı
mız artıyor; çünkü duyuyoruz biz, hadise gelişecek, 
gelişme ihtimali var. Nihayet dayanamadık ve Vali
nin odasında Dahiliye Vekilinin yanma girdik, duru
mu arz ettik. «Aldığı tedbirlerden ve yarınki cenaze 
merasiminden» falan bahsetti. «Beyefendi, yarın ce
naze merasimi yapılamaz, hadise büyüyor. Hadiseye 
dikkat ediniz. Ne kadar askeri tedbir var?» dedik. 
«Bir, iki bin kişi.» deai. Vicdani kanaat olarak söylü
yorum, Ali Rıza Akgün'de, Orhan Sezal'da, öbür ar
kadaşım da, ben de ve oraya gelen arkadaşlarımız da, 
«Olmaz. Buraya 1 0 - 1 5 bin kişi mutlaka gelmelidir, 
lâzım gelen tedbirler alınmalıdır.» dedik. 

Bilahara oradan çıktık hastanelerde yararlıları 
ziyaret ettik, gece izin almak suretiyle ölüleri gör
dük. Yanan, yıkılan yerleri gördük. Tekrar görüştük. 
Ali Rıza Bey ve Orhan Sezai Bey, «Dahiliye Vekili
nin Başvekille görüşeceğini, ve örfi idare teklif edile
ceğini.» bize söylediler. Bunu söylemeye ve tespit et
tirmeye mecburum; ama, Pazar günü oldu, hâlâ yok 
bir şey. 

Kıymetli senatörler, 
Pazar günü hadiseler gelişiyor. Pazartesi günü, 

«Ölüm olmadı» dendiği halde, hadise gelişiyor. Civar 
köylerden, Pazarcık'tan, diğer taraftan Bertiz denen 
bizim nahiyemizden mütemadiyen insanlar geliyor, 

birbirini kıracak. Vicdani kanaat bu. Bidayette tespit 
edilmiş bir durum var. «İki tane tümen buna kâfi 
gelmez.» diyen bir general var. Tümen Komutanının 
bu sözünü ben Dahiliye Vekilinin yanında ve aynı za
manda İkinci Ordu Kumandanının yanında da söyle
dim, «Bu kâfi gelmez. Mutlaka çare bulun.» dedim. 
Hatta, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Orhan 
Bey, «30 bin de kâfi gelmez.» şeklinde heyecanla onu 
da tespit etmiştir. 

Maalesef, Pazar akşamı ve Pazartesi günü Pazar
cık'tan, «Büyük çiftliklerin yandığı, halkın öbür ma
hallelere doğru yayıldığı ve hastanelerin tamamen do
lu olduğu» haberi gelir. Yaralıların kaç tane olduğu
nu, ölünün kaç tane olduğunu kimse bilmiyor. Yalnız 
telefon geliyor; iki tane var, üç tane var, dört tane var. 
Hadise gelişiyor. Bizim kulağımıza gelenle, valinin 
kulağına gelen, Dahiliye Vekilinin kulağına gelen baş
ka. Ne biçim Devlet anlayışı bu anlamıyorum? Yani. 
Topyekûn kim Devlet olursa, kim Hükümet olursa, 
buna bir çare bulması lazım. 

Nasıl olur, bir Hükümetin başında bulunan in
sanların istihbarat örgütü yok mudur? Hadiseyi adım 
adım takip etmezler ve bildirmezler mi?.. Hayır, o 
bildirilmemiştir; dört kişi, altı kişi, sekiz kişi, Ertesi 
gün, «Dahiliye Vekili ne yapabiliriz?» diye geldikten 
sonra, «Cenaze töreni yapamazsınız, toplu cenaze tö
reni yapılmaz: Kabristana yakın bir yerde ancak bir 
cenaze töreni yapmak mümkündür.» şeklinde beyan
dan sonra, «Ben bunları muhtarlarımıza rica ederim» 
dedim. Muhtarları tekrar çağırttırdım, Dahiliye Veki
liyle ve bütün arkadaşlarımızla hep beraber toplandık. 
Muhtarlar, «Hay hay» dediler Dahiliye Vekilinin 
emrine itaatle, «Elimizden ne gelirse yaparız; ama ge
lişiyor bize çare bulun. Silahlar sıkılıyor, uzun men
zilli silahlar sıkılıyor, evler yakılıyor, hiç bir vatanda
şımızın ölmesine gönlümüz razı değil.» dediler 21 ma
hallenin muhtarı. 

Orada ne Alevi meselesi, ne Sünni meselesi; mem
leket elden gidiyor. Tahrik, nifak tohumu var; silah 
tetiği çekilmiş. Diğer taraftan, (Sonradan öğrendiği
mize göre biz orada öğrenemedik. Eğer Halk Partili 
arkadaşlarım öğrendi ise, onu bilmem) kaç tane silah 
yakalandı, fakat geldikten sonra «34 tane makineli ta
banca» dendi. Zannediyorum ki, ne 34'ü, ne 144'ü, 
ne 154'ü. 

Muhterem senatörler; 
Maraş bu hale gelinceye kadar Hükümet nerede?.. 

Kolay söylemek. Neden Maraş bu hale geldi? Peki. 
Erzincan'da olmayacağını, hadisenin bu boyutlara 
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ulaşmayacağını, öbür tarafta olmayacağını ne biliyor
sunuz?.. tster istemez insanın aklına, yani katiyen 
ben bunu o şekilde telakki etmek istemiyorum; ama 
bir örfi idare ilanı için Maraş maalesef kurban edil
miştir. Geç kalınılmıştır; benim yüzlerce vatandaşımın 
kanı akıtılmıştır. Bunun vebali mutlaka sorulmalıdır. 
Bu mesele küçük bir mesele değildir. Eğer bu mesele
nin altından Devlet kalkmazsa, sizler kalkmazsanız, 
bizler kalkmazsak; düşünürler kalkmazsa, yazarlar 
kalkmazsa, beyanat vermek suretiyle, uzaktan uzağa 
davulun sesi hoş gelir. 

Bizim orada çektiğimizi bir Allah bilir, bir biz bi
liriz. Kim gelmişse sorun. MSP'li milletvekilleri, MHP' 
li milletvekilleri, hep beraber bir deklarasyon daha 
yayınlayalım, halkı sükûnete çağıralım dedik. Maale
sef gördüm ki, DlSK'in bir kararı var. Ne imiş?.. 
Halk Parti milletvekilleri, Hareket Partili Milletvekil
leriyle orada herhangi bir deklarasyona imza atılamaz-
mış. Bu çok acı, yürekler ürpertici bir hadise, memle
ketin nereye gittiğini bilmez sorumsuz insanların be
yanı. DİSK'in böyle kararı var.. 

SÜLEYMAN EFE (Malatya) — Tahrikçi onlar. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ne alakası 

var?... 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Karar nerede?.. 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Maale

sef kararı var. Anlamadım. Efendim.. 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Karar nerede? 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Göstere-

reyim efendim,.göstereyim. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın, Sayın' 

Karaküçük, devam edin. 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Arzu 

ederseniz; müsaade buyurun göstereyim efendim.. 
BAŞKAN — Hayır efendim. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Hepsi 
var efendim. Hayır efendim, göstereyim ondan son
ra, kararı.. 

HİKMT SAVAŞ (Eskişehir) — CHP'yi bağlarmı 
bu karar?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bize ne 
bundan, beyefendi. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — DİSK'in müda
faasına niye geçiyorsunuz?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Arkadaşları, 
koruyacaklar canım, muhterem yandaşları. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim, 
DİSK'in müdafaasına geçmeyiniz, ben «Maalesef» 
diyorum. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Öyle bir 
karar var demiş. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, lütfen bırakın 
hatip rahat konuşsun efendim, rica ediyorum. Buyu
runuz Sayın Karaküçük. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Hayır, 
«Nerede» dedi de. Bakın. DİSK, «Sıkıyönetim gerek
çesi dışına çıkarsa Hükümeti, sorumlu tutarız» dedik
ten sonra, en sonundaki karar.. Okuyorum efendim, 
dinleyiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bize ne 
bundan?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sordunuz da 
söylüyorlar. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim, 
hadisede tahrik nedir, sorumsuz kuruluş nedir, TÖB 
Der'in kuruluş durumu nedir?.. Diğer taraftan DİSK' 
in durumu nedir?.. Tespit ediniz lütfen. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim; 
ama ilişki kuruyorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İlişkiyi siz kur
dunuz, siz. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Hayır 
efendim, ilişki kurmuyorum.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İlişki kur
mayın lütfein. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen müdahale 
etmeyin. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — İlişki 
kurmuyorum. Hayır efendim.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) - - Sayın Başkanım, 
sordu, Gündoğan da, ona söyledi, 

M. TEVFİK ELMASYAZAR (Manisa) — 
CHP ile ilişki kuruyorsunuz, «Karar almış» diyor
sunuz. Yanlış bu. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Beye
fendiler, Türkiye'de her yaşayan insan.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Ka
raküçük, siz devlet adamısınız, gerçekleri konuşun; 
ama ilişki kurmayın. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Evet 
efendim, hep beraber konuşuyoruz; heyecanla konu
şuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız. 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Türkiye' 

de demokratik nizamdan nasibini almakla görevli ve 
kendisini salahiyetli gören her insanın, her kuruluşun 
mutlaka memleketin huzuruna ihtiyacı vardır. Buna 
DİSK'te dahildir, buna TÖB - DER de dahildir, 
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POL - DER'de dahildir; ama bir kuruluş böyle za- I 
manlarda böyle bir beyanname ile o Halk Partisi Mil
letvekilini suçlarsa, bu hadisenin içinden nasıl kalkı
lır. 

FÎKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Öyle mi?.. 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Evet 

efendim, dediğim bu. I 

BAŞKAN — Sayın Karaküçük, lütfen Genel Ku
rula hitap ediniz efendim. Rica ediyorum, karşılıklı 
şekilde geçiştirmeyin işi. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Düzeldi, dü
zeldi efendim. 

BAŞKAN — Müdahale ediyorum efendim. Ken
dilerine rica ediyorum. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; 

Nasıl konuşacağımı, nereye gelmek istediğimi lüt
fen kabul ediniz. Herhangi bir kimseyi itham etmiyo
rum. Hadiseyi objektif olarak ortaya koyuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, dinliyoruz. Ben, 
sükûnetle dinlenmesini sağlayasımz diye ısrar ediyo- I 
rum; buyurun. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Çok rica 
ediyorum. I 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Ya
rası olan gocunur!.. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sizin kanaati
niz nedir Beyefendi; onu söyleyin. ' I 

BAŞKAN — Sayın Çataloğlu, lütfen müdahale 
etmeyin efendim. Rahat bırakın, bitirelim konuyu. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Kim çıkarmış bu 
hadiseleri, komünistler mi çıkarmış?.. 

BAŞKAN — Bir fayda sağlamıyor efendim, bı
rakın bitirelim. I 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Zaten arzumuz 
bu. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Maale
sef, bahsetemiş olduğum gibi, böyle kuruluşlar sorum
suzca, bizlerin çok iyi niyetle orada meydana getir
meye çalıştığımız hareketleri dahi istismar etmişler
dir. Böylelikle bir yola varılmaz. I 

Netice itibariyle bizim tespitlerimiz şudur: 
1. Suçlu kimse mutlak ve muhakkak cezalandırıl- I 

malıdır. Bu cümlemin altını çizerek söylüyorum. 

2. Devletin bütün sorumluları, (Başta Cumhur
başkanı olmak üzere) mutlak ve muhakkak, Türkiye' I 
nin bugünkü durumunu daha küçültecek, Türkiye'yi I 

j bölecek düşüncelerden kendilerini ayırt etmeleri için 
bütün o nifak tohumlarına ihtarda bulunmalıdır. 

3. Mahalli yöneticiler derhal işbaşından uzaklaş
tırılmalıdır. Bitaraf insanlara tahkikat yaptırılabiime-

I lidir. Aksi takdirde, korkarım Maraş'ta da, Türkiye' 
nin her yerinde de bu idaresizlik içerisinde çok büyük 

{ hadiseler olabilir. 
Tekrar ediyorum: Hadiseyi bir Alevi - Sünni me

selesi olarak değil, doğrudan doğruya solun bir tah
riki olarak göreceksiniz. Suçun içerisinde kim varsa; 
görsün ama solun bir tahriki olarak göreceksiniz ve 
bunu böyle tespit edeceksiniz. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Aşırı 
sol.. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Rica edi
yorum Beyefendi, tespit ediyorum, çok rica ediyo
rum. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Solun hududu 
yoktur. 

I BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
Buyurun Sayın Karaküçük, 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — Bunun 
bu şekilde tespitinde büyük yarar vardır. 

j Muhterem senatörler; 
Hadiseyi yaşamış insan olarak, elden geldiği ka

dar ve vaktinizi de almamak kaydıyla dile getirme
ye çalıştığım hususlar bunlardır. Tabii aynı konu 

I biraz sonra gensoru vesilesiyle Millet Meclisinde gö
rüşülecektir; ama hemen şunu beyan edeyim ki, bu 

I konu aktüalitesini kaybedecek bir konu değildir; ya
ni bugün bir gündem dışı konuşmayla geçiştirilemez. 

I Her gün canlı tutulmalı ve bu bize ders olmalı ve 
I memleketin istikbali üzerinde kumar oynayacak olan-
I lara mutlaka büyük bir darbe vurulmalıdır. 

Sizlere saygılar sunuyorum efendim, sağolun. 
(Alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

3. — İçişleri Bakanı İrfan Özaydinli nin görevin-
I den çekilme isteğinin kabulü ile İçişleri Bakanlığına, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüb-
oğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu-

I na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1586) 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

I Sunuşlar var, sırasıyla takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İçişleri Bakanı İrfan Özaydmlı'nın görevinden çe

kilme isteğinin kabulü ile İçişleri Bakanlığına, Devlet 
I Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun 
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vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, Anaya
sanın 106 ncı maddesi gereğince, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Cumhuriyet Senatosu Başkanının riyasetinde 

bir Cumhuriyet Senatosu heyetinin Kahramanmaraş a 
gitmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Başkanlık 
tezkeresi. (311587) 

BAŞKAN — Bir diğer sunuşu takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Milli Birlik Grubu Başkanı Sayın Fahri Özdilek'in 

başvurusu üzerine, Cumhuriyet Senatosundaki grup
ların yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu beliren 
eğilim gözönünde tutularak, Başkanlığımda oluşacak 
bir Cumhuriyet Senatosu Heyetinin Kahramanmaraş'a 
gitmesi uygun görülmüştür. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı Sayın Sırrı Atalay'ın başkanlığında, gruplar
dan oluşacak bir Cumhuriyet Senatosu heyetinin Kah
ramanmaraş'a gitmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, anlayamadık.. 

BAŞKAN — Önerge okundu efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önerge 
okunur efendim, duyduk; ama sunuşsa oya konul
maz. 

BAŞKAN — Koyacağız efendim, şimdi arz ede
ceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Maksat 
nedir; görev midir, bir başsağlığı mıdır?.. 

BAŞKAN — Bir «Geçmiş olsun» dileğiyle gidile
cek efendim, özel mahiyette oluyor. Tabii bir komis
yon değil bu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Münhası
ran geçmiş olsun?.. 

BAŞKAN — Evet efendim, grup başkan vekilleri 
öyle istemiş. Bazı arkadaşlar Senato Başkanımızla gö
rüşmüşler.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu mahi
yette?.. 

BAŞKAN — Evet efendim, grup başkan vekille-
riyle Senato Başkanımızın görüşmesi sonucu bir he
yet seçilecek ve bu heyet Kahramanmaraş'a geçmiş 
olsuna gidecek efendim. Cumhuriyet Senatosunu tem-
silen gidecek. «Geç kalındı» derler. Diğer konular 
elbetteki devam eder. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

5. — Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeli
ğe seçim. 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Açık bulunan Dışişleri Komisyonu üyeliğine, İs
tanbul Senatörü Besim Üstünel'in aday gösterilmesi 

.Grubumuzca kararlaştırılmıştır. 
Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 

CHP Senato Grup Başkanvekili 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Efendim, açık bulunan Dışişleri Ko
misyonundaki Cumhuriyet Halk Partisi Kontenjanı 
için Sayın Besim Üstünel Cumhuriyet Halk Partisi ta
rafından aday gösterilmiştir. İşari oylarınızla sorunu 
çözeceğim. Kabul eden arkadaşlarım.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
22 nci Birleşimin tutanak özetinde 8/10 No. lu 

Genel Görüşmedeki «Kabul edildi» deyimi «Okundu» 
olarak düzeltilmiştir. Bilgilerinize sunarım. 

6. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl ve bir yedek üye seçimi. 

7. Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi?. 
BAŞKAN — Seçimlere geçiyoruz efendim. 
1. Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl ve 

1 yedek üye için seçim yapılacak. 

2. Dilekçe Karma Komisyonu için üye seçimi 
yapılacak. 

Geçen Birleşimde üyelerin isimleri ve rapor okun
muş idi. Bu kez sadece hatırlatma bakımından aday 
olan üyelerin isimlerini okuyacağım. 

Anayasa Mahkemesine asıl üye adayları : 
Şahap Kitapçı, Yekta Güngör Özden, Şemsettin 

İyiyol. 
Yedek Üyeler; 
Doktor Yılmaz Aliefendioğlu, Mahmut Acar, Sa-

cit Çetintaş. 
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Oy pusulaları dağıtılacak ve bunun için her ikisi
ne 2 kupa konulacaktır. 

Sayın üyeler; 
Ayrıca gündemin gene 2 nci maddesinde Dilekçe 

Karma Komisyonuna üye seçimi vardır. Geçen Bir
leşimde üye isimleri okunmuştu. Bu kez gene okuya
cağım ve bir teklifte bulunacağım Sayın Genel Kuru
la. 

Dilekçe Karma Komisyonu 7 üyeliktir; 

3 Üye Cumhuriyet Halk Partisinden; Sayın Fev
zi Özer, Sayın Hüseyin Atmaca, Sayın Abdülgani 
Demirkol. 

2 Üye Adalet Partisinden; Sayın Macit Zeren, 
Sayın Ömer Naci Bozkurt. 

1 Üye Milli Birlik Grubundan; Sayın Muzaffer 
Yurdakuler. 

1 Üye Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Gru
bundan; Sayın Fahri Çöker. 

Sayın üyeler; 
Her iki seçimin birlikte yapılmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, 
görüyorsunuz salonda çoğunluk yok efendim. 

BAŞKAN — Efendim, seçimdir, yapacağız; de
nenir. Bunun için de oy pusulaları dağıtılıyor. Şimdi 
hangi sayın üyeden başlanacağının kurasını çekiyo
rum. Ancak, üç ayırım komisyonu Anayasa Mahke
mesi üye seçimi için, üç ayırım komisyonu Dilekçe 
Karma Komisyonu üye seçimi için seçim yapılacak. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben gönüllüyüm 
efendim. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Ben de gönüllü
yüm efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ben de 
gönüllüyüm Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Demir 
Yüce ve Sayın Hikmet Savaş arzu ettiler. 

Her 3 üyeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. Teşekkür 
ederim. 

Her iki seçimin tasnifinin aynı komisyon tarafın
dan yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

Oy kullanmaya hangi üyeden başlanacağına dair 
ad çekiyorum efendim.. Sayın Fahri Dayı. (Manisa 
Üyesi Mustafa Fahri Dayı'dan başlanarak oylar top
landı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Tasnif Heyeti raporlarını okuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üye 

için yapılan seçim sonucunda oylamaya (31) üyenin 
katıldığı tespit edilmiş olduğundan oy ayrımı ciheti
ne gidilememiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Eskişehir Zonguldak 
Ömer Ucuzal Ahmet Demir Yüce 

Üye 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir yedek 

üye için yapılan seçim sonucunda oylamaya (31) üye
nin katıldığı tespit edilmiş olduğundan oy ayrımı ci
hetine gidilememiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Eskişehir Zonguldak 
Ömer Ucuzal Ahmet Demir Yüce 

Üye 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu üyeleri için yapılan 

seçim sonucunda oylamaya (30) üyenin katıldığı tes
pit edilmiş olduğundan oy ayrımı cihetine gidileme
miştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Eskişehir Zonguldak 
Ömer Ucuzal Ahmet Demir Yüce 

Üye 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
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Böylece seçimler için gerekli çoğunluğun kalma
dığı görülmüştür ve sayın Genel Kurulda da çoğun
luk kalmadığı anlaşıldığından; 

9 Ocak 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak-
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 16.20 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Türkiye aleyhinde bölücü yayımlar ya
pan «Korsan Radyolarına» dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın yazılı cevabı. 
(7/1004) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı olan sorumun Sayın Başbakan 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için tavas
sutunuzu arz ve rica ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

İlişikte sunulan gazete küpüründende anlaşılaca
ğı üzere özellikle Anadolunun Doğu ve Güney böl
geleri halkına çeşitli frekanslardan yayın yaptıkları 
saptanan birtakım «Korsan Radyolar» olduğu haber 
verilmektedir. 

Bu radyoların bir çoğu Türkçe'den başka dille 
ve Türkiye aleyhinde bölücü yayınlar yapmaktadır. 

Türkiye aleyhinde bölücü yayımlar yapan bu rad
yolar hakkında hükümet ne düşünmekte ve ne gibi 
tedbir almaktadır? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 2 . 1 . 1979 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Yıkıcı Faal. D. 
000313 

Konu : Soru Önergesinin cevabı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı, Ka

nunlar Müdürlüğünün, 27 . 11 . 1978 gün ve 16819-
6905-7/1004 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Parlamento ile İlişkiler Müşavir
liğinin, 8 . 12 . 1978 gün ve 3292 sayılı yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner' 
in Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve kendileri adı
na tarafımdan yanıtlanması uygun görülen, «Türkçe' 
den başka dille ve Türkiye aleyhinde bölücü yayın

lar yapan Korsan Radyolar» hakkındaki soru öner
gesi tetkik edilmiş ve yanıtı aşağıda sunulmuştur. 

Ülkemize yönelik bölücü yayınlar yapan yabancı 
radyo yayınlan, ilgili kuruluşlarımız tarafından dik
katle izlenmekte ve bu yayınların kontrolü ve etkisiz 
hale getirilmesi konusunda yetkili Bakanlıklar ve 
güvenlik kuruluşlarımız önemle çalışmaktadırlar. 

«Korsan Radyo» yayınlarına karşı ise, kendileri
ne görev düşen Bakanlık ve kuruluşlarca, ulusal gü
venlik politikamızın esaslarına uygun olarak, ulusu
muzun her türlü zararlı radyo yayınlarından korun
ması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
İrfan Özaydınlı 
İçişleri Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, yılbaşından 25 Kasım 1978 tarihine ka
dar Bakanlık bünyesinde ve il teşkilatında ne miktar 
avukat, eczacı, dişçi ve kimyager tayini yapıldığına 
ve boş kadrolara dair soru önergesi ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Hilmi İşgüzar'ın yazılı cevabı. (7/1006) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda belirlediğim hususların Sayın Sosyal Gü

venlik Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılması
na aracılığınızı saygıyla arz ederim. 

27 . 11 . 1978 

Aydın Senatörü 
Sadettin Demirayak 

Soru : 
1. Yılbaşından 25 Kasım 1978 tarihine kadar 

Bakanlık bünyesinde ve il teşkilâtlarında, 
a) Ne miktar Avukat alınmıştır? 
b) Ne miktar Eczacı alınmıştır? 
c) Ne miktar Dişçi alınmıştır? 
d) Ne kadar Kimyager alınmıştır? 
2. Halen boş kadrolar bulunmakta mıdır? 
3. Boş kadrolar var ise nerelerdedir? 
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TC 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3 . 1 . 1979 

Personel ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

Sayı : 8-6-12/8 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : 30 . 11 . 1978 tarih ve 16871-6013-7/1006 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin De-

mirayak'ın Bakanlığımıza yönelttiği soru önergesi in
celendi. 

Kanun ve nizamlara uygun olarak Bakanlığımıza 
bağlı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 
ve Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne 5 . 1 . 1978 ile 
15 . 12 . 1978 tarihleri arasında 74 Eczacı, 18 Diş 
Hekimi ve 10 Avukat alınmıştır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Hilmi İşgüzar 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Hay
rı Mumcuoğlu'nun Tekirdağ ili Hayrabolu İlçesi Be
lediye sınırları içinde Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı tarafından yapılan işlemlere dair soru 
önergesi ve Devlet Bakanı Enver Akova'mn yazılı 
cevabı. (7/1011) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Konu : Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığının 
bağlı bulunduğu Devlet 
Bakanlığından yazılı yanıt 
istemi Hk. 

Demirel'in son Hükümet döneminde, Anayasa 
Mahkemesince süreye bağlı olarak iptal edilen Top
rak ve Tarım Reformu Yasasının da yürürlükten 
kalkmasına kısa bir süre kaldığı zamanda, halen 
mülga yasanın metin ve esprisine aykırı olarak seçim 
çevrem olan Tekirdağ ilinin Hayrabolu ilçesinin be
lediye sınrıları içine hasredilmek suretiyle toprak re
formu uygulamasına geçileceği yayımlanmıştı. Ye
rel seçimleri etkilemek amacından başka amaç taşı
madığı apaçık olan bu tasarrufun uygulanmasında 
da büyük yanılgılara düşüldüğü yaptığım temas ve 
aldığım belgelere dayanan bilgilerden anlaşılmakta
dır. 

Şöyle ki : 
1. Belediye sınırları içinde yaşayan sakinlerinin 

çoğunun tarımla uğraştığı bilinen Hayrabolu'da, bu 
kez kendilerine toprak reformu uygulaması adı altın

da toprak verilen 164 kişinin çok üstünde toprağa 
gereksinme duyan vatandaş vardır. Nitekim : 1973 
yılında kadastrosu tamamlanan Hayrabolu'da Hazi
ne adına tespiti yapılan ve bu defa 164 kişiye dağıtı
lan topraklar üzerinde tam (326) kişinin tarımla 
uğraştıkları ve böylece geçimlerini sağladıkları resmi 
belgelere dayanılarak iddia edilmektedir. (326 vatan
daşın maliyeye ödedikleri toprak kirası karşılığında 
aldıkları makbuzlar, maliye kayıtları ve kadastro tu
tanakları zikrolunan belgeler arasındadır.) 

Hal böyle iken, bu kez kendilerine toprak verilen 
164 kişinin, aynı gereksinim içinde bulunan ve hatta 
uzun süre toprağa kira ödeyerek zilyet bulunan ve 
bu suretle toprak dağıtımında veya kiralanmasında 
öncelikleri bulunması gereken 326 kişi arasından se-
çilmeyişinin büyük olaylara neden olacak olumsuz 
bir tasarruf niteliğinde göründüğü işaret ettiğim id
dialar cümlesindendir. 

2. Yukarda açıkladığımız iddiaların niteliği hak
kında kendisinden şifahen bilgi rica ettiğimiz Toprak 
ve Tarım Reformu Sayın Müsteşarının (Hayrabolu' 
da reform uygulamasından kesinlikle vazgeçilmiştir, 
şimdilik toprağa gereksinmesi olanlara toprak kira 
ile verilecektir...) demiş olmalarına karşın 1978 Ka
sım ayının son günlerinde Hayrabolu'ya giden bir 
komisyonun kesin reform uygulamasına, toprak için 
tapu dağıtım işlemlerini sürdürdükleri ihbar olun
maktadır. 

3. Kendilerine toprak verilemeyen Hayrabolu' 
lu muhtaç çiftçilere bitişik Çerkezmüsellim kasabası 
hudutları içindeki Hazine topraklarından bir bölüm 
yer kiralanacağı söylentilerinin dolaştığı bize gelen 
bilgiler arasındadır. Oysa, Çerkezmüsellim kasabası 
halkının, civar ilçe köyleri olan sınır ihtilaflarını Da
nıştay'da kaybetmiş olmaları nedeniyle de tümünün 
toprak ve meraya muhtaç duruma düştükleri belirtil
mektedir. Bu yüzden Çerkezmüsellim kasabasındaki 
Hazine arazisinden Hayrabolu'da muhtaç da olsalar 
çiftçilere toprak verilmesi veya kiralanması büyük 
ve vahim sürtüşmelere yol açacak nitelikte görün
mektedir. 

Bu nedenlerle : 
A) Hayrabolu Belediye sınırları içinde Toprak 

ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından yapılan 
işlemlerin mahiyetlerinin ne olduğunun, 

B) Hazine toprakları kiraya verilmiş ise bu top
raklara ilerdenberi kiracı ve zilyet olarak bulunanla
rın işledikleri topraklardan ne suretle çıkarılmış ol
duğunun, 
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C) Yukarda 3'te sunulan girişimin varit olup 
olmadığının, 

Ç) Bugünedeğin yapılan işlemlerin veya girişim
lerin yeni bir soruşturmaya konu edilerek hatalı gö
rünenlerin düzeltilmesi cihetine gidilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğinin, 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının bağlı 
bulunduğu Devlet Bakanlığına bakan Sayın Devlet 
Bakanının yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi saygı ile rica ederim. 

4 . 12 . 1978 
Tekirdağ Üyesi 

Hayri Mumcuoğlu 
T. C. 

Başbakanlık 2 . 1 £ '1979 
Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığı 
TTRM/Ka. Dağ. Gen. Müd, 84 

0047 
Konu : TTRM lığının 
Hayrabolu ilçesindeki ça
lışmaları Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 7.12.1978 

gün ve 16938 - 6933 - 7/1011 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Tekirdağ Senatörü 

Sayın Hayri Mumcuoğlu'nun Bakanlığıma bağlı Top-
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rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının Tekirdağ İli 
Hayrabolu ilçesindeki çalışmaları hakkındaki sorula
rına cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini saygı ile arz ederim. 
Enver Akova 
Devlet Bakanı 

A) Hayrabolu Belediye sınırları içinde Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından Bakanlar 
Kurulunun 6 . 6 . 1978 gün ve 7/15817 sayılı Kara
rına istinaden çıkartılan 25 . 3 . 1978 gün ve B.Ş. 
906/00-302 sayılı genelgelerine göre kiralama çalış
maları yapılmaktadır. 

B) Kiraya verilmekte olan Hazine arazilerinin 
tahliyesi Bakanlığıma bağlı Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığının bilgisi dışındadır. Hazine arazi
lerinin tahliyesi Yerel Yönetim tarafından sağlanmış 
ve Müsteşarlığımız emrine boş olarak teslim edil
miştir. 

C) Hayrabolu ilçesine bağlı Çerkezmüsellim ka
sabasında Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığın
ca her hangi bir çalışma yapılmamaktadır. 

D) Bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili ola
rak mahallinde müracaatlar bulunduğunda konu tet
kik ettirilmekte, tahkikat neticesinin gereği yapılmak
tadır. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

23 NCÜ BİRLEŞİM 

4 . 1 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl ve bir yedek üye seçimi. 

2. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 
3. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Caihit 

Daliokay ve • arkadaşlarının, başta Eğitim Enstitüleri 
olmak üzere Milli Eğitimimiz üzerinde bir Genel Gö
rüşme açılmasına dalir önergeleri. (8/10) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

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

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

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (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 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (1C/70) 

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

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
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 
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) 

1. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Caihit 
Dalokay ve arkadaşlarının, Türkiye'nin Dış İlişkileri 
üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair önerge
leri. (8/9) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

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

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

17. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
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. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Senato
su Araştırma Komisyonu raporu. (10/12 - 10/15 -
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1978) 

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

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

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

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin j 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için- I 
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 , 1978 tarihli J 
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, DİSK'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 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında 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
da Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dır ıl'amadığma dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

29. — Cumhuriyet Sena/tosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (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 içinde sonuçlandınlamaidığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli 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) 
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33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi I 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan I 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner- I 
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için- I 
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

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

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke- j 
resi. (İ0/45) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

37. — Cumhuriyet Senatosu İçel Eski Üyesi Lüt-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale İş- | 
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair ı 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) | 

41. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so' 
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

42. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesti Meh-
möt Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiMstıimalere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
komünün süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeres'i. (10/78) 

43. — Oımihuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

44. — Curnıhuriyet Senatosu Tatrii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, eğitim politikamızın ve düzeninin yur
dun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun 
olup olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli ted
birler hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/83) 

45. — Curnihuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart. 
Nisan, Mayıs 1975 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/18) (S. Sayısı : 826) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1975 aylarına ait hesaplan 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu. (5/19) (S. Sayısı : 827) (Da
ğıtma tarihi : 20.11.1978) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1975 aylarına ait hesaplan hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/20) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1975, Ocak, Şubat 1976 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporu. (5/21) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma ta
rihi : 20.11.1978) 



50. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
Nisan, Mayıs 1976 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/22) (S. Sayısı : 830) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1976 aylarına ait hesaplan 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/23) (S. Sayısı : 831) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1976 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis 
yonu raporu. (5/24) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tan 
hi : 20.11.1978) 

53. — Cumhurijıyet Senatosu Saymanlığının, Aralık 
1976, Ocak, Şubat 1977 aylarına ait hesaplan hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/25) (S. Sayısı : 833) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
Nisan, Mayıs 1977 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu. (5/26) (S. Sayısı : 834) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
Ağustos 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cum
huriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu. (5/27) (S. Sayısı : 835) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

56. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığınm, Mart, 
Kasım 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru. (5/28) (S. Sayısı : 836) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

57. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
1977, Şubat 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu. (5/29) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

58. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1975 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/3i) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

59. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1976 
Mali Yılı Kesinhesaplan haf-kında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/32) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

60. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın!n 1974 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/30) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

61. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkesi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

62. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naöi BozJkurt'un, Yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) (S. 
Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

(C. Senatosu 23 ncü Birleşim) 


