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1. — istanbul Üyesi Ekrem özden'in; 
hastanelerin birçoğunda paranın birinci 
plâna geçerek fakir vatandaşlara bakıl
madığına, bu suretle Anayasanın 49 ncu 
maddesi hükmünün yerine getirilmediğin a 
dair demeci. 545:546 

2. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in; 
1971 yılına partilerin müspet bir düşünce 
ve reiim aleyhinde çalışanlara karşı elbir
liği isteğiyle girildiğine dair demeci. 546:549 

3. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un; top
lum olayları, anarşik hareketler karşısın
da Parlâmentonun alacağı terbirlere dair 
demeci. 549: 554 

4. — Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağ-
layangil'in; demokrasilerde hükümetlerin 
kaderlerinin Meclislerde tâyin olunduğuna, 
siyasi iktidarların ise seçimlerle taayyün 
ettiğine dair demeci. 554:556 

Sayfa 
5. — İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nm; açıl 

ması çok yaklaşan Ege ekici tütün piyasası 
ile ilgili demeci. 556:557 

6. — Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet 
ihsan Birincioğlu'nun; tütün alımlarında 
gereken bütün tedbirlerin alınacağına v$ 
tütün piyasasını da erken açmak için gay
ret sarf ettiklerine dair demeci. 557 

7. — Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'-
nin; kamu personeli ile emeklilerin içinde 
bulundukları huzursuzluklara dair demeci 

4 __ BAŞKANLIK DİVANININ GE
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1. — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
başkanlık Divanının teşkil olunduğuna da 
ir Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

2. — Millî Savunma Komisyonu Baş
kanlığına Nevşehir Üyesi İbrahim Şevki 
Atasağun'un seçildiğine dair tezkere. 

3. — Millî Eğitim Komisyonu Başkan
lık Divanının teşkil olunduğuna dair tez
kere. 
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5. — CUMHURİYET SENATOSU 

ARAŞTIRMASI 559 
1. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'm, Demi

re! yönetiminin Doğu - Anadolu kalkınma
sına engel olan tutumu hakkında Cumhuri
yet Senatosu araştırması açılması ve araş
tırma komisyonu kurulmasına dair öner
gesi. 559 

6. — SECİMLER 559,585 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 559, 
585 

1. — Türk Havayolları hakkında açıl
ması kararlaştırılan Araştırına Komisyo
nuna üye seçimi, 559:560 

2. — Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kar
ma I£omisyonu ile Dilekçe Karma Komis
yonuna üye seçimi 560 

7. — GENEL GÖRÜŞME 
Sayfa 

560 

1. — Tabiî Üye Fahri özdilek ve arka
daşlarının, asayiş ve anarşik eylemler ko
nusunda bir şenel görüşme açılmasına dair 
önergesi 560:585 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 586 
B) YAZİLİ SORULAR VE CEVAP 

LARI 586 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 

Üyesi Hamdi özer'in, kuru kayısı fiyatları
na dair, yazılı soru önergesi ve Ticaret Ba 
kanı Gürhan Titrek'in cevabı (7/688) '586:587 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley'in, istiklâl Ma
dalyalı muharip gazilere dair, yazılı soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Orhan 
Tuğrul'un cevabı (7/714) 587:588 

»>-•-« 

i GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan kredi 
A r k Sina'n konusunda kurulan Araştırma Ko-
iii/yo:mnuH süresinin bir ay uzatılmasına dair 
Komisyon Bakanlığı teskeresi okundu ve ka
bul olundu. 

Tekirdağ Üyesi Os;:ıal Tarlanın, İçişleri Ko
misyonu üyeliğinden istifası okundu, bilgi edi
nildi. 

istanbul üyesi Şevket Akyürek'in, Bayındır
l ık Ulaştırma ve imar komisyonundan istifası 
okundu, bilgi edinildi. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü; Mehmet inmen'e 
izin verilmesine dair Başkanlık teskeresi okun
du ve tasviboîundu. 

6064 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 
görüşülmesi bitirildi ve tasarının kanunlaşması 
kabul edildi. 

12 Ocak 1971 Salı günü saat 15,00 te toplan
mak üsere Birleşime saat 20,25 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zer en 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

SORULAR 

Sözlü sor ula i' 
I. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah

met Yıldis'm, Akdeniz Gübre Sanayii Anonim 
Ortaklığına dair sözlü soru önergesi, Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6 556) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyes: Sırrı 
Atalay'm, Bakanlar Kurulu kararlarının Resmî 
Gazetede yayınlanmasına dair sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/557) 
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Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met özgüneş'in, Diyanet işleri Başkan Yardım
cısı Vekiline dair yazılı soru önergesi, Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/720) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, istanbul Haliç sularına dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/721) 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Ekrem özden'in, bir kaçakçılığın meydana çı
karılmasına dair yazılı soru önergesi, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. (7/722) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Mülki İdare Âmirleri
nin maaş durumlarına dair yazılı soru önergesi 
Maliye ve İçişleri bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (7/723) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, emekli, malûl, dul ve ye
timlerin maaş durumlarına dair yazılı soru 
önergesi Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/724) 

C. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İstanbul Sirkeci'de faaliyette 
bulunan SE GA HA şirketine dair, yazıl soru 
önergesi Sanayi ve Ticaret bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/725) 

«*•» 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünıaldı 
KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Hüseyin öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 24 ncü Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Bütçe Komisyonundaki sayın 

üyelerle birlikte ekseriyetimiz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
J. — İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in; hasta

nelerin birçoğunda paranın birinci plâna geçe
rek fakir vatandaşlara bakılmadığına, bu suretle 
Anayasanın 49 ncu maddesi hükmünün yerin*} 
f/eiirilmediğine dair demeci. 

BAŞKAN — Hastanelerde alınması gereken 
âcil tedbirler hakkında Sayın özden gündem 
dışı söz istemişlerdir. Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli senatör arkadaşlarım, Anayasamı
zın açık hükümlerine göre, Türkiye Cumhuriye

ti insan haklarına, temel ilkelere dayanan sos
yal bir hukuk devletidir. Yani her vatandaş, 
sosyal güvenlik içinde yaşamak hakkına malik
tir. Hiçbir istisnası yoktur. Bu hak uzun sene
ler Türkiye'nin yaşantısından doğmuş ve 27 
Mayıs ihtilaliyle devletimizin esas prensipleri
ne katılmıştır. Bilhassa 49 ncu maddeye göre, 
«Türklerin sağlık hakları teminat altına alın
mıştır.» Maddeye göre, Devlet herkesin beden, 
ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesi ve tıbbi bakım 
görmesini sağlamakla ödevlidir.» Ancak bu 
kaideler halen kâğıt üzerinde kalmaktan ileri 
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geçememiştir ve Türk vatandaşları, bilhassa az 
gelirli, geçimi dar kimseler bu sosyal güvenliğe 
asla erişememişlerdir. Bugün vatandaş, bilhas
sa sağlık işlerinde çok ağır durumlarla karşı-
karşıyadır, ne yapacağını bilemez hale gelmiş
tir. Hastanelerimizin bir kısmı insaf, merha
met, halka hizmet hislerinden tamamen uzak 
bulunmaktadır. Para, bâzı kimseler için ilk 
plânda gelen bir ölçü olmuştur, işte elimde 
Hürriyet Gazetesinin 3 Ocak tarihli nüshası : 
Delik kalbli küçük Yaşar'ın başına gelen felâ
kete nasıl alay edildiğini ve nasıl ölüme terk 
edildiğini çok laçık bir lisanla anlatıyor. Bakı
nız birlikte yazılanın ufak bir kısmını okuya
lım. Diyor ki; «Giresun Dereli kazasından gel
dik» Yaşar'ın anası söylüyor, «istanbul'a, efen
dim Salih Göl, bahariye'de kumaş fabrikasında 
600 lira maaşla», dikkatinizi celbederim Sayın 
senatörler «600 lira maaşla dokumacılık yapar. 
3 çocuğum var. Yaşar'ın hastalığını küçüklü
ğünde öğrendik. Şişli çocuk hastanesinde doK 
tora götürdüm. Doktor «kalp nedir bilir misin» 
diye sordu. «Nerden bilem toktor beg. Yani 
onun lisanı ile yazmış. «Bu cahil halimle neyi 
bilebilirim ki? dedim. Doktor anlattı «Hasta, 
bir uçan balonun havadan patlamasına henzet-
rniştıi'.» Benim kızın da kalbi patlamış, hava, 
kacırıyormus. Deliğin tıkanması gerekiyormuş. 
Yıllar yılı hastaneye gide geldik.» Sonra arka
daşlar, bu hastanın başına geleni şöyle anlatı
yorlar : Komşusu söylüyor; «Yaşar'ın babası 
fukara, doktorlara verecek parası yok. Konu 
komşu aramızda, para topladık, 2 500 lirayı 
denkleştirdik, götürdük Yaşar'ı Haydarpaşa 
Göğüs Cerrahi merkezine, kesip biçin şu yavru-
cağızı kurtarın; dedik. «Olur olur» dediler, il
kin. Sonra kan istediler, bizden. Yine güçlü 
kuvvetli 6 komşu hastaneye koştuk, 3 kilo ka
nımızı aldılar. Lâkin bir baktık M, Yaşar ta
burcu edilmiş. «Etmeyin eylemeyin, suçumuz 
günahımız neymiş?» demeye kalmadı, «2 500 
lirama tükendi, Yaşar'ın ameliyatı için en azın
dan 30 000 lira gerekir» dediler. Kan beynimi
ze fırladı, pazarlığa oturduk, 15 000 liraya ka
dar indiler Ama, bizde para ne gezer. Çarna
çar, Yaşar evine döndü, işte o gün bugündür 
ölümünü bekliyoruz Yaşar'ın.» (Gazetedeki 
resim havadisi göstererek) Zavallı Yaşar'da 
burada. İşte Yaşar ve ailesi, ölüme terk edilen 
insanlar. Hastanelirimize müracaat eden vatan

daş. Hemen hepsi bu vaziyette kalıyor. Bu âcil 
işlere el koymak zamanı çoktan geçmiş bulunu
yor. İçlerinde en yakınlarım, arkadaşlarım, 
hattâ akrabalarım olan bütün doktorları ve on
ların idare ettikleri bütün sağlık müesseseleri
ni itham etmeye hakkım olmadığını takdir ede
rim. Bunlar içinde çok geniş yardım hisleriyle 
ve hiçbir şahsi menfaat düşünmeksizin meslek
lerini hakkıyla yerine getirenleri bilirim ve on
ları burada şükranla kaydetmek isterim. 

Ancak meseleyi bu hissî sebeplerle hallet
mek kabil değildir. Yukarda arz ettiğim gibi, 
bâzı müesseselerin kantarın topunu aştıkları, 
çoktan geçirdikleri anlaşılıyor. Sağlık işlerinin 
Lir âmme görevi olduğunu unutmuşlardır. İşte 
benim sözlerim bu gibilere aittir. Türkiye'de 
sağlık işleri pek feci haldedir. Kolera salgını 
olayı bunun,en yakın misalini teşkil etmiştir. 
İstanbul'da başhyan kolera salgınına bakanlı
ğın nasıl önem verdiğini anlamak için bir so
ruşturma önergesi verilmişti, aylardan beri gün
demdedir, sıra bekliyor. Bu suretle Hükümeti 
denetlemek imkânı da kalmamıştır. Hükümet 
sosyal adalet ilkesine uygun tedbirler almaktan 
uzak yaşamayı daha uygun görmektedir. Fakir, 
kimsesiz, parasız vatandaşa el uzatmıyan ve 
onun saflığı ile, sosyal yaşantısı ile ilgisi olmı-
yan Hükümete bilmiyorum ne demek lâzımdır. 
Sayalarımı sunarım. 

BAŞKAN — Geçen birleşimlerden intikal 
eden birçok gündem dışı söz talebi var. Bu iti
barla Sayın arkadaşlarımdan gündemimize ge
çebilmemiz için Riyasete yardım etmelerini has
saten rica edeceğim. 

2. — Malatya Vitesi Jlamdi Özer'in, 1971 yılı
na partilerin müspet bir düşünce ve rejim aley
hinde çalışanlara karşı elbirliği isteğiyle girildiği
ne dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Özer, «Büyük partilerin 
anarşik hareketlere karşı rejimi koruma niye
tinde birleştiği bir yıla girmiş bulunmakta
yız. Bu iyi niyetin ömürlü ve etkili olması için 
bilmemiz ve yapmamız gerekli hususlar hak
kında». Buyurun Sayın Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; geçmiş yıllara kıyasla 1971 
yılı yurdumuz ve milletimiz için bir ümit gü
neşi ile doğmuştur. Bu güneş 1970 yılının bu
lutlu, fırtınalı ve buhranlı havasını karanlık 
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ufukların arkasında bırakıp yurdumuzu ışık
lı ve taze bir havanın ülkesi halinde bulun
durmak niyetindedir. Bu niyet milletimize bir 
saadet müjdesidir. Çünkü, iyi niyet başarının 
kendisidir. Bunun tek yolu barıştır, birliktir. 
Bu kürsüden konuşan her arkadaşın bu ni
yetin sahibi bulunduğuna inanmakla barışı 
devam ettirmek mümkündür. Beşer olarak ha
talı konuşmalarımız ve yorumlamalarımız ola
bilir. Ancak hepsini iyi niyete bağlamak, ba
rış ve başarı için bağlantı noktamız olmakta
lar. 

Değerli arkadaşlarım, 1970 yılının sonuna 
doğru hemen her arkadaşın iyi niyetleri bir 
noktada daha kuvvetle birleşmiştir. O da Par-
lömanter demokratik rejimin korunmasıdır. 
Bu rejimi tahribe kalkışan maskeli ve maske
siz kimselerin niyetleri eylemleri ile anlaşılmış 
ve bunlara fırsat vermemenin gereği doğmuş
tur. Demokratik Cumhuriyet rejiminin büyük 
mimarlarından Sayın ismet inönü ve her yönü 
ile bu rejimin savunucusu olan Sayın Turhan 
Feyzioğlu ve benzerlerinin görüş ve ifadelerin
de yurdun ve Cumhuriyetin korunması için 
barış alarmı mevcuttur. Bu alarma icabet ede
lim. iyi niyette, iyi hizmette ve kelime ile mil
lette birleşmek için demokraside birleşelim ar
kadaşlar. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yoldaki gay
retleri devletimizin bekası için meyvalarını ve
recektir. Anayasa kuruluşları ve tüm millet 
bu yolda ve bunu istemektedir. Geliniz bu re
jimi koruyucu ve kurtarıcı ellerimizi birleşti-
relim. 

Toplum kaynama noktasına gelmiştir. Taş
ma noktasına gelmeden ateşi söndürelim. Aksi 
halde toplumun taşmasından yurdumuz tufan 
altında kalır ve 36 milyon afetzedeyi kurta
racak bir Nuh gemisi bulunamaz. Kendisinden 
feragat beklenenler bu fazileti göstermelidir. Bu 
feragati dar anlamda belirli kimseler için ka
bul etmiyelim. iktidarın da, muhalefetin de 
kişilerinin kendi çıkar yollarından feragatları 
demokrasinin kurtuluşuna yol açar. Günahsız 
da olsa bu feragat gösterenler günün birin
de toplumun vicdanında kutsal bir âbide ha
linde yükselirler, Tarih bunun örneğiyle dolu
dur. Ancak feragat isterken vicdanlarımızı ih
tirasa köle etmiyelim. Toplumun maşeri vicda

nı ile, hakkın hakemliğini düşünelim. Yurdu-
dumuzda çeşitli muhterisler var. Bunlara ses
leniyorum: Hem servet, hem ikbal hırsı bir 
arada uzun ömürlü olmaz. Çok defa birincisi 
ikincisini eritir ve bilhassa demokraside bun
lar yuvalanamazlar. Kendisini rejim kabul 
edenler, önce kendim sonra rejim diyenler, 
ya kendim ya rejim diyenler, gerçek millet ve 
demokrasi dostu olamazlar. Gerçek dost ken
disini bunlara adayan ve bunları kendisine 
adaraıyanlar. Bu iki fikri açık havada ve açık 
gözlerle ayırdetmesini bilelim. 1970 yılında 
çeşitli menfi propaganda bulutları içinde göz 
gözü göremez oldu. Dost - düşman seçilemez 
hale geldi. Demokratik Cumhuriyeti yıkmak 
için ona zehirli diller uzatıldı. Ve cici demok
rasi diye onunla alay edilerek zincirli rejim
lere davetiyeler gönderildi. 

Millet iradesinin tecelîigâhı olan T. B. M. 
P.1 si tezyif ve tehdit havası içine alınmak is
tendi. işte bu noktada biraz duracağım arka
daşlar. Çünkü, hepimiz bu noktada ittifak ha
lindeyiz. Çünkü, her birimiz Türk milletinin 
aynı vekâletini taşımaktayız. Şu ifadeleri bu 
vekâlete dayanarak yapıyorum. 

Arkadaşlar biz milletin iradesi ile geldik ve 
yalnız onun iradesi ile gideriz. Biz hiç kimse
nin tâyin emriyle gelmedik ki, azil fermanı 
ile de gidelim. Biz milletin vekâletini ema
neten aldık ve bu emanet ancak hak sahibine 
teslim edilir, ga,yrıya verilmez. Artık hiç kim
se millet için edebiyatı ile milleti vurup üzeri
ne sandalye atamaz, millet iradesinin dışın
da ve onun üstünde hiçbir kuvveti bu millet 
tanımıyacaktır. Bu memlekette Türk Milleti 
vardır, her teşekkül onun emrinde ve hizme
tindedir. Böyle olmaya esasen mecburdur. Çün
kü her teşekkül onun varlığı ile, nimeti ile ve 
lûtfu ile vardır ve ona minnettardır. Bâzı sapık 
ideoloji uydularının uydurdukları yalanlara asla 
itibar etmiyeceğiz,, bunların Atatürk Cumhuriye
tini yıkmaya müteveccih niyetlerinin nişanesi 
olan Atatürk'ün Kurucu Meclisinin kurulması 
fikrine dikkat edelim. Atatürk'ün Kurucu Meclisi 
ve demokratik Cumhuriyetin nüvesini kurmak 
ve «Egemenlik Kayıtsız Şartsız MiDetindir» 
formülünü uygulamak içindir. 10 ncu Yıl dö
nümünü henüz kutladığımız 1961 Anayasası
nın Kurucu Meclisi de bu anatemele dayanmak-
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tadır. Bugünkü demokratik rejim bu temel
lerin üzerindedir. Yarım asır sonra yeniden 
bir Kurucu Meclis rüyasını görenlere soruyo
rum: Bu Kurucu Meclis hangi rejimin nüvesi 
ve hangi formülün uygulayıcısı olacaktır? Ata
türk adına Atatürk'ün formülünü nereye ata
caksınız? Kurulacak Meclisin formülü Yahya 
Han mı, Yunanistan mı, Irak, Suriye veya Af
rika devletlerinin tahterevalli devrim formül
lerinden mi olacaktır? 

Arkadaşlar; Atatürk diye diye Atatürk'
ün ilkelerine saldıranlar ve onun en kutsal ese
ri olan Demokratik Cumhuriyeti yıkmak isti-
yenler Atatürkçü olamazlar. Atatürk «Benim 
fâni vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. 
Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 
kalacaktır» demiş ve o zamanın gençleri olan 
bizlere de onu emanet etmiştir. Biz onu kendi
mizden sonraki nesillere noksansız olarak tes
lim etmeye mecburuz. Atatürk'ün Cumhuriye
ti, ne güdümlü ve ne de sosyalist bir Cumhuri
yet değildir, Demokratik Cumhuriyettir. Onu 
yöneten millettir ve dizgin milletin elindedir. 
O ele hiçbir kuvvet dokunamaz, yanar arka
daşlar. Atatürk'ü her kalıba sokmaktan kaçı
nalım. Atatürk ancak kendi kalıbının azameti
ne uygundur, o başka hiçbir kalıba sığamaz. 
Türküm diyebilen herkes Atatürk'ü sevmeli, ona 
inanmalı, fakat durup dururken herkes kendi
sini Atatürk sanmamalıdır. Hiç kimse Atatürk 
olamaz. Ancak onun yolundan giderek ona ben
zemeliyiz. Çünkü o «biz bize benzeriz» demek
le kendimize benzemenin gurur ve haysiyetini 
cihana ilân etmiştir. Biz ne kızıla ve nede siya
ha boyanmadan kendi rengimizi asaleti ile ya-
şıyacağız. 

BAŞKAN — istirham edeceğim; gündem dı
şı çok talep var, Bitiyor değil mi? Yardımcı ol
manızı istirham ederim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem se
natörler bu rejimi yıkıp zincirli rejimleri mille
timizin boynuna takmak istiyenlere fırsat ver-
miyelim. Anarşi yollarını tıkayalım, anarşi ile 
ihtilâle vasat hazırlıyanlar, ihtilâli, ideolojik he
deflerine sıçrama noktası olarak seçmişlerdir. 
Bu onları taşımıyacaktır. 

«Türkiye halkları» deyimi ile Anayasanın 
millilik ruhuna saldıran ve milletsiz vatan is-
tiyen baykuşların çirkin seslerini ebediyen sus

turalım. Bunları diledikleri o tür bir vatanın 
demirperdesi ardına defetmeye çalışalım. Ata
türk'ün. imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir küt
le olarak tarif ettiği Türk milletini halk yı
ğınları kabul eden parazitleri yok edelim, 
«Türkiye halkları» diye milleti parçalayıp her 
parçanın gırtlağına esaret halkalarını geçir
mek istiyenleri bu vatandan kovalım. Türkiye 
halkları diyenler «Türk Milleti» demedikleri 
için «Atatürk» de demezler. Telli ve telsiz be
yanlarında Mustafa Kemal demelerinin nede
ni de budur. Ona «Kurtuluş Savaşının ustası 
Mustafa Kemal» diyorlar. Mustafa Kemal elin
de orak çekiç bulunan bir usta değil, o elinde 
kılıç, goksünde iman ve karşısında cihan olan 
Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazret
leridir'. (Bravo sesleri) Neden Türk Milletinin 
ve bütün cihanın, ona tanıdığı sıfatı ondan al
maya çalışıyorlar? Alamazlar arkadaşlar. Çün
kü Türk Milleti vardır ve var oldukça da Musta
fa Kemal, Atatürk olarak yaşıyacaktır. 

Değerli senatörler; eğer Türk Milletini Ba
tıl! demokratik idare seviyesine lâyık görü
yorsak Atatürk'ün rejimini koruyalım, yüzyıl
ların gerisine dönüş yapmıyalım. Bugün ikti
darda olmak kadar, yarın muhalefette olmayı 
da şeref bilen partiler rejimi demokrasiyi sa
vunalım. Bugün muhalefette olup yarın iktidar
da bulunacak bir parti olarak da iktidarın de
mokrasiyi savunmasına yardım örneği vere
lim. Eğer siyasi iktidar milletin teveccühünü 
kaybederse,, yine milletin iradesi ile gidebile
ceğini kabul edelim. Çünkü, geliş yolu ile gidiş 
yolu aynı olmalıdır, başka yol hiçbir parti
ye geçit vermez. Başka yol aramıyalım. ikti
dar olmak istiyenlere bu yollar muuhalefettey-
ken de açıktır, çünkü milletin iradesi devam
lılık vasfını taşıyor ve seçimle tecelli eder. 
Milletin hakemliğine inanan ve onun egemenli
ğine iltihak eden bu yoldan başka bir yol ara
mam. Millete egemen bir kuvvet ariyan ve onu 
davet edenleri tarihimiz reddedecektir. 

Şahıs düşmanlığı, millet iradesine kadar 
uzanmamalıdır. Demokratik rejim katı değil, es
nektir. Hiçbir şahıs ve parti millet iradesine 
karşı direnemez. Bu iradeyi zorlamak hiçbir par
tiye emniyetli bir yarın va'detmez. Bilâkis 
millet iradesine saygılı olur ve onu savunmada 
elbirliği yaparsak muhalefetin de iktidar olma 
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arzusuna hizmet etmiş oluruz. Anarşiye karşı 
birleşmek ve gerekli kanunları getirmek A, P. 
iktidarını himaye etmek değil, yarınki parlö-
manter iktidarların memleket hizmetlerine yar
dımcı olmak ve rejimi korumak olur. 

BAŞKAN — Saym Özer daha uzayacaksa; 
tüzüğümüze göre yazılı konuşmalar 20 dakika
dır, daha 3 dakikanız vardır; onu haber vere
yim efendim. 

HAMDI ÖZER (Devamla) — Anyasanın tü
müne yönelmiş o eylemlere karşı alman tedbir
leri, arkadaşlar, Anayasanın bir tarafını zede
liyor diye yaygarayı koparanlara dikkat ede
lim. Bir kenarını zedelemesi bütünün korunma
sı için gerekli ise o da Anayasanın ruhuna uy
gundur. Boykot, işgal derken bir de başımıza 
eylem çıktı. Anayasa memurlara eylem ve boy
kot hakkı tanımış mıdır? Bunlara çıkar yol 
bulalım arkadaşlar. 

Madem Sayın Başkanım, ikaz buyurdular, 
netice itibariyle şunu arz edeceğim. Sayın Baş
kanın ikazlarına teşekkür ediyorum uyacağım. 

Muhterem arkadaşlar; iktidardan ümidini 
kesmiyen her parti, bu rejimi koruyucu ka
nunları destekleyecektir. Fakat bu gücü ken
disinde göremiyen, ümitleri kırık olanlar kendi
leri için demokrasinin dışında kestirme yol 
arıyacaklardır. tşte o yol haramiler yoludur. 
Kendilerini uyarıyoruz; o yolda mal, can ve na
mus hürriyetinin soygunu ve talanı var, sakın
sınlar. Malımızı, canımızı, namusumuzu ve 
insanlık hak ve hürriyetimizi korumak istiyor
sak demokrasi yolunda bir tek vücut olarak 
ileri ve aydın ufuklara doğru yürüyelim, bu yol 
millet yoludur, bu yol hak yoludur. Hepinizi 
saygı ve muhabbetle selâmlarım. (Alkışlar) 

3. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, toplum 
olayları anarşik hareketler karşısında Parlâmen
tonun alacağı tedbirlere dair demeci. 

BAŞKAN — Toplum olayları, anarşik ha
reketler karşısında Parlâmentonun alacağı ted
birler hakkında Saym Ertuğ buyurun. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Saym Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; son 
haftalarda memleket sathında siyasi havada bir 
gerginlik, bir tansiyon yükselmesi meydana gel
miştir. Türk toplumu bir huzursuzluk, bir gü
vensizlik, rahatsızlık içindedir. Bu duruma buh
ran diyenler, demokrasinin bünyesinden gelen 

tabiî hâdiselerdir teşhisini koyanlar da vardır. 
Adı ister buhran, ister huzursuzluk olsun., va
tandaş kütlelerinde bir rahatsızlığın mevcudi
yeti ortadadır. Parlâmento üyeleri olarak ço
ğumuzun karşılaştığımız dostlarımız çarşıda, 
pazarda, merhabalaştığımız kimseler «Ne olu
yoruz, nereye gidiyoruz, bunun sonu ne olacak»? 
Gibi sorularla kuşkularını izhar etmek, bir teselli 
bir ümit ışığının ihtiyacını duymaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, umumi taMo şu
dur : Üniversitelerimizin öğretim üyeleri bez
ginlik, usanç içindedirler, okumak istiyen öğ
renciler derslere ve imtihanlara girememenin, 
boş günler aylar, katetmenin sıkıtısını çekmek
tedirler. Eli silâhlı, bombalı öğrenci liderleri 
eğitim müesseselerini, yurtlarını gerillâ karar
gâhlarına çevirmişlerdir. Birbirine düşman 
gruplar, namlulara sürülen kurşunları meçhul 
ellerin bastığı tetiklerle yaylım ateşi altına al
mışlardır. İşçi teşekküllerine olsun, bâzı elçi
liklere olsun dinamitler atılıyor, polis kulübele
ri makinalı tüfeklerle taranıyor, ortalıkta kan 
ve barut kokusuna bulanmış bir tedhiş havası 
estirilmektedir. 

Bu hareketler bâzı sükûnet devreleri ile 
zaman zaman yeniden harekete geçiyor, deb-
reşiyor ve birtakım gizli karargâhlarda hasır
lanan plânlar, periyodik olarak uygulamalara 
konuluyor. Gaye, sinirleri bozmak, herkesi bık
tırmak, bir anarşi ortamı hazırlamaktır. 

Bu zorba hareketlerine son zamanlarda yeni 
bâzı eylemler de katılmıştır ki, idare âmirleri
nin, teknik personelin, sağlık personelinin di
renişleridir bunlar. Böylece Türkiye'de bir hu
zursuzluğun mevcudolmadığını iddia etmenin 
mümkün olamayacağı aşikâr olarak ortaya çık
maktadır. Türkiye'de bir anarşi yaratmak pe-
işimde olanların adım adıcn gayelerine yaklaş
makta ve fırsatlardan ustaca yararlanımaik'ta oll-
duklan da bir gerçektir. Nitekim, Ocak ayı 
bitmek üzeredir. Daiha birçok fakülteîer ve 
yüksek okullar var, kuş sömeisıfcreisime henüz 
başkyamamışlıardır. Cinayetler, formlar, boy
kotlar, eylemler birbirini taklbeden program
lar halinde ortaya çakmaktadır. Bu terör ha
vası vatandaşları Parlâmentoya, Cumhuriba^-
kanına, Silâhla Kuvvetlere sığınmaya, onlar
dan; «Ne oluyoruz, ne zaman sona erecek bu 
hailler?» gibi bir medet ummaya zorlamıştır. 
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Nitekim, yeni yıl masajlarında Sayın Cum-
huribaşkanı, Silâhlı Kuvvetlerin bası olan Sa
yın Genel Kurmay Başkanı acı bir dille bu ha
reketleri kınadılar, kuşkularını açıkladılar. Sa
yın Cumhurbaşkanının ve Sayın G-enel Kurmay 
Başkanımın mesajlarında dikkati çeken husus, 
rejimi tehdideden bir buhranın mevcudiyetine 
işaret olunmasndır. Bu nedenle Çankaya temas
larına başlanmış, çözüm yolları üzerinde istişa
reler yapılmıştır. Muhalefet liderleri rejim buh
ranını önlemenin çaresini, Başbakanın çekilme
sinde gördüklerimi söylemiştedir. Sayın Baş
bakan ise, rejim buhranı diye bir şeyin olma
dığını, bunun kafalardan sökülüp atılması lâ-
zıımgelen bir vehim olduğunu ifade etmişlerdir. 

Kimin haklı olduğunu tesbit etmek için, 
îbuihranrn tarifinde bir anlaşmaya varılması ge
rekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, içinde bulunduğu
muz durum bütün gözleri Parlâmentoya çevir
miştir. Devletin varlığının bir parçası, millî 
iradenin temsilcilerinin makam olan Meclisle
rin müessiriyetinıin za'fa uğramadığını müleiti-
oniz görerek, duyarak inanmak ihtiyacındadır. 
Çünkü, siyasi konjonktürde muntalif ihtimalle
rin münakaşa konusu çözüm olarak ileri sürül
mektedir. Bâzıları, Türkiye'de otorite buhranı 
olduğunu, bunun için Silâhlı Kuvvetlerin yö
netime el koymasının rahatlık yaratacağını 
ısavunmaıktadnllar, bunun zaruri olduğunu söy
lemektedirler. 

O zaman tabiatiyle demokratik nizamın vaz
geçilmez unsurları olan siyasi partiler, 1961 
Anayasasının getirdiği müesseseler ortadan 
kalkacak, otoriter Devlet yönetimi ile susan 
ve kaderine rıza gösteren kütleler rahatça idare 
olunacaktır. 

Sayın Senatörler, evvelâ bu çözüm tarzının 
ne Silâhlı Kuvvetlerimizce benimsenebileceği-
ni, ne de Türk kamu oyunda ciddî mânada alâ
ka göreceğini kabul etmeye imkân olmadığını 
belirtmek isterim. Bu tasavvur asın uçların, 
muhtelif fırsatlarla tahakkukuna çalıştıkları, 
hasretle bekledikleri bir hayaldir. Türk Si
lâhlı Kuvvetleri demokratik hukuk nizamının, 
Türk Cumhuriyetinin muhafazasına kararlıdır. 
Çünkü, bunun dışımda idareye bizzat geçmenin 
ve eninde sonunda halk ayaklanmalarına ve 
nerede duracağı bilinmiiyen iç buhranlara se-

foelbolacağmı Silâhlı Kuvvetler mensuplarımız, 
kumandanlarımız bilirler. 

Binaenaleyh, bu sıkıntıların böyle bir çö
züm tarzı ile halledilmesi, Yunanistan yahut 
Yahya Han modellerinin Türkiye'ye uygulan
ması mümkün değildir. Böyle bir yola sapmak 
ancak, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhu
riyetini bir Demirperde Peyk Devleti haline gö
türür, anarşistlerin elde etmek istediği de bu
dur zaten. 

Türk Parlâmentosu olarak, bu fikir etrafın
da ve aşırı uçlarla mücadelede hepimizin müt
tefik olduğumuzdan şüphe etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bizim böylece ha
lisane fikirler etrafında toplanmamız, - yani 
porlömanterler olarak - plâtonik bir demokrasi 
tutkusunda olduğumuzu ifade etmemiz, mesele
lerin halli, huzursuzluğun ortadan kalkması için 
kâfi değildir. 

1970 lerin Türkiye'si çeşitli sebeplerden do
layı bir buhran eşiğindedir. Bunu bir kere 
Parlâmento olarak incelemeliyiz, gerçeklerin 
üzerine eğilmeliyiz, objektif olarak müşahedele
rimizi derleyip, toplayıp bundan bir sonuç çı
karmamız lâzımdır. Ondan sonra da çarenin, 
çarelerin ne olabileceğini bulabiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım; dikkat buyurulur-
sa görülür M, siyasi tarihimizde geçen her 10 
yıl, bir devrin sonu, başka bir devrin başlangıcı 
olmuştur. 1919 dan bu yana geçen her on yılda 
bu vasfı görmek mümkündür. 1919 da millet 
iradesini hedef alarak Samsun'da konuşan, 
Amasya'da beyanname yayınlayan Atatürk, de
mokrasiye inanarak Cumhuriyeti kurmuştur. Ve 
geçen her 10 yılda bunun izleri meydana çık
mıştır. Nitekim, 1940 - 1950 arası çok partili 
hayata geçişin mücadele dönümüdür ve 1950 de 
tarihimizde ilk defa olarak halk oyu ile iktidar 
iş başına gelmiştir. 1950 - 1960 arasındaki 10 
yıl, halkın ayağına hizmet götürme, halkın re
yini kaybetmeme çabası ile geçmiş, fakat 1960 
sonunda siyasi mücadeleler çıkmaza girdiği için 
27 Mayıs ihtilâli ile bu devir kapanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir hususa 
değinmek istiyorum, ihtilâlin nedenlerini, tarih 
eleştirecek ve gerçekleri ortaya koyacaktır. 
\ncak, bu husus kamu oyunda karara bağlan
mıştır. 1957 - 1960 Parlâmentosu seçme, seçil
me hakkına sahip çıkmamış, millî irade ege-
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menliğini korumasını başaramamıştır. Bereket, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Atatürk'ün yolunda ol
duğunu, demokrasiye inancını, millî iradeye gü
venini kaybetmediğini ispat etmiş, 1961 Anaya
sası ile yeniden parlömanter rejimin devamını 
sağlamıştır. 

Şimdi, üzerinde durmamız gereken bir yeni 
gerçek ile karşı karşıyayız, arkadaşlarım. Bu 
1961 Ânayasasıdır. 1961 Anayasası, yepyeni bir 
espri ile hazırlanmıştır. Bu Anayasa, önceki 
Anayasadan farklı olarak millî iradenin tek 
mercii olan Meclislerin yetkilerini bağımsız mü
esseselere dağıtmış ve sorumluluğun bir nokta
da toplanmasını mahzurlu mütalâa etmiştir. 
Özetle, 1961 Anayasası bir müesseseler rejimi 
getirmiştir, ikinci Meclis, Anayasa Mahkemesi 
gibi yeni kuruluşların yanında, yargı ve idari 
kasa organlarına, TRT ye geniş anlamda bağım
sızlık, basma, toplantı ve gösteri düzenine ge
niş bir hürriyet getirmiştir. Böylece bugün 
teşhis edilmesi gereken mühim bir husus mey
dana çıkmaktadır. 1961 Anayasası acaba bü
tün müesseseleriyle sosyal ve siyasi bünyemiz
deki yerini alabilmiş midir? Uygulamalarda bu 
müesseseleri tam mânasiyle işliyecek şekilde bir 
yerleşme sağlanabilmiş midir? Zannediyorum 
ki, bu sorunun cevabı «hayır» dır. Bu intibak
sızlığın, Anayasa müesseselerinin yerleşememe-
sinin sorumluluğu da iktidarlara aittir. Bu teş
histe yani, bu gerçeği teşhis ederken ihtilâl psi
kolojisini kabul etmek de bir zarurettir. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Ne demek is
tiyorsunuz, açıklayın? 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Bir ihtilâl 
zemininde reaksiyonel bir ortamda... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
ne demek istiyor? Lütfen açıklasın. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaa
de edin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sen ko
nuşurken, karıştı mı? 

BAŞKAN — Devam edin, efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Hayır, açıkla

masını istedim. 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Açıklıyorum 

Sayın Başkan... 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Siz ihtilâle ışık 

tutuyorsunuz. 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Biz ihtilâli 

davet etmedik... 
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BAŞKAN — Sayın Ertuğ, siz de cevap ver
meyin efendim. Devam edin. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Bir ihtilâl 
zemininde, reaksiyonel bir ortamda Hükümet 
etmenin kendine has güçlüklerini burada maze
ret göstererek, Anayasa müesseselerin tam kök
leşmesinin, ahenkli işlemesinin temin edilemedi
ği hakikatini ortaya koymak istiyorum. 

Zaman zaman Anayasanın değiştirilmesi ih
tiyacı seklinde kendisini gösteren bu uyuşmaz
lık, bugünkü ortamın doğmasında bir âmil ol
muştur. Bu Anayasa gerçeği karşısında, bir de 
değişen dünya içersinde gelişen bir Türkiye ger
çeğini kabul etmek gerekmektedir. Hususiyle, 
1961 Anayasasının sağladığı fikir özgürlüğü 
Türkiye'de bugüne kadar su yüzüne çıkması 
yasaklanmış sol düşünceleri mebzul bir şekil
de meydana çıkarmıştır. Rafları dolduran ki
taplar, birçok dergiler Türkiye'nin proplem-
lerine alışılmamış açılardan çözümler göster
miştir. Bu yeni yayınlar, üniversitelerdeki sol 
temayüllü hocaların gayretleri, sol eğilimli 
doktrin partileri esasen çok müsait bir vasat 
olan yüksek öğrenim gençliği arasında yaygın 
bir ilginin uyanmasına sebebolmuş; Marksizm-
den Maoculuğa kadar varan solculuk renk renk, 
boy boy alıp yürümüştür. Muhterem arkadaş
larım, sol akımların sürüldüğü piyasalarda aşırı 
sağın derhal kendini göstermesi bir tabiat ka
nunu gibidir. Bugün, gençliğimizi baskı altına 
alan zorbalar Marksist, Leninist ve Faşistler 
böylece taazzuv etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin geliş
mekte olan bir ekonomik bünyeye sahip ülke 
oluşu, fert başına düşen milli gelirin yılda 200 
ilâ 300 dolar civarında bulunuşu, Türkiye'de 
bu akımlarla mücadeleyi güçleştirmiştir. Bil
hassa siyasi yönetimde son derece itinalı olma
nın özellikle sosyal adalete her yerde, her za
man titizlikle sahip çıkmanın zaruret haline 
geldiğini ifade etmek isterim. Vatandaş kütle
leri arasında yaşama, geçinme, iş bulma, mes
ken sahibi olma, ticari kredi, zirai kredi alma, 
tarım ürünlerine pazar bulma, destekleme fiyat
ları verme, işsizlikle mücadelede son derece has
sasiyetle eşitlik ve sosyal adalet anlayışı ile 
uygulamalar yapmanın zorunluluğuna bilhassa 
değinmek istiyorum. Arkadaşlarımın beni ma
zur görmelerini peşinen rica ederek bir hususu 
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da açıklamak istiyorum. Ben şuna inanıyorum 
ki, 1961 Anayasasının getirdiği yeni ortamda 
bugüne kadar tam sosyal adalet nasyonunu 
sağlamakta hiçbir siyasi iktidar başarı gös
terememiştir ve bütün problemlerin de düğüm 
noktası da buradadır. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, dört dakikanız 
var efendimona göre ayarlamanızı rica ede
ceğim. 

GELÂL ERTUĞ (Devamla) — Bugün Ada
let Partisi iktidarının bâzı başarılarına rağ
men, bir yönetim buhranına götüren temel se
bep de budur. Kendi kendimiizi tenkidetmenin 
bir particilik ihaneti olmadığına, bilhassa daha 
iyiyi yapma imkânlarının tahakkukuna yaraya
cağına inanarak bu hususta görüşlerimi açık
ça ifade edeceğim. Bu otokritiği yapmakta ya
şadığımız fevkalâde şartlar sebebiyle bir bakı
ma zaruret vardır. Çünkü, bugün Adalet Par
tisi bir ekseriyet iktidarıdır. Parlâmento da 
iskemle sayıları itibariyle karşısında iktidarı 
devredebileceği bir alternatif yoktur. O halde, 
hâdiMerin rejim buhranına dönmesini önliye-
ıbilmek yine Adalet Partisinin iktidar sorumlu
luğunu sıhhatli bir şekilde devam ettirmesine 
vabestedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususa altını 
çizerek işaret ettikten sonra görüşlerime devam 
edeceğim. Tekraren bir konuya dönmek isti
yorum ve diyorum ki, Türkiye'deki sosyal, eko
nomik, siyasi huzursuzluğun en mühim sebep
lerinden birisi 1961 Anayasasının toplum bün
yemize bütün ayrıntıları ile uygulanamamağı 
ve iktidara gelen bütün siyasi teşekküllerin 
sosyal adalet, gelir dağılımında adalet, vergi
lerde adalet, Türk Milletinin yaşayışına etkili 
her politikada cesaretle tatbik edilmiş adil bir 
idareyi gerçekleştirememesidir. Bu çok önemli 
bir husustur. Çünkü, Türk Milleti haksizlik ya
pılmadığına, herkesin sırası gelince hakkının 
verileceğine inanırsa, dünyanın en sabırlı, en 
dayanıklı insanlarından müteşekkildir. Ama 
haksızlık, eşit olmıyan muamele, kayırma, ilti
mas, fırsatçılık, kapkaççılık, menfaatcilik gibi 
vasıflar siyasi maksatlar için müsamaha görür
se, o toplumu zaptetmek güçleşir. Buigün yur
dumuzda siyasi teşekküllerimizde mücadele 
edilmesi gereken bir zihniyetleri vardır, maale
sef. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, bir dakika. Görü
yorum ki, Yüksek Heyetin temayülü hatibin ko
nuşması istikametindedir; tüzüğe aykırı olma
mak için devamını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Teşekkür 
ederim, Sayın Başkan. 

'Meselâ, sosyal adalet ölçüsüyle telifi müm
kün olmıyan, bir nimetlerden yararlanma ya
rışı içtimai bünyemizde tamiri mümkün olmı
yan yaralara sebebolaeağını kabul etmek mec
buriyetindeyiz. Dikkatli tahlil edilirse anarşist
lere fırsat ve imkânlar sağlıyan ortamın doğ
masında Devlet otoritesini za'fa uğratan ve git
tikçe büyüyen hâdiselerin altında hep bu be
şerî zaıf yatmaktadır. Parlamenterler olarak 
Türkiyenin gün geçtikçe ciddileşen hattâ va-
hraıleşen meselelerine gene ciddiyetle bir teş
his koymak mecburiyetindeyiz. Ve bu arada şu
nu da belirtmek istiyorum ki, değerli arkadaş
larım biz bizzat kendi kafalarımızda ve politik 
anlayışımızda köklü bâzı değişiklikleri yapma
mız gerekmektedir. Sadece, partilerimizin gün
lük menfaatlerini besler gözüken düşünce ve 
metodlardan, parti taassubundan kaçınmak ve 
memleket meselelerinin üzerine yürümek hepi
mize vazife olmuştur. Şimdi tahliline çalıştığım 
bu meselelerin acaba çaresi nedir, bunu araş
tırmak istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'de bu güne şi
kâyet konusu olan huzursuzluk, acaba bir fikir, 
bir kadro, bir aksiyon, bir otorite buJhranı 
mıdır? Veya bunlardan birisi midir veya hepsi 
midir? Bunu tesbit etmekte fayda var. Evvelâ, 
şunu ifade etmek isterim ki, Türkiye'de politik 
şahiis ve çevreierde bir konseption açığı var
dır. Bir anlayış buhranı yani, hem fikir hem 
aksiyon, hem kadro, hem otorite buhranını or
taya çıkarmıştr. Ve bunlar birbirine girift ola
rak bugün Türk cemiyetini etkisi altında tut
maktadır. Bu hâdiseler karşısında benim men-
subolduğum, mensuholmakla şeref duyduğum 
partimin yönetimini de bu kaidenin dışında mü
talâa edemiyorum. Ve bu neticeyi de bir ba
kıma tabiî karşılıyorum. Çünkü, Türkiye hızla 
gelişen bir ülke olmuştur. Bu gelişme hızına 
siyasi partiler, birçok eski geleneklerin ve alış
kanlıkların tesiri altında olan siyasi anlayış ve 
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bunun içinde yaşıyan kadrolar ayak uydurama-
maktadır. Ya da bu sebepten çabuk yorulma 
ve yıpranmalar meydana gelmektedir. Bu yo
rulma ve yıpranmaların çaresi ekip değiştirmek
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, demokrasinin fazi
leti rejimin şahıslarla kaim olmayışmdadır, 
Çünkü, demokratik nizamda esas, ekip çalış
masıdır, kolektif çalışmadn. Hükümet baş
kanları elinde sihirli değnek taşıyan harika ki
şiler değildir. Sadece, bir orkestra şefi gibi 
koordinatördürler. Ahenkli sesin doğmasına 
yardım ederler. Adı demokrasi olmıyan rejim
lerde ise şef mevkiindeki şahısların önemi şüp
hesiz çoktur. Bunun içindir ki, demokrasiler
deki istifa müessesesine mukabil şeflik siste
minde istifa yani tasfiye ile ancak insanlar ye
rinden uzaklaş tırılabilir. 

Muhterem senatörler, Türk demokrasisi ciddi 
tehlikelerin tehdidi altındadır. Öte yandan ik
tidarların yıpranmaya mahkûm oluşu da bir 
kanun, bir tabiat hükmü icabıdır. Adalet Par
tisi iktidarı maalesef, bâzı talihsiz söylentiler
le de bir yıpranmaya, yani, normal yıpranma 
payından biraz fazla bir yıpranmaya mâruz kal
mıştır. Esasen demokrasilerde sebebolmasa da
hi halkın bıkma ihtiyacı bir iktidar değişmesi
ni gerektirecek sebebolmaya kâfidir. Ancak, 
bütün bu vakıaları göz önünde tutarak Türki-
yeyi sıhhatli bir rejim havaisi içerisinde 1973 
dönemine kadar, yeni seçimlere kdar götürebil
meye bu iktidarımızın muktedir olup olamıya-
cağı meselesini de münakaşa etmek gerekir. 

Muhalefetlerin, Hükümet olma, iktidara geç
me arzuları gayet tabiî bir demokrasi gereği
dir. Ancak, muhalefette de hizmet etmenin en 
az iktidar yapma kadar şerefli bir vazife oldu
ğunu da daima göz önünde tutarak modern 
dünyanın icabettirdiği parlömaner zihniyet 
içinde bir davranışa katılmamız gerekmektedir. 
Şimdi, Parlâmento iskemlelerinin adedi dağılı
şını dikkate alırsak görüyoruz ki, demin de arz 
ettiğim gibi iktidar mesuliyetini A, P. nin de
vam ettirmesinde mecburiyet vardır. Ve A. P. 
m burada bugün mevcut, onu temsil eden kad
royla, A. P. nin bütün bünyesini hep beraber 
mütalâa etmek, şu şıartlar içinde ve bu zaru
ret dâhilinde biran için beraber mütalâa etme
mek gerekir. Ve bu A. P. içerisinde Hükü

met mesuliyetini, iktidar mesuliyetini devam 
ettirecek bir potansiyelin mevcudolduğu da 
muhtelif vesilelerle bu kürsülerden dile getiril
miş tir. 

Muhterem arkadaşlarım, hâdiseleri parlâ
mento ve parlömanterler olarak tam bir berrak
lık içinde değerlendirmemiz, patilerarası te
maslarla parlâmentonun müessiriyetini kaybet
memesini teminat altına almamız gerekmekte
dir. Çünkü, şuna inanıyorum ki, bugün dışa
rıda cereyan etmekte olan vahim hâdiselerden 
dok daha vahîm olan bir gerçek, Parlâmento
nun müessiriyetinin za'fa uğraması gerçeğidir. 
Buna karşı hep beraber savaşmak, mücadele 
etmek mecburiyetindeyiz. Parlamenter rejim 
yaşadığı sürece iktidar olma, çekilme, bir nö
bet değiştirmeden başka bir şey değildir. Si
yasi hayatta vaktinde verilen isabetli çekilme 
kararları insanları ve siyasi teşekkülleri güçlen
dirir, ancak. Aranan imkânlar, aranan partiler 
doğar. Sayın Demir el, Türk siyasi tarihinde 
adı kolay, kolay unutulamaz bir Başbakan ola
rak kalmak fırsatiyle karşı karşıyadır. Bu Hü
kümetin hâdiseler, gelişen ve değişen Türkiye 
gerçeğinin içinde yıpranmış olduğunu beyan 
ederim. Adalet Partisi Genel Başkan ola
rak Sayın Demirel'in, partisinin de yıpranıp 
tükenmesini önlemesinde rejimin kaderi ve 
u>,un vadeli istikbâl bakımından fayda mülâha
za ediyorum. 

Muhterem senatörler, alışılmamış bir üslûp 
İçerisinde ve belki de bâzı kurallara aykırı de
nebilecek bir şekilde (huzurlarınızda bu ko
nuşmayı yaparken, oportünist bir politikacı ol
madığımı, parti taassubu içerisinde kalmanın 
bu şartlar içinde mümkün >olamıyacağını dikka
te almanızı ve beni bu açıdan mazur görmenizi 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime Yüce He
yetinize hitabederek son vereceğim. Türk de
mokrasisi normal tekâmül seyri içerisinde de
vam edecektir. Parlamenterler olarak bize 
düşen görevi, basiret ve itidalle yapalım. Mu
halefet ve iktidar kanatları bütün gayreti ile 
bir fikrin etrafında toplansın, gerekiyorsa bun
dan önce de misalleri olmuştur, aramızdan 
komisyonlar, komiteler seçerek devamlı temas
lar halinde olalım ve meselelerimizi en objek
tif, en iyi ölçüler içerisinde halletmeye elbirliği 
ile yönelelim. 
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Çok samimi duygularla ve biraz da her şeyin 
üstünde memleket sevgisini duyarak kalbi bu 
heyacanla çarparak, Türkiye, 1970 lerin, Türki-
yesinin meselelerini, sorunlarını bir tablo ha
linde nazarlarınıza çözümü ile beraber arz et
miş bulunuyorum. Şartlar ne olursa olsun, 
neticede, demokrasimize, millî irade egemenliği
ne hiçbir kuvvet gölge düşüremiyeoektir; bu 
inançla hepinizi saygı ile selâmlıyorum, beni 
dinlediğiniz için sağ olunuz. (Alkışlar).. 

4. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı Çağlayan-
gil'in; Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un konuşmasına 
cevapla, demokrasilerde hükümetlerin kaderleri
nin Meclislerde tâyin olunduğuna siyasi ikti
darların ise seçimlerle taayyün ettiğine dair 
demeci. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRi ÇAĞ
LAYAN G-İL (Bursa) — Sayın Başkan, Hükümet 
adına bu konuşmaya cevap verebilir miyim? 

BAŞKAN — Hükümet olarak bâzı hususlar
da açıklama yapabilirsiniz, evet. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Cevap vermek 
istiyor. 

BAŞKAN — Cevap değil efendim, açıkla
ma yapacaklar, beyanına. Sayın ihsan Sabri 
Oağlayangil, Dışişleri Bakanı, buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANG-İL (Bursa) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; Sayın Ertuğ'un memleket 
meselelerine temas eden beyanlarını hep bera
ber dinledik. Sayın hatip, alışılmamış bir 
üslûp ile ve belki de - kurallar dışı diye be
yanatını bizzat kendisi tavsif etti, - zannediyo
rum ki, bir parti mensubunun kendi grupun-
cla dahi konuşmasında tereddüt edeceği bâzı 
noktaları bu konuşması ihtiva etmektedir. 

Demokrasilerde, Anayasamız gibi düşünce 
ve kanaatleri tek başına, toplu olarak har türlü 
vesilelerle açıklamak ve yaymak fırsatını ve 
imkânını vatandaşlara bahşeden geniş hürri
yet serbestisi içinde, bu gibi şeylerin konuş
masına cevaz verilebileceği düşünülebilirse de, 
hâdiselere doğru mu, yanlış mı yaklaşıldığı 
meselesi her zaman münakaşa edilmek icabe
tler. Benim ele mensubolduğum Hükünıetimin, 
yine benim partime mensup bir arkadaş tara
fından âcleta çekilmesini zaruri ve lâzım gös
teren bir konuşma karşısında, Yüksek Heyeti

nizi bir nebze işgal etmek ihtiyacını duymuş 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, demokrasilerde hü
kümetlerin kuvvetleri ve zaıflan için muayyen 
ölçüler, mihenk taşları vardır. Hiçbir Hükü
met ühz&î değildir, Meclislerin itimadı baki 
kaldığı müddetçe vazife başında yürür, du
rur, o zail olduğu zaman da gider. Bunun bir 
mânası, siyasi iktidarların akıbetleri seçimler
de tâyin olunur, hükümetlerin kaderleri de 
Meclislerde belli olur. Bunun dışında temen
ni ile, mantık ile, muhakeme ile iktidara ha
riçten ecel tâyin etmek mümkün değildir. 
Eğer, muhterem arkadaşım bütün pariöman-
terlere, mensubolduğu parti iktidarına güven
sizlik oyu vermeyi telkin eden bir konuşma 
yaptıysa, ona bir diyeceğim yoktur. Yani bu 
Hükümeti Mecliste düşürelim, bu bir fikirdir, 
ama istifaya davet zannederim ki, yersiz yetki
siz bir tasarruftur. 

Hükümetlerin kuvveti nasıl belli olur? Gü
ven oyuna çekilir, kaybeder düşerler. Bu yol, 
Mecliste denenmiştir. Bu Hükümeti düşürebil
mek için Anayasamız gereğince ihtiyacı olan 
228 güven oyunun tedarik edilemiyeceği ri
yazi gerçeği karşısında, Anayasanın bahşettiği 
diğer imkânlardan faydalanarak 226 adedine ih
tiyaç hissettirmiyeıı ve müspet oy vermek 
için grup kararına da ihtiyaç hissettirmiyen 
yollar denenmiştir. O yollara başvurulmuştur, 
Hükümet ayakta kalmıştır. Hükümet güven 
almıştır, Kiikiimet gasp suretiyle iktidarda 
değildir. Hükümet Yüce Meçisin itimadına maz-
har, güven oyunu almış bir Hükümettir. Ve 
çelişmeye bakın, buyuruyorlar ki; Türk siyasi 
şuura ve partilerin tevazuu o hale gelmiştir ki, 
Adalet Prfisi dışında bir iktidar bahis konusu 
değildir. O halde nasıl olsa iktidar Adalet 
Partisinde olacağıma göre, şu hald.» hedef 
Hükümetin başı, yani Başbakandır. Partisi 
içinde itibarını yitirmiştir. E.. Bunun da mihenk 
taşı var. Bunun mihenk taşı siyasi dernek
lerin bildirileri veya muhalefet erkânının ver
diği not değildir. Bunun plâtformu, partinin 
'büyük kongresidir. Baha dün olmuştur, bitmiş
tir, % 95 oy almıştır. O halde bu Hükümete 
isnadedilen zaıfm ispatı ve delili nedir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Memleketin 
hali. 

— 554 — 



C. Senatosu B : 24 12 . 1 . 1971 O : 1 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla)— Ha.. Memleketin hali, 
güzel. Türkiye'de bir şeyler olduğu veya ola
cağı iklimini vermek için sarfedilen çabala
rın cidden basarı kazandığı bir devirde yaşı
yoruz. Herkes birbirine bir şey var, bir şey 
olacak sualini soruyor. Ama nedir olan? Yani, 
hür seçim müessesesi kalktı mı, hürriyetler kı
sıldı mı, jandarma Devleti gelir mi geldi, ga
sildi mı, jandarma Davleti gari mi geldi, ga
zetelerin yarısı sansür halinde mi çı
kıyor, eskiya kol mu geziyor, nedir olan? Bun
ları münakaşa edebiliriz. Arkadaşlarımız bun
ları vaka olarak getirirler.. Neyi yapmamız 
lâzımgeldi ki, yaptık; söylenir. Ne yapılması 
lâzım İri, yapmıyoruz; söylenir. Bunların müna
kaşası gayet güzel, icra var, kanun yok. Tedbir 
Var, tatbik yok, tahkikat yok. Canım biz de 
söyleriz iddia Var, delil yok. Lâf var, mâna 
yok. Böyle umuımi hükümlerle bir neticeye var
mak mümkün değil. Bu memleketin dertleri var, 
bu dertler maziden geliı^or. Bu memlekette bir 
mücadele var, devam ediyor. Ama bunu ikti
dar, muhalefet meselesi halinde, hükümetler; 
basının veya muhalefetin kararı ile terki 
vazife etmezler. Mesele münakaşa edilir, ne
dir doğru, yanlış getirilir, tes'bit edilir. İstifa 
bir müessesedir elbet. Ama ihtiyaç hâsıl olursa, 
o ihtiyacı kim takdir edecek? Eğer bizler tak
dir edeceksek, takdirimize lütfen müdahale 
etmeyin. 

FERİD MELEN (Van) — Sizler takdir 
edeceksiniz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-

LAYAMGİL (Devamla) — Sizler takdir ede
ceksiniz, müeyyideniz varsa lütfen icra buyu
runuz. Bütün mesele memlekette vahamet mev-
cudolduğu iddiası ile vahîm bir ortam yarat
manın hiç kimseye fayda getiremiyeöeğidir. 
Ben huzurunuzda bunu arz etmek istedim. Va
hameti tescil etmedim. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Cum
hurbaşkanı yalan mı söylüyor? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Zatıâlinize bu kürsü 
açıktır, benden sonra zatıâliniz de gelir, fikir
lerinizi beyan edersiniz. Ama bu... 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) 
— Müzakere açmadık. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Müzakere açma
dıkça lütfen bendenizi dinlemek lûtfunda bu
lununuz. İşinize geldiği zaman tasvibetmek, 
işinize gelmediği zaman usulü müzakereye 
başvurmak zannederim ki, nıerzup bir vasıta 
değil. Ben kimseyi rencide etmek için konuş
muyorum. Ortaya sürülen iddiaların bir başka 
açıdan tahlilini yapıyorum. O itibarla Hükü
met hakkında karar verirken veya iddialarda 
bulunurken munsif olmanızı, demokratik kai
delere ittiba buyurmanızı rica ederim. Türki'-
ye'de bugüne kadar sosyal adalete yararlı 
tedbir alınamadığı iddiası da zaten usul me
selesi. Bunlar belki bir genel görüşme açılır, 
konuşulur. Ama gündem dışı konuşmanın bu 
şekilde bir mevzuu ve bu şekilde bir muha
tabı olamaz. Bu ididayı da Hükümet olarak 
kabul etmiyoruz; sosyal adalete yarıyan hiç
bir şey Adalet Partisi iktidarı yapmadığı 
iddiasını betahsis reddetmek için huzurunuz
da bulunuyorum. Unutmıyalım ki, bizim Ana
yasamız ne toplumu ferde, ne ferdi topluma 
feda eden bir zihniyete sahip değildir. Bu 
denge siyasi iktidarımızın icraatında her za
man müşahede edilebilir ve bundan sonra da 
edilecektir. Huzurunuza saygılarımı arz ede
rek çekiliyorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdaçlı, bir önerge 
vermişsiniz 24 . 12 . 1970 tarihli oturumda tu
tanakların ses bantları ile karşılaştırılmasını 
Divandan talebetmişsiniz. Bugüne kadar Divan 
tarafından açıklama yapılmadığındn gündem 
dışı söz talebinde bulunuyorsunuz. Bu talebi
niz Tüzüğe uymuyor. Gündem dışı mevzu ol
muyor. Ancak ben zatıâlinizin talebini yerine 
getireceğim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Vazgeç
tim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zabıtlar burada, bantlarla kar
şılaştırıldı. Sizin iddianızda söylediğiniz keli
meler zabıtta var. Ancak Sayın Tuna o gün 
iddiasını ispat sadedinde sadece gürültü çı
kan zabıt parçasını okuduğu için bir yanlış an
lama olmuştur, her halde. Bu sebepten sizin 
aradığınız kelimeler zaptın o parçasında yok
tur, ama diğer parçasında vardır. Zabıtlar 
bantlarla uygundur, bunu arz etmek isterim. 
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SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — iki ke
lime söylememe müsaade eder misiniz, Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Mümkün değil. Mesele kapan
mıştır. istirham ediyorum. Gündem dışı bir 
mevzu değildir Sayın Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, iki cümle söylememe müsaade etmeniz 
lâzımdır. Bundan evvelki oturumda asıl bahis 
konusu olan «siyasiler vardır, hâdiselerin ar
kasında.» yerini okumayıp, bu kısmı okuma
mış olması dolayısiyle bunu söylemiştim. 

BAŞKAN — işte bir yanlış anlama var. Sa
yın Tuna hâdisenin patlak verdiği kısmın za
bıtlarını okumuş, diğer kısımlarını okumamış
tır. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — işine 
gelen yeri okumuştur. 

CEMALHTTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
işine gelen yeri değil, hâdise çıkan yeri oku
muştur. 

5. — İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın; açılma
sı çok 'yaklaşan Ege ekici tütün piyasası ile il
gili demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, açılması çok ya
kınlaşan Ege ekici tütün piyasası dolayısiyle 
çok kısa, gündem dışı söz talebinde bulunmuş
lardır. Buyurun Sayın Kırlı. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; açılmasına sayılı günler ka
lan 1970 mahsulü Ege ekici tütün piyasası do
layısiyle dilek ve temennilerimizi bildirmek 
amacı ile huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 
Memleketimizde artık daha çok bir aile ziraati 
şeklinde yapılan bu ziraat kolundaki üretici 
vatandaşların hassasiyetle Devletin himayesine 
sokulmaları ve bu himayenin giderek genişle
tilmesi ve hakkaniyet ölçüleri içinde devam et
tirilmesi şarttır. Onbinlerce aile yalnız tütüne 
dayalı geçimlerini önümüzdeki günlerde açıla
cak ekici piyasasının iyi veya kötü neticelerine 
göre bir sene için tâyin edeceklerdir, iyi tütü
ne iyi para kaidesi, Tekelin takdir edilecek bir 
piyasa sloganı halinde senelerdir sürüp gitmek
tedir. Ve bu husus tabiatı ile Türk tütününün 
iyi kalitede yetiştirilmesine en büyük etkenler
den biri olagelmektedir. Bu hususu zik
rederken başfiyatlardaki aşırı derecedeki yük
sekliğin tütünün gelecek senedeki maliyetine 

pozitif mânada tesir ettiğini söylemeliyim. He
le bu. yüksek fiyatın her hangi bir köyde veya 
kentte bir - iki mahsul için münasip görülüp, 
hattâ aynı tarladan alınmış bir diğer mahsule 
uygulanmaması bir moral çöküntüsü yarattığı 
gibi, sanki bütün köy veya kent bu yüksek fi
yattan tütününü satmış gibi gelecek sene için 
istihsal girdilerinde yükseklik müşahede edil
mekte iir. Bu bakımdan başfiyatı çok yüksek 
tutmak yerine, ortalama fiyatı itiraz edilemez 
bir seviyede muhafazaya gayret ötmek çok da
ha yüz güldürücü neticeler verir zannederim. 

Fiyat meselesinden bahsederken, çok defa 
bir arzu halinde hattâ Meclislerimizin kürsüle
rinden dahi ifade edilen tütüne taban fiyat ve
rilmesi isteklerinden de bahsetmek isterim. Hü
kümetimizin böyle bir arzuya uyacağını hiç 
za~metmemekle beraber tütüne taban fiyat ve
rilmesi tütünün nefasetine indirilecek.. Türk 
tütününü baltalryacak en büyük darbe olur. 
O zaman hiç kimse dekarına 70, 80 veya 100 
kilo alacağı tarlaya tütün dikmez; herkes ta
ban araziye yani, dekarına 200, 250, 300 kilo 
alacağı yerlere kaçar. TaJban arazide yetişen 
tütünün düşük randımanlı olduğu hepimizin 
malûmudur. Randımanların önceden ekiciye 
bildirilmesinde, tüccarın bunu öğrenmesi bakı
mından, ekici aleyhine bir netice doğurabilir. 
Ama randımanını önceden bilmiyen köylü, ba
san elindekini yok pahasına satmaktadır. Pi
yasa günlerinin heyacanh havası içinde telâş
lanmakta ve emeğinin hakkını alamamaktadır. 
Şu halde piyasanın ilk günü, bir teklif olarak 
söylüyorum bunu, ekiplere köyleri süratle do
laştırıp, hiç değilse birinci ve ikinci tütünlerin 
fiyatlarının ekiciye açıklanmasının mümkün 
olup olmadığını öğrenmek istiyorum? Tütün, 
politikanın ve politikacının üzerinden elini çek
mesi lâzımgelen bir konudur. Piyasa açıldığın
da bölgelerimize gidip piyasa hareketlerini tü
tüncünün şikâyetlerini takibetmemiz elbette 
vazifemizdir. Fakat, bu vazifemizi spekülatif 
bir gayretin içinde görmemiz tabiatiyle kınan
mak icabeder. Bu bizler bakımından böyle ol
duğu kadar, tütünle hiç ilişiği olmıyan bâzı 
dernekler bakımından da böyledir. Tütüncüyü 
uyarma diye tertibettiği mitinglerde, esas ga
yelerinin tütüncüyü huzursuz kılmak ve mem
lekette tütün müstahsili kanaliyle de anarşik 
bir zemin yaratmak olduğu derhal anlaşılan bu 
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gibi derneklerin, piyasa müddetince çıkartmak 
isteyecekleri hâdiselere karşı Hükümeti tedbir
li olmaya davet ediyorum. Gümrük ve Tekel 
Bakanlığını da piyasa sırasında kendilerine ak
settirilecek şikâyetleri derhal halletmek için 
her seneden fazla bu sene hazırlıklı bulunma
ya çağırıyorum. 

Bir seneden fazla bir zaman bütün aile fert
leriyle çalışıp didinerek, elde ettiği mahsulü iyi 
fiyatla satması için, hepimizin yardımcı olmaya 
gayret ettiğimiz tütün ekicilerimize hayırlı pi
yasa dileklerimle, hepimizi hürmetle selâmla
rım. 

6. — Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan 
Birincioğlu'nun; tütün alımlarında gereken bü
tün tedbirlerin alınacağına ve tütün piyasasını 
da erken açmak için gayret sarf ettiklerine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Birincioğlu Tekel Ba
kanı. Buyurun efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Trabzon Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; Sayın Kırk arkadaşımız tarafından biraz 
evvel bu kürsüde beyan edilen ve alınması ta-
lebedilen tedbirler mevzuundaki beyanından 
dolayı şahsan, kendisine teşekkür ederim, iyi 
tütüne iyi para mevzuu ve tütün piyasası mev
zuu, her sene bu yıllarda bilhassa Ege mmta-
kasınıda tansiyonun yükselmesine sebebiyet ver
mektedir. Bu sebeple de Sayın Kırlı arkadaşı
mızın söylediği veçhile, gayrimesul şahısların, 
ortalığı bulandırmak ve tütün piyasasında hâ
dise yaratmak için bâzı tertipleri hazırlamak
la sanki vazifeliymişler gibi, bu mmtakalarda 
dolaştıkları da mâlûmumuzdur. 

Her defasında söyledim, bu defa da tekra
rında fayda mülâhaza ediyorum. Tütün ekici
sinin 12 ay çalışmak suretiyle emeğinin değer
lendirilmesinin gelip çattığı bu zaman da, bu 
mahsule, bu temiz almterine politika karıştırıl-
mamasmı bilhassa arkadaşlarımdan rica ede
rim. iyi tütüne iyi para, eskiden beri söylene
gelen ve her zaman da söylenilen sözlerdir. Fa
kat, çok defa bunlar tatbik edilmemiş ve her 
yıl piyasa açımında daha fazla para istenmek 
suretiyle tütüncülüğümüzü bu hale soktuğumuz 
da hepinizin malûmudur. 1862 yılında takibedi-
len tütün politikasuuıı istiraibım hâlâ çekiyoruz. 

I Bununla beraber, iyi tütüne iyi para vermenin 
bütün imkânlarını araştırıyor ve o yolda bir 
çalışmanın içine girmiş bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşımın, taban fiyatı mevzuun
daki, görüşüne de aynen iştirak ediyorum. As
lında iyi tütüne iyi para prensibiyle, taban fi
yatı bağdaşamaz, bir araya gelemez. Bu itibar
ladır ki, bu yıl, geçen yıl da söylediğim sözler 
üzerinde aynen durmak şartiyle, sulak ve ta
ban araziye ekilen tütünleri desteklemiyeceğimi 
piyasa sırasında söylemiştim; burada da aynen 
tekrar ediyorum. Bundan maksat, iyi tütüne iyi 
para vermek ve sulak arazide daha başka im
kânlar sağlanması mümkün iken, bu şekilde tü
tün ekimine mâni olmak. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç kimse tedirgin 
olmasın; bu hususta tecrübemiz vardır, ekici
nin içinden geldik, ekicinin dertlerini çok iyi 
bilen insanlarız, emeğini muhakkak değerlen
direceğiz, bunun için de elimizden gelen bütün 
imkânlarımızı kullanacağız, piyasayı da geçen 
yıla nazaran daha erken açmanın çabasını sarf 
etmekteyiz. Arkadaşlarımızın, tekrar ediyorum, 
bu temiz alınterine politika karıştırmamalarını, 
bu mevzunda ekiciye yardımcı olmalarını has-

ı seten rica eder, hepinizi saygiyle selâmlarım. 

7. — Gaziantep Vyesi Salih TanyerVnin; ka
mu personeli ile emeklilerin içinde bulundukla
rı huzursuzluklara dair demeci. 

BAŞKAN — Kamu personeli ile emeklilerin 
içinde bulundukları huzursuzluk üzerinde Hü
kümetin dikkatini çekmek üzere Sayın Salih 
Tanyeri. Buyurun efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Balkan, değerli senatörler, yeni yılda cemiye
timiz bir süreden beri içinde bulunduğu çal
kantılardan kurtulamamış ve özellikle 657 sa
yılı Bovlet Memurları Kanununun malî hüküm
lerini yürürlüğe koyan 1327 sayılı Kanundan 
sonra bunun.sebebiyet verdiği huzursuzluk, ey
lemleri kamu personeline de sirayet ettirmiş, 
çalkantıyı büsbütün artırmıştır. Sağlık perso
nelinin, teknik personelin çeşitli biçimdeki di
renişleri bitmeden, bunalım Devletin ve Hükü
metin iller ve ilçelerdeki temsilcileri olan 
idare âmirlerine de atlamış, Devletin 
temel taşlarından biri olan bu asil meslekin 

I mümtaz mensupları, kanunun sınıflandırmada 
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kullandığı kıstası, meslekin vakar ve haysiyeti
ne ve gördüğü hizmetin Devlet için taşıdığı 
öneme uygun düşmediğini, müktesep haklan 
ihlâl ettiğini ortaya koyarak haklarını tanıt
mak yoluna gitmişlerdir, idareciler bunun ken
dileri için şimdiye kadar alışılmış bir metod ol
madığını kabul etmekle beraber, mesleke bu şe
kilde reva görülmüş bir haksızlığın da tarihte 
eşi olmadığını ileri sürerek, kendilerinin hizmetin 
Devlet için taşıdığı, değer ve önem dikkate alınma
dan yapılan uygulama sonucu bu davranışa 
âdeta itildiklerini ifade etmektedirler. Meşru 
ve olağanüstü bir kongrede dertlerini dile ge
tiren idarecilere, Hükümetin cevabı bunun bir 
suç olduğu şeklinde olmamalıydı. Esasen me
selelerin sokağa dökülmesi, Hükümetin olayla
rın tabanında yatan nedenlere eğilmek ve bun
ları giderecek sosyal ve ekonomik tedbirleri al
mak lüzumunu duymamış olmasından ileri gel
miştir. ileride üzücü durumların tahassul et
memesi için Devlet Memurları Kanununun hu-
huzrsuzluklara meydan veren aksaklıklarının 
en kısa zamanda giderilmesini temenni ediyo
rum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; emeklilerin 
durumu da bu şekildedir, iktidar 2 yıl evvel 
getirdiği bir kanun ile ileri bir yola gitmiş ve 
çalışanlara uygulanacak refah tedbirlerinin bel
li oran içinde emeklilere de intikailni kabul et
miştir. Hükümet bu kanunu getirdiği zaman, 
kısa bir süre sonra Devlet memurlarının maaş
larında bir ayarlama yapacağını biliyor ya da 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Baş
kanlık Divanının teşkil olunduğuna dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Çeşitli nedenlerle Komisyonumuz üyelikle

rinde meydana gelen çekilmeler sonucunda, bo
şalan üyelikler için Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 22 Aralık 1970 tarihli 17 nci Birle
şiminde Komisyonumuz üyeliğine seçilen Cum
huriyet Senatosu Çorum Üyesi Mahmut Şevket 
özçetin, Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Manisa 
Üyesi Doğan Barutçuoğlu ve Hatay Üyesi En-

j bilebilecek bir durumda bulunuyordu. Aksini ka
bul, Hükümet etmek kavramı ile bağdaştırıla-
maz. Hükümet etmek, tedbir ve kararlarını 
uzun vâdede meydana getireceği durumları ön
ceden görmeyi gerektirir. 

Şimdi Hükümetin yeni bir durum ile karşı
laşmış gibi bir tavır takınması ve getireceği 
anlaşılan kanunu geciktirmesi meseleyi çözmüş 
olmaz. Meselelerin hallini ileriye atmak, umut
larla oynamak huzursuzluğu gidermez. Bu, ida-
rei maslahat politikası zamanında denenmiş ve 
her yerde iflâs etmiş bir politikadır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; bâzı yer
lerde yol - su - Elektrik işçilerinin uzun süre
den beri paralarının ödenmediği anlaşılmakta-

• dır. Son olarak Gaziantep'ten aldığım bir tel
grafta, 150 kadar yol - su - elektrik işçisinin 
3 aydan beri 10 para almadıkları bildirilmekte
dir. Kışta, kıyamette bu personelin diğerleri 
gibi evlerinde çoluk çocukları ile mutlu olma
ları en tabiî haklarıdır. Bu mutluluğu sağlıya-
cak olanağın biran evvel gerçekleştirilmesini 
ve 18 Ocakta yapacaklarını bildirdikleri yürü
yüşe mahal bırakılmamasını Hükümetin dikkat 
nazarına bilhassa arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından, al
kışlar) 

BAŞKAN — Yarın, 13 . 1 . 1971 Çarşamba 
günü saat 15,00 te T. B. M. Meclisi Birleşik 
Toplantısı yapılacaktır. Yüksek Heyetinize du-

I yururum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i ver Bshadırlı'nm katılmasiyle tanmmlanan si
yasal parti rupîarına ait kontenjanlarla Komis
yonumuzun 6 Ocak 1971 tarihinde yapılan Baş
kanlık Divanı seçiminde bir Başkanvekilliği de 
ihdas edilerek Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkacılîk Divanı mevcut üyenin ittifakının oyu 
ile aşağıda gösterildiği üzere tesbit edilmiştir. 

Saygı ile arz olunur. 
Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Refet Rendleci 
I Başkan : Refet Rendeci 
I BaskanvekiM : Zihni Zetil 

Sözcü : Ömer Ucuzal 
| Kâtip : Enver Bahadırlı 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine arz 
olunur. 

2. — Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı
na Nevşehir Üyesi İbrahim Şevki Atasağun'un 
seçildiğine dair tezkere. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
C. Senatosu Millî Savunma Komisyonu, Baş-

kanvekili Cemal Yüdırım Başkanlığında toplan
mış, toplantıya iştirak eden 9 üyenin ittifakı 
ille komisyon Başkanlığına Nevşehir Üyesi 
i. Şevki Atasağun'u seçmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
^Saygılarımla. 

Millî Savunma Komisyonu 
BaşkanvekiTi 

Cemal Yıldırım 

BAŞKAN — Bilgilerinizle arz olunur. 
3. — Millî Savunma Komisyonu Başkanlık 

Divanının teşkil olunduğuna dair tezkere. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyo
nu, 7 . 1 . 1971 günü saat 14,00 te (11) sayın 
üyenin iştirakiyle toplanarak Başkanlık Diva
nını aşağıdaki şekilde seçmiştir. 

Arz ederim. 
Samsun 

Fethi Tevetoğlu 
Komisyon Başkanı 

Başkan : Fethi Tevetoğlu - Samsun 
Sözcü ; Enver Bahadırlı - Hatay 
Kâtip : Alaeddin Yılmaztürk - Bolu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

1. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, T) emir el yö
netiminin Doğu - Anadolu kalkınmasına engel 
olan tutumu hakkında Cumhuriyet Senatosu 
araştırması açılması ve araştırma komisyonu ku
rulmasına dair önergesi, 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Sayın Atalay'ın bir araştırma önergesi 
var, önerge çok uzundur. Gündeme geçebilme
miz için hülâsa kısmını okutuyorum, efendim. 

Sayın Demirel yönetiminin Doğu - Anadolu 
kalkınmasına engel olan tutumunu - bu konu
daki davranışları - bölgelerar&sı farklılığın na
sıl daha çok arttığını - Doğu - Anadolu'da ge-

CUMHURİYET SENATOSU' ARAŞTIRMASI 

kurtulmak için millî plân içinde millî plânın 
aracı olacak bölgesel plâna derhal gitmenin zo-
rıınluğu olup olmadığı hususunun en kısa za
manda araştırılıp tesbit edilebilmesi için Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 - 134 - 135 
noi maddeleri gereğince Cumhuriyet Senatosu 
araştırılması yapılması ve Araştırma Komisyo
nu kurulmasını saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi 

Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Tüzük gereğince gündeme alı-
ri kalmışlığın acı gerçeğini - geri kalmışlıktan nacaktır. 

6. — SEÇİMLER 

A - KOMİSYONLARA ÜYE SECİMİ 

1. — Türk Havayolları halikında açılması ka
rarlaştırılan Araştırma Komisyonuna üye se
çimi. 

BAŞKAN — Türk Hava Yolları hakkında 
açılması kararlaştırılan araştırmayı yapacak 
olan Komisyona gruplardan üyeler bildirilmiş
tir. Bu üyeleri tek tek okuyup, oylarınıza arz 
edeceğim, 

A. P. Grupundan 4 üye, C. H. P, Grupun-
dan 1 üye, M. B. G.'undan 1 üye, Kontenjan 
Grupundan 1 üye olmak üzere 7 üyedir. 

SAFA YALÇUK (Çorum) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
ORHAN KOR (İzmir) 
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BAŞKAN — Kabul edenler.., Kabul etmi- I 
yenler... Kabul edilmiştir. 

HALÛK BERKOL (İstanbul) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler.,, Kabul edilmiştir. 

FAZÎF ÇAĞATAY (tamir) 
BAŞKAN — Kabul edenler,., Kabul etmi-

yeııler,,. Kabul edilmiştir. 
SUPHİ GÜRSOYTRÂK (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — Kabul edenler,. Kabul etmi-
yenler,.. Kabul edilmiştir. 

MEHMETİZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenlrr,,. Ka'rıü edilmiştir. 

Komisyon teşekkül etmiştir. 
(Mindeme geçiyoruz. 

2. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu ile Dilekçe Karma Komisyonuna üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Küre konulsun, tasnif esnasın
da gündemin diğer konularına geçilecektir. 

FİER3T GÜNDOĞAN (İstanbul) — Gün- I 
demde olup, 1478 S, Sayılı Nafaka alacaklariyle 
ilgili kanun, tasarısına sahibclacak kimse yok 
mu ? I 

BAŞKAN — Gündemimizde, Sırası geldikçe 
.şa'hibi bulunur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İnşal
lah. temenni ederim. | 

7. — GENEL 

1. — T (.Cim Üye Fahri Özdilek ve arkadaşla
rımın, asayiş ve anarşik eylemler konusunda bir 
genel görüşme anlmcmna dair önergesi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Fahri özdilek ve arkadaşlarının Asayiş 
ve anarşist eylemler konusunda bir genel gö-
riifme açılmasına dair önergesi. 

Kim konuşacak Sayın ösdilek, zatdâlimz 
mi? 

FAHRİ ÖZDİLSK (Tabiî Üye) — Ahmet 
Yıldız konuşacak. 

BAŞKAN — Tüzüğümüze göre, önerge sa
hiplerinden birisi konuştuktan sonra, lehte ve 
aleyhte iki saym üyeye söz verilir ve ondan 
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BAŞKAN — Bugün daha ziyade gündemimi
zin sözlü sorular kısmında ağırlık vardır. Söz
lü sorulara geçmediğimizde o saman da deni
yor ki, denetleme lâyıkı veçhile ehemmiyetle 
karşılanmıyor. 

Bu itibarla gündemimizi takibetmekle mü 
kellefiz, 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Saym 
Başkan, açık üyelikler secimi, isari oyla olu
yordu, 

BAŞKAN — Hayır efendim. 

Tasnif Komisyonunu seçiyorum: 

Saym Özkaya?.. (Tabiî Üye) Yok.. Saym 
Deliveli?.. (Hatay) Yok., Sayın Kırlı?.. (İzmir) 
Burada,, Saym Varışlı?.. (Konya) Yok,, Sa
ym Şevket Koksal?.. (Ordu) Yok., Sayın Çam
lıca?.. (Kastamonu) Yok., Saym Karavelioğlu?.. 
Yok., Sayın Şenocak?.. Yok,, Saym Yurtsever?.. 
Yok,, Sayın Barutçuoğlu?.. Burada., Saym Bay-
han?.. Yok, Saym Karakücük?.. Yok,, Sayın 
Karaosmanoğiu?.. Yok., Saym Termen?,, Yok., 
Saym Madanoğlu?.. Yok., Saym Salihoğlu?.. 
Burada, 

İki Komisyonu bir tasnif heyeti tasnif ede
cektir, 

SIERI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
nasıl olsa matbu listedir. Küreler sıralarda do
laştırılsın. 

BAŞKAN — Dolaştırılması kabul ediliyor 
mu efendim? Umumi temayül öyle görülüyor, 
dolaştırılsın. 

GÖRÜŞME 

sonra genel görüşme açılıp açılmaması işari oy
la halledilir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — önergenin le
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Saym Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun saym üyeleri; 
Türkiye, bugün olağanüstü bir huzursuzluk ve 
tarihinde görülmemiş bir asayişsizlik içindedir, 
Temellerini sarsan çalkantılarla, yasaların göz
ler önünde çiğnenmesi, Devlet otoritesinin per
vasızca hiçe sayılması ile resmî binaların işgal 
edilerek savaş alanına çevrilmesi, sokak orta
sında insanların yere serilmesi, hattâ görev 
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başıridaki polislere yaylım ateşi açılması, Baş
kentin ortasında, tören yerinde Belediye Baş-
kanvekilinin yönettiği meydan dayakları sah
neleri, polisin gözleri Önünde, yerlere serilen
lerin katillerinin bulunamaması ve hattâ ga
zetelerde boy boy fotoğrafları çıkan canilerin 
bile yakalanamaması ve polis romanlarına bile 
sığmıyacak daiha nice asayişsizlik ve anarşi 
'olayları yüzünden huzuru alabildiğine bozulan 
ve giderek daiha da kötü olayları bekîiyen bir 
toplum haline geldik, öan ve mal güvenliği 
bırakmıyan, Devlet otoritesini kökünden yıkan 
ve zorbaların topluma egemen olmıya çalıştığı 
bir durumda iken, Hükümettin tutumu ve resmî 
beyanları durumun dehşetini daha da artırmak
tadır. 

Sayın Başbakan «Herşey kontrolumuzda-
dır» diyor. Bütün bu olaylar onun kontrolun-
da imiş. «Olayları büyütmeyin, her demokratik 
toplumda olabilir, demokrasinin yapısında 
biraz da anarşi vardır». Sonra da «Bu olaylar 
gençlik eylemleri değil, anarşidir» diyebiliyor. 
Aynı kimse bunları söylüyor. Bunları kamu dü
zenini korumakla görevli organın başı söylü
yor. Demek ki, bütün bu işler, Hükümetin kont-
rolunda oluyor. Aslında 16 Haziran olayları 
için de Hükümet böyle demişti. «Bir Ploterya 
devrimi olduğunu biliyorduk .elinıizde belce
ler vardı» «Niye seyirci kaldınız? O halde suç
lusunuz» dedik. Birleşik oturumda. Tepkilerden 
korkmuş, tedbir alırsa tepkiler olur diye korku
yor. Tedbir alamayınca da kan gövdeyi götü
rüyor. Hükümetin koyduğu tanılama yanlış, yo
rumu hatalı, ve tedbir alamama aczini de Ana
yasaya yüklemek istiyor. Böyle bir Hükümetin, 
tutumu karşısındayız. Anayasa önlüyormuş, 
neyi önlüyor Anayasa? Kurumlar Hükümetin 
kararlarını bozuyormuş. Ne yapıyordu da bo
zuyordu? Partizanca atanmaları önlüyor. Yet
ki yasasını iptal etmiş. O yetki yasası Türki
ye'de 2 - 2,5 yıl içinde 13 milyar lirayı kişilere 
bağışlamış. Böyle bir Hükümetin yetkisini kı
sıtlıyor. Buna karşı «özgürlükler çok gelişmiş, 
kuvvetler ayrılığı düşmüş» beyanlarında bulu
nuldu. Yani kuvvetler birliği olsun, özgürlük
ler kılsıtHanism. Kuvvetler birliği olunca, parti 
çoğunluğunun istediği her yerde olacak, özgür
lükler kısıtlanınca Hükümetin bu eylemine kar
şı tepkiler önlenebilecek, istek bu. Buna karşı 
türlü uyarmalarda bulunduk,' araştırma ve ge

nel görüşme istedik, bugüne gelineceğini ba
şında söyledik, Sayın Başbakanla. Sucu örtme 
aracı olarak kullanılan Anayasanın 132 nci 
maddesine sığınma yoluyla olayların nedenleri 
ve suçluların meydana çıkarılması A. P. ço
ğunluğunun oyları ile önlenegelindi. Türkiye 
Büyük Millet Meclisine Hükümeti denetim ve 
düzeltme olanağı verilmemeye çalışıldı. 

Bütün bu dengesizlikler sürüp giderken, en 
ağır suçlarla sanık durumuna düşmüş bulunan 
Hükümet, hesap vermekten kaçmak için Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ve politikacılığın 
itibarını ve şerefini lekelyecek söylentilere ve 
eylemlere yöneldi. Bu haliyle Ataitürk Cumhu
riyetinin Hükümeti olma niteliğini yitirmiş bu
lunan bir ekip.. İktidar koltuklarına yapışıp 
kalmak ve direnmekte ve düşünmek için de her 
çareye başvurmaktadır. Durum kısaca bu.. Bu 
durumda etkisiz bırakılan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin de bir şey yapamıyacağı anlaşı
lınca yanlış belki bu kanıya varılınca; varan
lar ki, başta Sayın Cumhurbaşkanı, bu durumu 
görünce, parti liderlerini, üniversite yönetici
lerini, Millî Güvenlik Kurulu üyelerini ve top
lumsal gidişe etkisi olacağını sanacağı herkesi 
bir konsültasyona çağırıyor. Bu siyasal konsül
tasyon, Hükümetin ikinci plâna atılışı, iktida
rı bilmem vesayet altına filân alınışı söylenti
leri Hükümeti rahatsız ediyor. Böyle bir rahat
sızlığı Hükümet duyabilir ama, bunu hak etti 
kanısındayız. 

Biz bu noktaya geleceğini daha önce belir
tip söylemiştik. Bu toplantının ve konsültasyo
nun kapsamını bilmeden, hattâ ne konuşuldu
ğunu da yayınlanan basın haberlerinden öğre
nebilmemize karşın, gecikmiş de olsa, yerinde 
bir tedbir saydığımızı bildiride bildirdik. 

Sayın Cumhurbaşkanının gerçekleri gülme
ye yöneldiği umudu uyandı bizde. Eleştirmele
rimiz bundan önceki yıllarda sert olmuştur di
ye Sayın Cumhurbaşkanına ıSayın Başbakana 
şikâyette bulundu, bunu da açıklamak isterim. 
Sayın Cumhurbaşknı da bize bunu söyledi. 
Bundan dört yıl önce... Biz de kendisine sonu
cun buraya varacağını açıkladık; Hükümete, 
gelinecek noktayı gösteren bir muhtıra da ver
dik. Bu sonuç kaçınılmazdı, o zaman Sayın 
Cumhurbaşkanı bu kaçınılmaz sözlerimizi, sanı
yorum dört, beş yıl sonra, o da kabul etmiş 
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görünüyor. Grerçi pek görülmüş bir durum de
ğildir, Hükümete yapılan bugün. Fakat başka 
çare kalmadı. Sen bu işlerin üstesinden gelemi
yorsa n anlamına gelen girişimden Sayın Demi
re! rahatsız oluyor. Fakat bunu hak etmesey
di, bu rahatsızlığı biz de duymazdık. Böyle bir 
Hükümetin eylemlerine sorumlu hiçbir kimse 
seyirci kalamaz. Hükümet Başkanı tedbirden 
kaçan bir tutuma yönelecek yerde, nasıl çözüm 
bulunacağını söyliyenlerin sözlerine kulak as-
saydı daha doğru bir yola gelmiş olurdu. Çok
tan hak ettiği bir konsültasyonun karşısında 
sinirlenmek Hükümet dışında çare aramaktan 
huylanmaktan Sayın Başbakanı biz haklı gör
müyoruz. Bu türden çekilme önerilerine karşı 
biz bu türden olaylar karşısında Hükümetin 
çekilme isteklerimize karşı, «Siz ne karışırsı
nız bizim gibilere» deniyor. «Bizim Başbakan
dır» deniyor. Arkadaşlarım; bu noktada bir 
aydınlığa varmamız gerekir. Sayın Demirci 
A. P. nin Başbakanı değildir. Türkiye Cumhu
riyetinin Başbakanıdır. Her yurttaş, A. P. liler 
kadar, Başbakanın Hükümetin çekilip çekilme
mesi hususunda görüşünü açıklama hakkına sa
hiptir. Ama hiçbir kimse çıkıp da sizin genel 
başkanınız Sayın Demirel olmasın deme hakkı
na haiz değildir. O halde A. P. Cenel Başkan
lığına hiç kimse karışmaz ama, Türkiye Cum
huriyetinin Başbakanı Hükümeti olarak karşı
mızdaki ekibi, her A. P. li kadar, her parlöman-
terin, her Türk'ün eleştirme hakkı vardır. 

Şimdiye değin uyarmalarımızın etkisini gö
remediklerimiz, haklılığımızı çok belirgenleşti-
ren durum karşısında, çok önemli bir uyarma
da bulunmak istiyoruz. Bugünkü Hükümetin 
kendi aczini örtmek için, Anayasaya uymamak
taki inadına yasal dayanaklar üretmek amacı 
ile getirmeye tasarladığı yasalar kabul edilir
se bunalım daha da dayanılmaz hal alacaktır. 
Bir türlü Anayasaya uymaya yanaşmıyan ve 
devrim Anayasasını kendine uydurma tutkusu 
içindeki Hükümete, Sayın Cumhurbaşkanınca 
destek sağlanması gibi, ileride onarılması çok 
güç bir hatayı Devlet Başkanından ummak is
temiyoruz. Suni teneffüsle Demirel Hükümeti
ni yaşatma çabaları, demokrasiden verilecek 
çok pahalı ödüller olacaktır, tâvizler olacaktır. 
Kendi kullandığı silâhların geri tepmesiyle 
sırt üstü düşene yapılacak en iyi yardım, hata
sını kendisine söylemektir. 

Sayın Cumhurbaşkanının da belirttiği gibi 
önemli, köklü sosyal ve ekonomik çözümler ger-
çekleştirilmezse, Hükümetin tutumu kökünden 
değişmezse alınacak her tedbir suni teneffüs 
kadar etkili bile olamaz. Bu gerçeğin Sayın 
Cumhurbaşkanının tüm partililerin ve Sayın 
A. P. lilerin iyice kavraması en samimî dileği-
miadir. 

Arkadaşlarım, eğer geçmiş uyarlarımızın ge
reği yapılsa idi, önceki araştırma ve genel gö
rüşme istemlerimiz kabul edilse idi, işlerin bu 
kerteğe gelmesi önlenebilirdi. Daha bir gün 
önce yayınlandı; 1966 Martında, yani Sayın 
Demirel'in Başbakanlığının ilk aylarında bütün 
bu değindiğimiz gerçekleri kapsıyan bir muhtı
rayı kendisine verdik. Yol çatal?ndasmız. de
dik. Burada da söyledik, bu yol çatalında okun 
birisi çıkmazı gösteriyor, birisi çıkarı. Şimdiye 
kadar gözlemlerimiz odur ki, çıkması gösteren 
okun arkasmdasmız. Lütfen çıkarı gösteren oka 
yönelin. Muhtırada da bunları anlatmıştık. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yıldız, Ko
misyon seçimlerine oy kuîlanmıyan sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bi tmiş-
tir. Buyurun Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ondaki gö
rüşlere kulak verip doğru yola yöneleceği yer
de bize karşı bir düşmanlık kampanyasına giriş
tiğine, sanki bir kârı varmış ve bize söyledikle
rinin, kencli grupumuzda söylediklerinin tüm 
tersi beyanlarda bulunduğuna hayretle tanık 
olduk. Oysa, önerilerimiz yapılsa idi, bir iyileş
meye yönelebilirdi. Tunceli'ndeM Orta - Çağ 
engizisyonu, kanlı Pazar cinayetleri, Devlet Mi
marlık ve Mühendislik Akademisindeki kasıtlı 
fırsat vermeler, sola karşı sağ ihaneti. Konya'-
dairi dehşet verici gerici ayaklanması, Kayseri'-
deki Neronculuk ve daha nicelerinde suçu olan 
Devlet hizmetlileri - evet bunların içinde suçu 
olan Devlet hizmetlileri de vardır. - Devlet hiz
metlileri kötülüklere bu ölçüde aîet olmaktan 
çekinirlerdi. Eğer o araştırmalar, o görüşmeler 
yapılsa idi. Hükümet ve iktidar çevreleri ile 
yandaşlarının suçüstü halleri meydana eıkarıî-
saydı, A. P. içindekiler de dâhil olmak üzere, 
ülkemizin kaderi ile gerçekten iyi niyetle, ilgi
lenen bütün sağ duyulu yurtseverlerin bu du
ruma çare bulmaları sağlanabilirdi. 

Arkadaşlarım, bugünkü durumun baş ve bi
ricik sorumlusu iktidardır. Kaba kuvvet saldı-
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rılarını kendi propagandasına destek saydığı gi
bi, yan tutarak, taraf tutarak ve Devlet kuvvet
lerini de kendi tertipcilerinin emrine sokarak 
karşısındakilere «bu Devlet bize karsıdır, başı
mızın çaresine bakalım.» dedirttiği için devrim
cileri de silahlanmaya zorla itmiştir, ilk yıllar
da bütün gericilerin destekledikleri kaba kuv
vet saldırılarının düzenlenme ve yönetiminde 
baş rolde A. P. liler bulunmaktadır. Genel gö
rüşme yapılırsa tanıklariyle, isimleriyle bunları 
sunacağız. 

İzmir'de, Amerikan Haberler Bürosuna sal
dırı, Konya'daki gerici ayaklanmasını düzenli-
yen 18 dernekte A. P, 11. Devlet Mimarlık ve 
Mühendislik Akademisindeki cellâtlık, Kayse-
ri'deki Neronculuk, Merhum imran öktem'e 
saldırganlık, kanlı Pazar cinayetleri, Tunceli 
engizisyonu, şahlanış mitingleri ve uydurma 
derneklerin sayısız saldırıları. Hepsi yere seril
diği zaman görülecek ki, bu olaylarda çivili so
pa üreticisi ve saldırganlara bunları götürücü 
A. P. yöneticileri, kaba kuvvet saldırılarında 
rol alan A. P. parlömanterlerinin marifetleri ro
manlara bile konu olamıyacak niteliktedir. 

Arkadaşlarım, üniversite boykot ve işgalleri
nin başlatıcısı A. P. dir. Anlatacağım; gerçek
ten ilk boykot ilahiyat Fakültesinde oldu. Ora
ya gelen genç kız belli bir kıyafette iken bir
den bire şeriatçı kıyafete büründü. İlk boykot 
ve işgal ilahiyat Fakültesinde başladı. Dekan ve 
profesörler dışarıya atıldı. O zaman da uyar
dık. Birçok kimseleri uyardık. Hepsine yapma
yın bunu, dedik. Fakat «iyi, bizimkiler bunlar, 
sağcı bunlar» der gibi o zamanın Sayın içişleri 
Bakanından karşılık aldık. Sonra ne oldu? Hu
kuk Fakültesi kafeteryasında işler, plansız bir 
şekilde, ölçüsüz bir biçime dönüşecek şekilde 
başladı. Görülüyor ki, ilk boykot, ilk işgal ila
hiyat Fakültesinde yapılınca, ilk kez her yetki
liyi uyardık. Tedbir alınmadı ve profesör, de
kan içeriye giremedi. Karşılığı hemen Hukuk 
Fakültesinin kafeteryasında bir süre sonra ol
du. Uzun sürdü, - biliyorsunuz - İlahiyat Fakül
tesindeki boykot ve işgal. İktidar bunu asla 
önemsemedi. Dehşet verici bir kör döğllşü ve 
karşılıklı silâhlanma yarışı böyle başladı. So
rumlu, günahkârı evvelâ belli ebelim. Polis de 
tüyler ürpertici rollere sokuldu. Sise de gel-
mistir, fotoğraflar var. 8 - 10 polis, hepsi bir

den bir adama çullanıyor. Eğer suçlu ise gö
tür. 10 kişi, tüfek elinde, öteki tabancasını çe
virmiş, beriki sopasını çevirmiş, fotoğraflar do
laşıyor. Biliyorsunuz işçi örgütleri de tebrik 
kartlarına koydu onları. 

Kanlı Pazardaki polislerin durumu çok il
ginçtir arkadaşlarım. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Hâlâ 
oradasın. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Kanlı Pa
zarda, istanbul'da polis kale düzeninde dizil
miştir. Bir yeri açık, Operadan geliyor, yü
rüyüş kolu gelince içeridekilerin istediği kadar 
bir grup içeriye girer girmez polis kapatıyor. 
Filmi var bunun. Polisin arkasında Adapazar'-
mdan - isimlerini görüşmede açıklıyacağız, ka
bul edilirse - İstanbul A. P, yöneticileri kam
yon ve arabalarla getirdiği, çivili sopalar elle
rinde, gericiler mevzide, polisin hemen gerisinde. 
Yürüyüş kolunun arkası kapanınca, polisin ar
kasından fırlıyorlar, polis de karışıyor. 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Bir 
tane gösteremezsin, Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Filmini ge
tireceğiz, filmini göstereceğiz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyiniz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Fotoğrafını 
göBtereceğiz. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Araştır
mayı kabul edin, fotoğrafını gösterelim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko
nuşmayın. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Fotoğrafını 
göstereceğiz. Bir fotoğrafta 11 - 12 polis, 6 - 7 
kaba kuvvet saldırısı bir çocuğu çiğniyor. Fotoğ
rafı göstereceğiz. Diğer birinde buna yakın po
lis, buna yakın gerici bir de sakallı adam taş 
atıyor, öbür tarafta bir genç kızı bir sürü in
san çiğniyor. O zaman filmi burada gösterme
miz için rica ettik. Bunların hepsi fotoğraf. Da
ha şimdi geldi, bir fotoğraf da Yılbaşı tebrikin
de basılı. Fotoğraflarda her halde uydurma de
ğildir. İşte böyle bir ortam içinde örnekleri bu 
olan, fotoğrafları yayılan bir kaba kuvvet sal
dırısı gördük. Sayın Demirel'in filmi yasakla
dığını sonra öğrendik. Ben, o zaman televizyo
na gittim, rica ettim, «bu filmi seyredelim». 
Dediler ki, «Hükümet yasakladı». Peki, bu fil-



C. Senatosu B : 24 

n i kimse gcrdü mü şimdiye kadar? «Hayır», 
Hükümet gördü mu? «Hayır», Demek ki, 
filim ne Hükümetçe, ne hiç kimsece görülmeden, 
Sayın Ba-bakan, TRT yasasının maddesine gö
rü, ulusal güvenliğe ve ulusal çıkarlara aykırı 
olduğuna karar vermiş, yasaklamış. Sordum 
bir defa; «rejisörün senaryosunu mu gördünüz? 
Rejisörle mi görüntünüz? Ne biliyordunuz gör
mediğiniz bir filmin bu nitelikte olduğunu?» De-
mekki bilinen bir şey var. Sonra, bir eskiya bo-
zııntırunun, saldırganın gazetelerdeki boy boy 
resimlerini gördük. Biraz sonra baktık, A. P. 
gen?1! merkezinde ikramda bulunuyor aynı 
adam. Arkadaşlarım, böyle olunca... 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — ikram
da mı bulunuyor adam? 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — A. P. 
ye gittiniz mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdaha
le etmeyin. Savın Yıldız siz de cevap vermeyin, 
istirham ederim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Gazetede 
gördük. A. ?. Genel Merkezinde ikramda bu
lunduğunu gazetedeki resminden gördük. Baba 
önceki saldırgan rssmi de yanında. 

Şimdi....... 

M. KÂZIM EÂBAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Hangi gazetede? 

EKREM ÖZDEN (istanbui) — işinize gel
ir'iyen gazetede. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Arkadaş
larım, Hükümetin tutumu bu olunca. Yani, ben
zetmemi bağışlayın, penaltı hak eden tarafa gol 
attıran bir Hükümet. Gölü ona attırıyor. Bu, 
reyiroileri de isyan ettirir, değil takımları, se
yircileri de isyan ettiriyor, iste kaba kuvvet ve 
boykotlar böyle başladı. 

Arkadaşlarım, şimdi bu âsayişsizL'jk olayla
rında en önde eylemlerde bulundukları için, 
yeni baskı tedbirlerine gerekçe yapılan gençler
le ilgili duruma değinmek istiyoruz. - Adalet 
Fanisinde birçok arkadasın bundan rahatsız 
olduğunu biliyoruz. Onlanaı heyecanlarını -say
gıyla bairşi'lariiz. Bizim görevimiz, eylemleri 
somut olarak d:C!e getirmektir. Ve burada baş-
sorun/lu Hükümet olduğuna inanıyoruz. - Hü
kümet bu konuyu ya hiç anlamamış, ya da. 
gerçek medenilerine değinmekten kaçmıyor gö
rünüyor. Oyıa ki, bu eylemlerin gerçek ne-
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| denleırine yönelmedikçe tedajvmin yansı olan 
j tojhiısi, tanılamayı doğru yapmadıkça akılcı 

h'içbir çözüm bulunamaz. 

Arkadaşlarım, gemicilik sorumlarını geniş bir 
I çerçeve içinde ele alıp, gerçeklere cesareıtle 

parmak basmalklyıız. Çağımızın iki temel nite
liği vardır. Neresin© giderseniz gençlik eylem
leri yoğun, Parlâmento dışı muhalefet etMn 
görünüyor. Komünislt Polonya'da bile Parlâ
mento dışı muJhaileıfelt Hükümeti -değâ̂ ftcarıeceSk 
kadar etkin olmuştur. Çağımızın, çok hiKİa tek
nolojik gelişmıesi değer yargılarını, gelenekleri, 
- Sayın Ertuğ'un da burada belirttiği gibi - es
ki düzenlerin uyamayacağı ölçüde, hızla değiş-
tirmekıtedir. Bu hızlı değişme, geleneksel ör
gütler ayak uyduracak bir hızlı değişim yapa
madığı için, hükümetler ve paırlâımenıtolarda, 
birçok yerlerde, bu eksiğin giderilmediği yerler
de Parlâmento dışına mulhalefıeıt taşıyor, yet
miyor Parlâmento içi muhaJMeit. Gençlik eyle
min, değişmamıı, somut ısiragesi, sembolüdür. 
Kendi değişiyor. 5 yılda belki eskinin 100 yı
lını yaşıyoruz. Böyle ibir değiştim içinde !bulu>-
nan bir dünyada, çağımız bu değişimin içinde 
değerlendirilmelidiır^Jlskinin - belirttiğim gilbi -
çok uzun sürelerine sığan olaylar, çok kusa sü
relere sığıyor. Bu durum karşıısiinjda, faşjilstin-
den komünistine, kapitalistinden bilmem han
gisine kadar, giderseniz gidin, bütün ülkeler
de gençlik, kurulu düzenlere karşı başkaldı-
rırcasına eyleme geçmiştir. Böyle görülüyor. 
Yüzeydeki belirtilerine bakarak, bunları nite
lendirmek yanlıştır. Artık eski reçetelerin son 
'gerçeklerin değişmez belgeleri olduğuna inanan, 
bağnazlığa, taassuba, öskiınıiş düzenleri savunan 
siyasal eiskiciliğe, ulusal bağımsızlıktan ödül-
î?r, tavizler vermeye, yeni sömürgeciliğe ve 
(iktidar gücünü çıkar aracı yapmaya karşı, 
bütün ülkelerin gençliği sözbirliği halinde sa
vaş açmışlardır. Bizim gençlik de, bu savaş 
içinde, kendi payına düşeni yapmaktadır. 

Bu belirttiğim nedenlerin hepdısi de bizde 
vardır. Bugün gençlik eylemlerini suçlamanın 
moda olduğu, bumaliimı yaratmada başlıca suç
luların bile, her şeyi çocuklanmıza yüklemek 
istediği, öğrenimin sürdürulememeisiııin bez
ginlik yarattığı ve işin esasını Mlmiyenlerin de 
asıl suçluların gençleri suçlamasının etkisinde 

I kaldığı bir dönemde belki gençlik sorunlarını 
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bu açıdan ele almak, belki sempatik görülmiye-
bilir. Ama, biz, gerçek çözüm arıyoruz. Bu yüz
dendir ki, bu durumu geniş bir çerçeve içerisin
de eleştirmek istiyoruz. 

Gençlik eylemlerinde yadırganan yönler 
yok mudur? Vardır. Bu eylemleri özel amaçlara 
yöneltmek istiy enler yok mudur? Vardır Ama 
arkadaşlarım, önce gençlik kütlesini bu kışkır
tıcı ve özel amaçlı insanların kışkırtmasına, et
kisine hazır bir halde bulundurmamaktır, ça
re... Yoksa büyük çoğunluğu, türlü yönleriyle 
bunalıma, patlama noktasına itildikten sonra, 
birkaç kişi kütleyi sürükleme yeteneğini gös-' 
terir. îşte asıl, büyük çoğunluğun sorunlarını 
çözüp, bunalımı çoğunluğundan aldırırsak, o 
zaman kışkırtıcı özel amaçlılar etkisiz kalır. 
Yoksa, herşeye hazır, her kışkırtıcıya hazır 
bir kütle bulundukça, bunu özel amaçlılar ra
hatça kullanabilirler. 

Arkadaşlarım, burada elbette yerdiğimiz 
var. Bu durumda bulunduğu için CÎA'nm bile 
oyunu olarak gençliğin sözlerini işitiyoruz; ger
çekte emperyalizm oyunudur : «Halklar» sözü.. 
Yani açıkça yurt bütünlüğünü bölücü bir poli
tikaya alet olmak... Birçok gençlere bunu an
lattım; hak verdiler. Dedim, bu yolda yurt 
bütünlüğünü bölücü marifeti ne nihilizm ne de 
şiddetten haz duyma ile açıklanamıyacağı ve 
bu öfkenin kaynağında kuvvetli bir rahatsızlı
ğın bulunduğunu düşünebilen kafaların ortak 
kanışıdır. Komünistinden, kapitalistine kadar 
düşünen 'kafalar bu yargıya varmıştır. Devlet 
adamı niteliği olanlar bu olaylara böyle bir ge
niş açıdan bakarak çare arıyor. 

Ünlü Devlet Başkanı De Gaulle ü^tün kişi
liğine karşın tepkiler karşısında «hepisini ka
bul ediyorum, düzelteceğim diyerek ama dü
zelttiğim halde tepki yaparsanız ona da tedbir 
alacağım» demek suretiyle iki yönü de sağ
lam bir politika ile karşısına çıkmıştır. 

Edgarfor, her halde kimse ona solcu veya 
komünist diyemez, o eski Baş'bakan, Millî Eği
tim Bakanı ne diyor. «Bunu komisyonda da 
belirttim. Gençlik eylemlerinden sonra diyor 
ki; «Ulusal eğitim alışkanlıklarında ve doktrin
lerinde yırtıcı bir gözden geçirme - o tabiri kul
lanıyor - (üne revision dechirante) Fransızca 
tâbirini kullanıyor. Bilenler hatırlasın, yırtıcı 
bir gözden geçirme gereklidir» diyor. 

Tito söz veriyor, «yapacağım, yapamazsam 
koltuğumu bırakırım» diyor. Amerika'da, Viet
nam dâhil, türlü emperyalist tutkuları genç
lik protesto ediyor. Hangi ülkeyi alırsanız alın 
bunları görüyorsunuz. En rahatsız bir ülke 
olan Türkiye'mizde huzursuzluğun niteliği taşı
mak suretiyle önce bu bütünlüğe karşı olan 
devrimcilerle de dövüşmek zorunda kalacaksı
nız. Bu politika, emperyalizmdir. Bu politika 
emperyalizmindir siz de buna alet oluyorsunuz. 
Bunu; söylediğimiz birçok çocukların «haklı
sınız bunu bu açıdan düşünmemiştik» dedikle
rine tanık oldum. İste bu duruma getirdiniz mi 
herkesin etkisine hazır gelir. 

Sayın arkadaşlarım, bir süre önce İstanbul'
da uluslararası gençlik örgütlerinin bir toplan
tısı oldu. Orada dünya gençliği komünistinden 
kapitalistine kadar konuştular. Sanıyorum is
lediniz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
U'Thant «Günümüzün gençliği huzursuzdur ve 
değişiklik isteği ile yanmaktadır, insan hakla
rının çiğnenmesine bütün dünya gençliğinin 
şiddetle tepki gösterdiklerine, gerek ulucal ge
rek uluslararası ortamda insan haklarına saygı 
gösterilmesini istediklerine tanık olmaktayız.» 
diyor. U'Thant da böyle diyor. Batık, Doğulu, 
hattâ Bulgar gencinin İstanbul'daki konuşma-
C".nı sanıyorum hatırlarsınız. Hepisi kurulu dü
şene tepki gösteriyor. Olağan nitelikte ve ça
ğın diğer yargılarına uygun bir çıkış bularaı-
yan akımlar toplumu zorluyor. Öğrenci eylem
leri «bir kolhı kişi» olmaktan cok öteye, çok 
köklü ve derin nedenlere dayandığı, moda ol
madığı, ne bir avuç yöneticinin nedenlerinin 
hiçbirine yöııelinmediği gibi yenilerini yaratma
da sanki özel bir plân uygulanıyormuş ya da, 
aleyhimizde bulunanların arzusundan bir türlü 
çıkılamıyormuş gibi inatlı görünen iktidar. Hü
kümet hiçbir uyarmaya kulak vermeden genç
liğin şundan ya da bundan vana olduğunu «sol
cu» olduğunu söyleyip durmakta ve birbirleri
ni kırmalarından yararlanmak ister gibi dehşet 
verici bir bilinç anestezine uğramış görünmek
tedir. «Solcudur, şu kışkırtıyor onu» Tedbirin? 
Yok öyle bir şey. 

Türk gençliğinin, sâf kendi özel sorunlariyle il
gilenip toplumsal düzende istediği değişiklik
lerde, dikta rejimlerindeki kadar bile, eylemde 
bulunmamasını istemek akla uymaz. «Dersle-
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riyle uğraşsınlar» sözü, bugünkü üniversite 
gençliğini molla sanan bir görüştür. Bu konuda 
esas görüşümüz şudur : Tembel, beleşçi, züppe, 
hocalarına saygısız, ölçü tanımıyan taşkın si
lâhlı saldırıları gençliğimize asla yakıştırma
yız. Gençliğimize yatkıştırmadığımız bu nite
likler yanında; dinamizmi olmıyan eldekini 
minnet sayan ve sâf kendi sorunları jle yetinen, 
ulusal geleceği etkileyecek konularla ilgi g'ös-
termiyen gençliği Türkiye için ayıp sayarız, 

Türk Gençliğinin büyük çoğunluğu belirtti
ğimiz niteliktedir. Bugünkü gidişe karşı genç
liğin tepkileri çok görülmemelidir. Düşünsel 
ve onlara yaraşan nitelikteki eylemlerini kaste
diyoruz. Yoksa silâhlı adam öldürme tepkisi 
değil. Kurtuluşumuzu sağlıyacak bir sürü önem
li sorunlara çağdaş ölçülere g'öre çözüm getir
meye yanaşmıyan ve sert tepkiler olmasa ya-
naşmıyacak olan banka rezaletini, evet 5 milyar 
yatırım yaptığımız yıl - Devlet yatırımı - 22 
milyarı üretim alanı dışına dağıttı bankaların 
resmî belgeleriyle sabit Devlet yatırımının 4 
misli. Bu rezaleti, dış ticaret batağını, toprak 
ağalığı ayıbını, vergi kaçakçılığını kendiliğin
den düzeltmiyecek gidişe karşı elbette gençliğin 
eylemleri belki de daJha sert olması gerekir. 

Yarının dünyasına göre bir Türkiye yarat
mak istiyen gençlikle, çıkarlarına uyan bozuk 
düzeni sürdürmek istiyen dünün dünyasından 
gücünü alanlar çatışıyor bugün. Çatışma cephe
si böyle. Bozuk düzeni savunmak, ihanettir, 
geçmişe dönük, köhnecilik uyuşukluğu ve çı
karcılığı kutsal inançların gereğidir diye savu
nup, sömürdüğü insanları kullanarak, toplumu 
oto entegrasyona sürüklemekte olanlar, gelece
ğimizin yaratıcılarına tüm aydın düşüncelere 
hınçla saldırıyorlar. İktidar da en asından bu
na göz yumuyor. 

Bu tutum, tepMleri ve gerilimi giderek ar
tırıyor. Kişiliğine ulaşmış genç bir insanın, es
kimiş düzenleri ile köhne düşünceleri savun
ması, sömürmelere ses çıkarmaması, tüm bağım
sızlık ülküsünün ateşini yüreğinde beslememe
si, tutucu eğitimcilerin emrine girmesi korkunç 
olur. Az gelişmiş ülkelerde işte gençlik buna is
yan ediyor. Sağcı gençlik bulunmaz, az gelişmiş 
ülkelerde. Bizde bulunuyorsa bilmiyor da on
dan. Halkın, cahilliğin karanlığında, kandırıla
rak gençlerin karşısına çıkarılıp, kendi öz dâ

valarını sabote etmesini sağlıyan oyunun boşa 
çıkarılması yolunun, bilimin ışığını ve gerçek
leri halka götürmek olduğunu anlıyan gençlik, 
«Gençlik Anadolu'da» diye bir kampanya açtı, 
ona bile saldırıldı. 

Arkadaşlarım, dünya tüm bir değişmede 
iken, bizim her yeri çatırdıyan bozuk düzenimi
zi nasıl yaşatacağım diyenlerle, diyalektiği ge
riye doğru çalıştırarak daha da köhte bir dü
zen yaratmaya çalışanlar ve ulu hakanca eskici
lerin, akılsızlığının ya da kasıtlılığmın şimdi
ye değin ağır bedelini ödemekte olduğumuzu 
aıMıyan gençler tepki gösteriyor. 

Gençlik deyimini, insan ömrünün bir evresin
den çok, gelecek kuşakları da kapsıyan anlamı 
ile kullanan Atatürk; düşüncel dinamizmi, he
yecan, atılım gücü anlamında kullanıldığını hi
tabesinde ve Bursa demeçlerinde açıklamıştır. 
Devletinin ve kurduğu Cumhuriyetin güvence
sini de böyle bir güçte görmüştür. Çevresinde
kilerin başları üstünden ileriye ve geleceğe ba
kan Atatürk'ün gençliğe verdiği görevlerde, 
geçmiş özlemi, ulu hakancılık, tutuculuk yok
tur. Bu ödevlerin anlamını çok iyi kavnyan 
gençlik, değil geleceği, bugünkü çevrelerini bi
le göremiyen, onu eskisinin özdeşi, aynı sanan, 
arabaya tersine koşulmuş durumunda bulu
nanların başbaşa savaşı çok ilginçtir. 

Ama, söylemek isteriz M, gençlik bugünkü 
kadar da desteksiz, ilgisiz kalmamıştır. Evet 
gençlik tüm bir suçlama ile ilgisiz ve desteksiz 
kalarak nereye gideceği belli olmıyan eylemle
re itilmektedir. 

Yeryüzünün herhangi bir ülkesinde, bir sö
mürücü ile sömürülen kaldıkça, savaşmayı em
reden çağımızın insancıl düşünür önderi Ata
türk'ün - kî, Bunları hep söylemiştir - Kendi 
ülkesindeki bugünkü duruma seyirci kalamaz, 
onun gençliği. Bu genelleme ve çağımızın değer 
yargılarının ışığında, şimdi gençliğimizin so
mut sorunlarına ve olayların somut nedenleri
ne geçiyorum : 

1. Eğitim kurumlarının yarattığı bunalım. 
Eğitim kurumlarımız bunalım yaratıcı nitelik
tedir. Yüksek öğrenim kurumlarının acıklı hali 
bu düzeyde dahi eğitim dükkânlarının, özel 
okulların, öğrenici sömürüşü, kürsülerin özel 
çıkarlara alet edilmesi, araştırıcı, geliştirici ve 
toplum sorunlarına çözüm getirici olmıyan, 



C. Senatosu B : 24 12 . 1 . 1971 O : 1 

halka dönüklük niteliği çok eksik olan üniver
sitelerin bunalttığı gençlik, elbette tepki ya
pıyor. 

2. Çıkarcı çevrelerin saldırıları; dipten ge
len depremlerle kurulu düzenin çatırtısından 
ödü kopanların gençliğe saldırması çok azgm-
laşmıştır. Bu sapık tutum sahipleri, gençliğe 
karşı giriştikleri eylemler ve saldırılar da çok 
yüz karasıdır. Uydurma dernekler, uydurma hi
kâyeler, din kurallarına sığınarak suçlamalar 
ve kışkırtmalar. Sen Jüst'ün de dediği gibi, 
«en ustalıklı cinayet bir çeşit din biçiminde 
olur dolandırıcılar, kutsal kişiler oluverir» işte 
bu oyun oynanıyor. İktidar çevrelerinin de des
teğini gören bu takım, gençliği baş düşman gö
rüyor. 

3. İktidarın tutumu; gençlik olayları ve 
tüm toplum bunalımlarında en ağır, vebal; ik
tidarın, hükümetin omuzundadır. Sosyo - eko
nomik politikası bunalım yaratıcıdır. Sosyal 
devleti, anti - sosyal bir politika ile güder ve 
çözüm olacak sorunlara çıkarcı çevrelerin ha
tırı için yanaşmaz. Bunun sonunun iflâstan 
başka bir şey olmadığını gören gençlik tepki 
gösteriyor. Göstermesin mi? 

Yanlışları düzeltip gerçek bir kalkınma yo
luna girecek yerde, kötü gidişine karşı duran 
gençlere, çıkarlarını koruduğu takımla birlikte 
cephe alırsa, gençlik iktidar savaşması başla
mış demektir. 

Siyasal yönden; Anayasayı, özellikle hukuk 
devleti ilkesini, tek parti döneminde bile Tas
lanmamış ölçüde çiğneyen ve bu karara karşı 
çıkan yargı organları ile savaşa girişen, özgür
lük kısıl lamaları ve Anayasayı kendisine ben

zetme yolu ile bunlara özür ariyan, karşı dev
rimci kampanyayı meydanlarda sürdürmekte 
olan, Anayasanın meşru temelini bile siyasal 
rüşvetlere sermaye edilmekte olduğunu gören 
ve Atatürk'ün savunduğu ilkeleri savunmayı 
suçhyan bir ortamda gençler elbette tepki gös
terecek. öldürenlerin de kollarını sallaya, sal
laya gezdiklerini görünce ve Hükümetin, «ted
bir aldık» demesine inanmayınca bu tepki dur
durulamaz. 

Sayın içişleri Bakanı «Bütün suçlu ve kaatil-
lerin hepsini yakaladık» diyor. Sonra Aytaç'in 
eşi «benim haberim yok bu işten her halde ko
camı öldüren yakalanmışsa önceden bilmeli 

idim.» diyor, inanmıyor bu sözlere, demek ki. 
Yahut doğru konuşulmuyor. Hattâ kaba gerici 
kuvvet saldırılarda başrollerdeki eşkLya bozun
tuları, gazetelerde okuduk, operada görev almış
lar. Sonra da opera faciası çıkıyor. Hele o ıskat-
çıhk iyice bunaltıyor, arkadaşlarım. Bu Ana
yasanın temelinde gencin kanı vardır, öfkesi 
vardır, onun yıktığı düzende. Onun için Anaya
saya karşı her tedbire, bütün genç devrimciler 
tepki gösteriyor. 

Değer yargıları ve ahlâk değerleri sarsıntı 
geçiriyor Türkiye'de. Bu da gençliği bunalıma 
itiyor. «Arsalardan, bankalardan tutunuz da, 
sözünü bile etmekten insanın çekindiği ağır 
lekeli suçlar gözler önünde yapılıyor ve Parlâ
mentolar buna destek sağlıyor,» yaygın söy
lentisi karşısında elbette tepki gösteriyoruz. 
Böyle bir ortamda genci öldüren canavarlar da 
ortalıkta dolaşıyor. Olaylara karşı Hükümetin 
tutumu çok üzüntü verici. Suçlu kimselerin çe
kingenliği içinde tedbir alamıyan, aldıklarında 
da Devletin tarafsız davranması ilkesini çiğni-
yerek, «Bu Devlet bizden yana değildir, başı
mızın çaresine bakalım» dedirten, «bölüştür 
bölüştür, doğuştur» taktiği ile bütün kurum ve 
örgütlerini Türkiye'nin, hücrelerini birbirini 
yer haline sokan bir tutum vardır. Sonuç ken
di aleyhine de olsa, Hükümet bu tutumu dü
zeltmek niyetinde değildir. Bu tutum ve gidi
şe karşı susulamaz. Bu arada gençliğimizin be
ğenmediğimiz olaylarını saydım ama, Sayın İç
işleri Bakanının elbette burada beyanlarını 
paylaşmak olanak dışıdır. Ne diyor İçişleri Ba
kanı; «Politikacılar ellerini çeksin.» Doğru, 
bir söz. Ama, bunun acaba bir itiraf mı, bir 
pişmanlık mı olduğunu anlıyamadık. Çünkü, 
bunu söyler söylemez arkasından; Ankara Be
lediyesinin A. P. li Başkan Yardımcısı; beledi
ye araçları ile topladığı saldırganlarla meydan 
dayağı attı, TRT yi suçlıyarak; «Ben burada
yım yahu..» diyor, adam dayak yedi. Demek ki, 
bunun arkasındaki politikacıyı Sayın içişleri 
Bakanı çok iyi biliyor. BelM ellerini çekecek
ler, pişman olmuş bilmiyorum. Ama en çok bu
lunan her halde odur. Yasalar yan tutmadan 
uygulansa buna da kimse bir şey diyemez. Ne 
solcunun, ne sağcının silâhlı saldırısına fırsat 
vermiyen durum, kimseyi haklı bir eleştirme-

I ye getiremez. Devletin birinci varlık nedeni 
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asayiş ve güvenliktir. Komünistinden faşisti
ne kadar, Devlet önce bunu sağlamak zorunda
dır. Baş görevini yapmıyan bir iktidar. Sokak 
ortasında cana kıyılırken, «Devlet güçlüdür, 
yasalar uygulanıyor, gereken tedbirler alını
yor..» dersek kim inanabilir buna?., «önleyici 
kolluk tedbirler aldık.» diyor, Sayın içişleri 
Bakanı; Devlet Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde polisleri dizmiş, tedbir almış. O ted
birin gözetimi altında da çocuğu öldürdüler. 
Demek ki, öldürmek için tedbir almışlar. İşte 
tedbir böyle, yasalar ve Devlet gücünü de böy
le kullanan iktidarın karşısındaki devrimcileri 
silâhlı savunmaya zorlamıştır. Bunu birkaç yıl 
önce İstanbul Üniversitesi Gençlik Örgütü Baş
kanı, bugünkü Türkiye Millî Gençlik örgütü 
Başkanı açık söyledi; «Artık silâhlanmak zo
rundayız.» diye beyanda bulundu. Ne diyorsun 
dedim, istanbul'da idim; «Başka bir çaremiz 
kalmadı.» dedi. Bu beyanlar arka arkaya sür
dü. Devlet kuvvetleri ile karşılaşan devrimci
ler işte bu duruma itilmiştir. Bunu kabul eder
sek, tedbir bulunur. Bu durumda Sayın İçişleri 
Bakanının Senıtoda gençlere «Sokak eşkıyala
rı» derken, demin de belirttiğim gibi, asıl eş
kıyaları koynunda besleme huyundan vazgeç
melidir. iktidar, arkadaşlarım, devrimcilere o 
ölçüde düşmandır ki, nerede bir devrimci bu
lursa bu Hükümet, karşısında ayda bir gerici 
bulsa dahi onu da destekliye cek. iranlı genç
leri bile !8avak mezbahasına itmek için, Danış
tay kararlarını dabi dinlemedi. Ne imiş? Yıkıcı 
imiş. Sana ne?... İran'a karşı buradaki bir gen
cin tutumu iyi değilmiş. Hele Kıbrıslı gençlere 
- altı tanesinin ismi var - hepsi Kıbrıs gençliği
nin orada ve buradaki genel başkanları geçen 
yıl, bu yıl; bunları sürdürüyor. Ve içinde mü
cahit olan Herper Vehbi de diyor ki, «Tek su
çumuz devrimciliktir.» Ne imiş? Yıkıcı imişler. 
Türkiye Cumhuriyetini mi yıkacaklar bunlar 
acaba, ne yapıyorlarmış istanbul'da?... işte gö
rülüyor ki, genç doğru bildiği, dünyada da doğ
ru, kabul edilen ve uygulama sonuçları iyi olan, 
inandıklarınca da benimsenen ve kimsenin açık
tan veremediği görüşleri savunuyor. Oaydırıla-
maz bundan. Düşünleri engizisyonlar bile önle
nemedi. Tersine bu gibi düşünlere karşı şid
detle saldırılara kalkışmak yalnız onlara olan 
bağlılığı kuvvetlendirmekle kalmaz, bu baskı
lar bunlara bağlılığı artırır. Neden bu iyi dü

şünlere bu Hükümet sahip çıkmıyor? sorusunu 
sorunca; aldığı karşılık tepkiyi artırıcı olur. 
MAO'cudur, bilmem necidir. Açık konuşalım; 
neci olsun Türk genci? 1 8 - 2 0 yaşındaki deli
kanlı neci olsun? Neci olduğunu gösterecek 
bir tutuma yönelmedikçe hükümetler, iktidar
lar, parlâmentolar neci olacağına ilişkin açık 
bir davranışa yönelmedikçe... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Neci 
olacak? Atatürkçü. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ona yönel
medikçe, o genç sağa sola sapıyor, onu göste
receksin. 

Gençliğimizin eylemlerini değerlendiren çok 
ilginç resmî belgeye bakınız: Millî Güvenlik 
Kurulunda konuşulur bu belge. A. P. yanlısı 
Tercüman Gazetesinde yayınlanmış. Bu gaze
tenin yayınladığı belge şöyle; Avrupa'daki 
gençlik için yakıyor diyor ki; - Millî Güvenlik 
Kurulundaki belge - «Irkçı, hattâ şölen bir üs
tünlük duygusu ile Avrupa'ya giden gençler, 
durumumuzu ora ile kıyaslayınca, ruhsal bir 
depresyon içinde geri kalmışlığımızın nedenle
rini ve giderilme çarelerini aramaktadırlar» 
- Resmî belge, Hükümetin temsilcisi yazıyor bu 
raporu. «Bu arada Amerika'nın dış politikası, 
ekonomik sömürüsü ve içişlere karışmasını yer
mektedirler. Neye mal olduğunu bilmemekle 
birlikte, Rus ve Çin kalkınmasını takdir etmek
te, şimdiye değin solculuğun yasaklanması ile 
düştüğümüz durumun nedeni olduğunu san
makta, ıgeri kalmış bir ülkenin ancak sola gi
den yolla kalkınabileceği bilincine varıyorlar. 
«Millî Güvenlik Kuruluna resmî rapor olarak 
bu geliyor. Doğruyu bulmuş gençler. Keşke 
Hükümet de bunlar kadar gerçeğe yönelme ce-
caretini gösterse. Arkadaşlarım, Hükümet ne
rede bulursa onun karşısındadır. Bir hikâyeyi 
biliyorsunuz. Hakkı Keskin, benim bulundu
ğum köye yakın bir köydendir. Olay oldu. Öğ
renci hakkı alındı, yurttaşlıktan çıkarılmak 
istendi. Berlin Üniversitesi Rektörü Cumhur
başkanına başvuruyor, profesörler başta, rek
tör başta yürüyüş yapıyor. Sanıyorum ki, hiç
bir elçimiz Almanya'da bu ölçüde tepki yap
madı. Bu kadar sempati toplıyamadı. Her hal
de bu çocuk oradan bir şey yıkmıyordu. Zin
dancı Ulu Hakan bile, yurttaşlıktan çıkarılma 
cezasını böylelerine reva görmemişti. 
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ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Kim 
o Zindancı Ulu Hakan, izah edin lütfen? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Abdülha-
mid efendim. 

Bütün bu 'densizlikleri yaparken... 
ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — O 

senden çok daha âdildi. 
AHMET-YILDIZ (Devamla) — ... Tepkileri 

beliren... 
ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — O 

sizden daha âdildi. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müda

hale etmeyin. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Ben eskici 

değilim, eski kafaları da düzeltemem. 
ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Biz 

hakkı eskide de, yenide de kabul ederiz. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk lütfen. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Türk yur

dunun, Devlet kurucusunun damgasını yiyerek 
tarihe gömülmüş bir kimse elbette zindancı idi, 
özgürlükleri boğuyordu. Bunu bir parlömante-
rin savunabilmesi ayılbm ötesindedir. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — îlgisi yok 
efendim, şimdi onun müdafaası mı olur? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko
nuşursanız, müzakere olmaz. Müsaade buyurun 
efendim, müsaade buyurun. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bütün bu 
densizlikleri yaparken beliren tepkilere karşı 
«demokrasiye bir kötülük gelmesin» diyenler de 
yanlıştır. Tepkilerden değil, tepkilere verilen 
gerekçeden gelir kötülük demokrasiye. «Bugün
kü berbat hal mi demokrasi» diyor. Bu geldi
ğimiz aşama, Atatürk yolunda olduğumuzu ve 
27 Mayıs Anayasasına göre yöneldiğimizi mi 
gösteriyor? Bu yol yalandır. Bunlar yalandır. 
Atatürk yolunu izlemek, bugün yalandır. Ola
maz. Çünkü; Atatürk, ülkeyi bıraktıktan son
ra dünyada en başarısız ülkelerden biri halinde
yiz. G-eriye doğru yarış değildi ki, Atatürkçü
lük, onun izinde olup başarılı olalım. Demek ki, 
izinden ayrılmışız. Açık bu. îşte buna tepkide 
'bulunuyor, inanmıyor bu sözlere. Törenlerde, 
gardroplardan Atatürk'ü çıkarıp toplumsal ya
pının özüne oturtmak istiyor. Onun ışığını yur
dun ufuklarına bir meşale- gibi tutmak istiyor. 
Yolsuzluklara, vurguna, iskatçılığa, işbirlikçiye 
paydos diyor, demek istiyor. îşte bizim istedi

ğimiz gençlik de bu. Yoksa ne tembel, ne silâh
la saldıran, ne hocasına terbiyesizlik eden genç 
istemiyoruz. Ne de bugünkü batakçı gidişe ses 
çıkarmıyan pısırık gençlik istiyoruz. Hele bu 
bozuk gidişi destekliyecek genci, tedavisi ivedi 
bir hastalığa yakalanmış görürüz. Daha önce 
kuşakların, hepimiz dâhil, yapamadıklarını ya
parak topluma kurtuluşu sağlama heyecan ve 
'bilincini taşıyan genç istiyoruz. Ülkeyi bu du
rumdan kurtarma çabasındaki gençliği savun
mak ona destek olmak, yol göstermek, aydın
latmak, tecrübelerimizi aktarmak yurtsever, na
muslu bir tutumdur. Sandığı ve ulusal iradeyi 
istemediği duruma çeviren gidişe biz de karşı
yız. Yalnız, genç değil. Gençliğe aşağılık saldı
rıları yöneltenlere karşı bir tedbir alınmamasını 
da çok kınıyoruz. 

îktidar yanlı gazetelerin kullandıkları diller 
çok tiksindiricidir. Üniversitelere Hongkong ba
takhaneleri gibi fuhuş ve çiftleşme yuvaları den
mesini Sayın Ordinaryüs Profesör Hıfzı Veldet 
Velidedeoğlu'dan başka kimse tepkiyle karşıla
madı. O, birkaç yazıda bunu belirtti. Görülüyor 
ki, can, mal güvenliği kalmıyan ve Devlet oto
ritesi korkunç bir aşınmaya uğrıyan ülkemizde 
bu durumun başlıca sorumlusu olan Hükümetin 
olayları yorumu, düşündüğü tedbirler, durumu 
daha da kötüleştirmekte. Ve de öyle bir Hükü
metin varlığı yıkıcıların, saldırganların karan
lıkçıların cesaretini artırmakta ve toplumsal gi
dişe tepki gösterenler için de başlıca kışkırtıcı 
etken olarak görülmektedir. En büyük kışkırtıcı 
bulgun Hükümettir. Etken olarak görülmekte
dir. Bir suçlu var. Önce, onun hakettiği cezayı 
görmesi lâzım. Bu, Hükümettir. Tedfbirler çare 
olmalıdır. Kangren olmuş bir kimseyi aspirinle 
tedavi edemezsiniz. Kaç kez uyarıldığı halde bir 
türlü uyanmıyan iktidarın eylemlerinde inat ve 
tekerrür vardır. Yasama organlarının eksik bı
raktığı görevi biz siyasal konsültasyonla yerine 
getirmek gidişinin de karşısındayız. Bu duru
ma düşnıemieliydi - bu durum teşbihini yerinde 
'buluyoruz - bu duruma gelişin karşısındayız. 
Bu hale gelmemeliydi Hükümet. Parlâmentonun 
yapmadığı görevi başkalarının vesayetle yap
mak durumuna gelmemeliydi. Bu durum, Cum
huriyet Senatosunu ivedilikle göreve çağırmak
tır. Bu görevi yapmazsak, yapacakların iradele
rine saygı göstermek durumundayız, söyledikle
rimiz bir bütünün türlü belirtileridir. Aslında 
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bir bütün olarak konu ele alınmalıdır. Hasta 
bir gidişin görünecek belirtilerini teker, teker 
saydık. Düzeltmek, tümünü düzeltmekle müm
kündür. Anayasa toplum düzenine aykırı duru
yor. Toplum düzeni ile Anayasa uymuyor. Uy-
durmayada kararlı bir Hükümet görmüyoruz. 
İleri bir Anayasa, geri bir toplum düzeni, otur
muyor. Bu Hükümet hem çelişkiyi gidermiyor, 
hem çok olumsuz tedbirleriyle, bunalımı artırı
yor, sandalyesine de yapışmış duruyor. 

HALÛK BERKOL (îstanbul) — Allah, Al
lah... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Uyarılma
ya yetenekli değildir. Bu Hükümet uyarılamaz. 
Birkaç dakika önce Hükümet adına konuşmayı 
dinleyince büsbütün umutsuzluk uyandı. Bir 
A. P. li senatör, Sayın Ertuğ'un konuşmasından 
sonra Sayın Çağlayangil'i dinledik. «Biz, ikti
darda bulunmanın yolunu bulduk, gitmeyiz de, 
gitmeyiz» diyor Sayın Çağlayangil. «Biz kongre
de bulduk, biz grupta bulduk bu yolu, gitme
yiz» diyor. Hükümetin düşmemesi bizi ilgilendi
riyor elbette. Çünkü Türkiye, o sinema salonu 
olan kongre ve Meclisin o ucundaki salondan 
ibaret değildir. O kongrede ve o salonda alman 
kararlar yetmiyor. Türkiye bunalım içindedir. 
Durum, vahimdir; vahim diyenlerin sözünden 
dolayı değil vahimliği söyliyenler acı da olsa 
gerçeği söylüyor. Hükümetin direnmesiyle so
nuçları belli olan bir yöne gidişe seyirci mi ka
lalım? Bir anlayış ve basiret göremiyeceğimiz 
belli oluyor, Hükümetten. Çoğunluğa dayanmış 
olmak, parti grupunun desteğini almış olmak 
Türkiye Cumhuriyetinin Hükümeti olma yete
neğini vermemiş, öyle görülüyor. (A. P. sırala
rından «Anayasaya aykırıdır» sesleri) Anayasa
nın tüm kendisidir, efendim. Çünkü, Türkiye 
Cumhuriyetinin bugün içinde bulunduğu buna
lım bir Hükümetin varlığını ispatlamıyacak 
haldedir. Herkes sokak ortasında öldürüyor; ya 
kafan işlemiyor ya da olayları görmüyorsun. 

Sayın arkadaşlarım, hakkı yoktur ne A. P. 
nin, ne de Hükümetin, Türkiye Cumhuriyetini 
bu noktaya getirip bu batak içinde tutmaya 
hakkı yoktur, hiç kimsenin. Yağma yok. Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti tarihinin en kötü 
noktasına nasıl gelir ve nasıl orada durur. Bir 
de bunu kabul etmek istemiyorsunuz. Böyle şey 
olmuş mu? Evimde oturamıyorum, evimin altın

daki basılıyor; sabaha karşı beşte polis evime 
geliyor. Böyle yaşıyoruz Türkiye'de. Köroğlu 
devletinde böyle yaşanmıyordu. Bir de bunun 
savunmasını yapmak için biraz utanma gerekir. 
Olayların gerçek nedenlerini saydım. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, lütfen bu kelime
leri biraz dikkatle kullanın efendim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Suçluların 
ve onların eylemlerini saydım. Bir genel görüş
meyle asıl nedenleri meydana çıkarıp devleti bu 
hale getiren Hükümet hakettiği karşılığı Parlâ
mentoca almalı.. Başka kaynaklara bu yetkimizi 
havale etmemeliyiz. Bu yetkiye sahip çıkmalı
yız. îşte, genel görüşmemizin asıl nedeni budur. 
Parlâmentonun asıl görevini yapmak için tarih
sel misyonumuzu bu görüşme ile yüce takdirle
rinize sunuyoruz. Gereği ve takdiri sizindir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Önergenin lehinde, Sayın Sırrı 
Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri... 

1961 Anayasasının 88 nci maddesi genel gö
rüşmeyi, Yasama organlarının yetkisi içerisinde 
tesbit etmiş bulunmaktadır. Bu yetki bugüne-
değin Cumhuriyet Senatosu tarafından pak az 
kullanılmıştır. Sayın Fahri ösdilek ve arkadaş
larını Cumhuriyet Senatosunun bu denetim 
yolunu getirmeleri yönünden kutlamak gere
kir, hele bunu ülkenin içerisinde bulunduğu 
temel bunalım konularını kapsamak üzere ge
tirdikleri için ayrıca kutlamak gerekir. 

Bir kaç saat önce Dışişleri Bakanı bu kür
süde bir açıklamada bulundu, gündem dışı ko
nuşma değil, bir açıklamada bulundu. Açık
lamalarında bâzı hususlara değinirken konu
muzla ilgili ve Adalet Partisini bu konuda da 
bağlaması gereken bâzı hususlara da değindi. 
Suçluların yakalanıp, yakalanmadığı konusun
da, «yakalanmıştır» dediler ve yarinden bir 
ikazda bulunan arkadaşa «g'elin konuşun» de
diler. Gerçekten bu konunun enine boyuna ve 
"bütün ayrıntıları ile bir g'örüşmeye tabi tutul
ması gerekir. Biraz sonra göreceğiz, Adalet 
Partisi Grupu, hem kendi bakanlarının, hem 
bugünkü olayların ışığı altında genel görüş
melerinde oy verecekler mi, vernıiy e çekler mi? 

Verilmenin bir zorunluğu da vardır. Ana
yasamız denetim yolları içinde genel görüş-
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meyi, Hükümete cevap verme hakkını şu anda 
vermiyen bir sistem olarak getirmiştir. Bunun 
da sebebi, 1950 - 1960 yılları arasında bir tür
lü işlemiyen genel görüşmelere açık bir yeşil 
ışık tutmasmdandır. önlenmişti 1950 - 1960 
arasında genel görüşme talepleri o zamanın 
iktidarı tarafından. 1961 Anayasasını yapan
lar ve sonra İçtüzüğü hazırlıyanlar şunu düşün
düler, genel görüşmenin açılmasını sağlıyacak 
imkânlardan bir tedbir olarak önerge sahibi 
ile, leh ve aleyhinde konuşulacak, Hükümet 
konuşmıyacak, böylelikle bir bakıma genel gö
rüşmeyi iktidar partisi açma zorunluğunda ka
lacak ve oylarını verecektir. Zannedersem, ik
tidar Partisi içinde meseleyi bu yönü ile mü
talâa edip, müsbet oy vermenin temayülü mev-
cudolacaktır. 

Önergeyi verenler, ne diyor önergede, «Tür
kiye'nin bugün içerisinde bulunduğu çeşitli iç 
bunalımların açık yüreklikle görüşülmesi sağ
lansın. Sağlansın ki ,tedbirleri hep beraber bu
lalım» Açıkça ifade etmek gerekir ki, berrak
lığa ulaştırılması zorunlu konular ancak bir 
genel görüşme ile, karşılıklı konuşmadan sonra 
mümkün olacaktır. Bir husus henüz karanlık 
içerisindedir. İçişleri Bakanı der ki, «gençler
den ölenlerin suçluları yakalanmıştır» Bir kaç 
gün önce de içişleri Bakanı Millet Meclisi kür
süsünde gerine gerine «kim demiş, suçluların 
hepsi yakalanmıştır ve adalete tevdi edilmiştir» 
demiştir. Bir İçişleri Bakanı düşünün ki, tah
min edin ki, muhalefet ve parlâmento ile, ada
let cihazını karşı karşıya getirmek ister, kendi 
çapı çevresinde. Şimdi soralım İçişleri Baka
nına, teker teker birinci numaradan başlamak 
üzere şu gün şu olaydaki genç hakkında Cum
huriyet Savcısına, Ankara ve İstanbul Emniyet 
Teşkilâtı tarafından fezlekeli suç dosyası han
gi tarihlerde verilmiştir. Teker teker içişleri 
Bakanı, genel görüşmede, gelip bunun hesap
larını vereceklerdir .0 bakımdan söylüyorum 
genel görüşme açıldığı zaman hazırlıklı olsun, 
soracağız bu dosyalarla gelsinler. Teker teker 
olaylar için, Ankara, istanbul Emniyet müdür
lüklerince fezlekeli dosyalar, Ankara ve istan
bul Cumhuriyet savcılıklarına delillerle beraiber 
hangi tarihlerde verilmişlerdir, kaç kişi veril
mişlerdir ve Cumhuriyet Savcıları tarafından 
iddianame ile ilk tahkikat açılması zımnında 
hangi sorgu yargıçlıklarına verilmiştir ve han

gileri hakkında son tahkikat hangi Ağır Ceza 
Mahkemelerinde açılmıştır, ifade edilmediği 
müddetçe içişleri Bakanının omuzundadır bun
ların sorumluluğu. Suçluları teker teker ifade 
etmelidir. «Şu olayda şu suçlular var» diye. 

Geçen gün Sayın Çumralı da »ordu İçişleri 
Bakanına ama, süratle geçti, teker teker suç
lular ifade edilmelidir. Şu suçlu, şu olay hak
kında şu delillerle adalet cihazına tevdi edil
miştir. İçişleri Bakanı gayet rahat gelip bura
da ifade ediyor, biz verdik ama, adalet cihazı 
tevkif etmedi, yahut adalet cihazı bugüne ka
dar yargılamadı. Dosyalar geldiği zaman bizim 
de söyliyeceklerimiz vardır. Suçlular gerçek 
suçlular mıdır, bir; suçlular bulunmuş mudur, 
iki ve suçlular adalet cihazına verilmiş midir? 
Bir şey daha ortaya çıkacak; Türk Anayasası 
hiçbir suçlunun Anayasada belirtilen müddetin 
dışında ne sebeple olursa olsun emniyet ve ida
ri cihazlarca göz altında tutulamazlar ve hür
riyetleri tahdidedilemezler. Ama, Ankara'da ve 
istanbul^da gençler mitinglerde veyahut gösteri 
yürüyüşlerinde yakalanıp günler ve günlerce 
savcıların ve yetkili yargıçların huzuruna çı
karılmadan, emniyet dairelerinde göz hapisle
rinde hürriyetlerinden mahrum edilirler ve 
dayaklara mâruz kalırlar, işkencelere tabi tu
tulurlar. G-enel görüşme açın ki, hangi genç
lerin ne müddetle, hangi suçları tekabbül ede
bilmeleri için Ankara emniyetinde sıra dayak
larından geçirildikleri ortaya çıkabilsin. Emni
yet Teşkilâtının bu dayaklan, hürriyetten mah
rum etmeleri bir yana dururken.. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Dayak 
atmazsanız suçluyu nasıl bulursunuz? 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Dayak atıla-
maz, hürriyetinden, Anayasanın tesbit ettiği 
günden bir dakika veya bir saat hiç kimseyi... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya.) — Dayak 
atmazsanız suçluyu bulamazsınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Edemezsi-
tnıiz, Anayasa nizamı o, derhal cevabını vere
yim Geçen yıldı, Amerika'da, dört kişiyi öldü
ren bir caninin sadece emniyette iken, suçları 
tesbit yönünden, müdafaasını yapması için avu
kat tutmaya hakkı vardır. Bu hakkı kendisine 
hatırlatılmadığı için dört kişi öldüren caniyi 
serbest bırakmışlardır. Hürriyet dediğiniz bu, 
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Anayasaya saygı dediğiniz bu. Yoksa hem bir 
taraftan kanunları tatbik etmiyeeeğiz, şunları 
bunları diyeceksiniz, hem de suçluları yakalı-
yabilmek için dayak mı atmıyalım diyeceksiniz. 
Bu yek. Bugünkü hürriyet nizamı içerisinde 
suçlu kim olursa olsun, Anayasanın sınırları 
içinle tesbît edilen mriiddeitJu dışında, hürriye
tinden mahrum edemezsiniz, dayak atamazsı
nız. Bizim Anayasamız dayağı ortadan kaldır
mıştır. Anayasanın görüşülmesi sıraisınlda bun
ları uzun boylu görüştük ve teminatlara bağla
dık,.;/Bir dakika dahi hürriyetinden mahrum 
3iemez3İniz ve bir tek dayat atamazsınız. Ama, 
Ankara emniyetinden, çıkan gençleri fotoğraf
larla göreceksiniz ki, hem dayak yerler, hem de 
hürriyetlerinden uzun müddet mahrum kalır
lar. Beyanatlarından bile bunlar anlaşılmak
tadır. 

Çeşitli olaylar görürsünüz, gençbr öldürü
lür, bir başkaları yakalanır, beş gün, on gün 
sonra «delil yetmemiştir?, diye bırakılır, Dahi
liye Vekili gelir der ki, «suçlular hakkında ge
rekli kanuni muamele yapılmıştır» 20 nci asrın 
Türkiye'sinde 1900 yılları içerisinde bir İçişleri 
Balkanı taısavvur edin ki, em.Tr.yet müdürlüğün-
C 'ki isticvabı yani sorguya çekilmeyi; kanuni 
tpkibat, adlî. kovuşturma ve adliyeye teslim 
edilmiş bir muamele zanneder ve bunun karma-
karışıklığı içerisindedir. 

Genel görüşme açm. bunları enine, boyuna 
hep beraber burada görüşelim ve bu genel gö
rüşmede de bütün bu öldürme olaylarının teker 
teker suçlularının, ağır veya aslî ceza mahke
melerine hangi delillerle sevk edildikleri açık
lansın. Bu dosyaların gelmesi yahut hangi 
safhalarda olduğu, açık, seçik hiçbir tereddüde 
mahal bırakmıyacak şekilde bildirilsin. Ayrıca, 
fezlekelerinin birer örneğinin gelmesi icabeder 
ki, hep beraber bu hususta bir sarahata ulaşa
bilelim. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; bu
gün bunalımın birbirine zıt gözüken, aslmda 
aynı yöne tahrik edilen, iki asın akım vardır. 
Aşın sol, aşırı sağ. 

Aşırı solım tahrikleri; aşırı sağın tahrikleri. 
- biras önce Yıldız'm da izah ettikleri gibi - De
mire! yönetiminin, ya maksatlı, yahut becerik
siz döneminde, birbirine yardım eder ve vahim 
bir manzara arz eder bir duruma gelmiştir. Aşı-
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rı solun tahrikleri kıpırdamaya başladığı zaman 
ekonomik tedbirler alacak yerde, ekonomik ça
reler bulacak yerde Cumhuriyet Halk Partisi
nin ortanın solu politikasının gerekli en mües
sir tedbir olacağını akıl edecek yerde, Cumhuri
yet Halk Partisinin ortanın solunda politikasını 
aşırı solun bir tehlikesi olarak zihinlerde yerleş
tirmeye gayret eden Demirel yönetimi diğer bir 
panzehir bulmaya uğraştı ve Adalet Partisi içe
risinde bunu bir basarı tılısımı olarak da göster
meye çalıştı. Aşırı sağı silâ,hlandırmak, aşırı 
sağı örgütlemek, aşırı sağa yardım etmek, aşırı 
sağa göz yummak, Demirel yönetiminin mari
fetleridir. 

Daha birkaç ay önce yurdun bütün idari ör
gütlerinde, içişleri Bakanının emir ve talimatla
rı gereğince, huzur plânları hazırlanıyordu. Hu
zur plânları içerisinde telkin edilen, emredilen 
ve istenilen husus... Aşırı solun karşısında ör
gütlenen aşırı sağ örgütlerini desteklemek, on
lara yardımcı olmak, onlara göz yummak. İşte 
Demirel yönetiminin bulduğu çare ve baş vur
duğu yol. Şimdi, dikkat edin hiçbir çağda ve 
hiçbir zamanda olmıyacak bir şekilde, 31 Marta 
dahi o zamanın yönetimi irtica için acı sözler 
söylemenin cesaretini göstermiştir. Kolay kolay 
Demirel yönetiminde aşırı sağ için alınacak ted
birler, yerilecek olaylar için bir şey işitemessi-
niz. Çünkü, kolay kolay söyliyemezler. Bunu 
ortaya çıkaran, besliyen ve Türk siyasi hayatı
nın çeşitli veçhelerinde bir marifet olarak bunu 
yürüten kendileridir. Kendileri olduğu içindir 
İd, kolay kolay karşıya geçemezler. 

Bir genel görüşme açılmalıdır ki, aşırı solun 
tahriklerine, aşırı sağ nasıl karşı çıkarıldı, han
gi kaynaklardan beslendi, Hükümet ne nisbette 
aşırı sağ örgütlerine yardımcı oldu. Çeşitli yü
rüyüşlerde ve mitinglerde karşı karşıya gelen, 
aşırı sağ veya aşırı sol dışında ideal sahibi ma
sum genç çocukların polis coplarına muhatabol-
dukları zaman, aşırı sağa mensübolanın nasıl 
dikkat edilerek hiçbir şekilde yaralanmadıkları, 
dövüîmedikîeri ve emniyet karakollarına götü
rülmedikleri, münhasıran karsılarında olan 
gençlerin seçilerek götürüldükleri teker teker 
tesbit edilebilsin. Bunun meydana çıkması an
cak bir genel görüşme ile mümkündür. 

Ne diyor çoğunlukta olan gençler? Gençleri 
ikiye ayıracağız. Biri anarşiyi istiyen karanlık 
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ufukların tahrikine bilerek veya bilmiyerek ka
tılan bir avuç ve çok az sayıdaki gençler diğeri 
de ülkenin bağımsızlığını istiyen, ülkenin sömü
rülmeğinden yana olmıyan ve buna karşı çıkan 
masum gençler. Bu iki genç grupunu birbirine 
kanştırmıyacağız. Bu gençlik bugünün gençli
ği de değildir. Bu gençlik Meşrutiyet devrinin 
gençliğine benziyen gençliktir. Bu gençlik Ce
lâli isyanları karsısında Osmanlı İmparatorlu
ğunun bir basından öbür basma kadar korku
nun ve ölümün nöbet gezdiği zamanlarda, ülke
nin selâmetini istiyen, Darülfünunlar olmıyan 
devirdeki, medrese gençliğidir. Fakat o zaman 
da, Sayın Yıldız'm burada ifade ettiği gibi, tu
tucu gençlik de vardı. Mollalarla aynı çağda çü
rüyen bir İmparatorluğun çürümesine sebebo-
lanlardan yana olan tutucu güçlerin iç iştirak
çilerin ve işbirlikçilerin ta o samandan başlıyan 
tarafları ve yanları olan bir avuç gençlik o za
man da vardı. Yolunu şaşırmış insanlar her 
toplum içinde bulunabilir. Sayıları pek az 
olan fakat teşkilâtlanmış olan bu aşırı sol ve aşı-
rı sağm yanı başında ülkesinin selâmetini, ül
kesinin iyi günlerini istiyen gençler vardır. Ço
ğu zaman Demirel yönetimi bunların karaşın
dadır. Demirel yönetiminin asıl istemediği bun
lardır. Demirel yönetimi Türkiye'de bir karı
şıklık dönemi olsun, iktidarda kalabileyim heve
si içerisinde bu aşırı sağ ve aşırı solun tahrik 
ve tahriplerinden yanadır. Onu asıl istemediği; 
ülkenin selâmetini istiyen, bağımsız Türkiye'yi 
istiyen, çoğunlukta olan, yüreği bağımsız Tür
kiye'nin kaderi üzerinde titriyen gençliktir. 

Biraz önce, Ahmet Yıldız'ın dediği gibi, Dev
let Plânlama Teşkilâtı eli ile, Devletin 13 milyar 
lirasını yatırım indirimi, ithalde vergi resmi ia
desi, gümrük taksitlendirmesi, gümrük muafi
yeti, özel ihracat dövizleri diye bir vurgun plân
laması halinde mutlu bir azınlığa talan ettirirsen, 
elbette bu gençler karşına çıkacak ve yönetimi
ni eleştirecektir. Pısırık, sesi çıkmıyan, neme
lazımcı bir gençliği istemektedir, Demirel yöne
timi. Ve ona yardım eden, Atatürk Üniversite
si Rektörü Bıyıkoğlu sitili bir gençlik istemek
tedir. öyle bir gençlik olacak ki, orta öğretim 
seviyesinde derslerden basını kaldırmasın, ülke
nin meselelerine dokunmasın «yaşa padişahım» 
diyen bir nesile benziyen bir gençlik istemekte
dirler. Hayır, artık köprülerin altından çok 
sular geçmiştir, öyle bir nesli göremiyeceksiniz. 

Öyle bir nesil artık bulunmıyacaktır, Sizin de 
bizim de, her kötülüğün veyahut her iktidar 
çıkmazları ve beceriksizliklerin karsısında, hak
sızlıkların karşısında, gerekirse dayak yemeyi 
göze alacak, gözümüz gibi esirgediğimiz çocuk
larımız bizim karşımıza çıkacaktır. Bunu bilen 
bir insan olarak söylüyorum. 

Orta - Doğu Teknik üniversitesinde oğlu 
olan bir taba olarak söyliyeceğim. Biraz son
ra da bugün Orta - Doğuda olan olaylara da de
ğineceğim. Orta - Doğu Üniversitesinde bulu
nan oğlum bu meseleler içerisinde yoğrulmakta 
ve gerektiği zaman beni de tenkid etmekte, ba
na da kafa tutmaktadır. Ama kendisiyle öğün-
mekteyim. Bir ideali bana karşı da savunmasını 
yapabilecek bir şekilde yetişmektedir. Böyle 
bir nesil yetiştiren Türkiye'nin bugün ulaştığı 
seviyeden de gurur duymamaya imkân yok. Bu
nalımdan yaka silkiyoruz, ama gençliğin ulaş
tığı bu seviyeden de gurur duymalıyız, korkma
malıyız, gençlikten korkmıyalmı asıl vurgun
dan korkaîım, sömürücülükten korkalım, buna
lımı getiren bu ortamdan korkalım, Demirel yö
netiminin yani, icracı patronun bu memlekete 
getirdiği bunalımların karanlığından korkalım. 
Bunları berraklığa ulaştırdığımız zaman ela bir 
oh çekecek bu memleket ve demokrasi devam 
edip gidecektir. 

1854 yılında ilk defa Türkiye dıştan borç al
dığı zaman, ancak yarısını alabiliyordu. Mese
lâ; Abdülâziz zamanında 208 milyon lira borç 
aldığımız zaman, elimize ancak 77 milyon lira 
geçebiliyordu, Neydi bunun sebebi? O zaman 
bir avuç gençlik, dışta ve içte, bunun karşısında 
idi. O zaman da bir avuç sömürücü işbirlikçi 
ve tutucu çevreler ve yönetimde bulunan önde
ki bâzı zevat, kendi çıkarlarını Bağlıyabilmek 
ve kendi yönetimlerini güclendirebilmek için 
«Ne verirsen başımın üstünde yeri var.» demiş
lerdir. Bugün Türkiye 100 milyar lira borcun 
altındadır, Demirel yönetiminin sayesinde, 100 
milyar lira borcun altındayız. 

1851 te başlıyan ilk borçların son taksitini 
1954 te ancak ödiyebildik ve yeniden borçlara 
başladık, bu ağır borçları 2000 yılının 18 nci 
senesine kadar ödenmesini Plânlamamız planla
mıştır. Ama daha ne kadar çok yığmacak ve 
da!n no kadar çoğalacak. Gençlerden bunu mu 
bekliyoruz, bu kadar borç altına gireceğiz de 
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sesimiz çıkmıyacak ve Devlet Plânlaması bir 
vurgunu plânlıyacak, ülkenin 14 milyar lirasını 
bir avuç vurguncu özel teşebbüsüne yağma etti
recek, takunyacı Plânlama Teşkilâtı. Genç ne
siller buna, seslerini çıkarmasın, öyle mi? Hayır, 
genç nesiller seslerini çıkaracaktır ve onların 
seslerini hiçbir güc susturamıyacaktır, ama bir
birine silâh çeken gençler değil, birbirini öldü
ren gençler değttT Onlar bir avuç gençler, on
ların hakkından gelmek çok kolay, ama icracı 
patron gelemez çünkü, aslında- gelmek istemi
yor. O istiyor ki, her gün biraz daha bunalım 
ve sonunda da hep beraber gitmek. Hayır, bu 
memleketi sevenler «Hayır, demokratik nizam 
âdil ve mazbut bir nisam olarak yürüyebilsin 
ve küçük kıyamet de, büyük kıyamet de kopma
sın, demokrasi, hep beraber, devam edip gide
bilsin.» diyorlar. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, bir 
İçişleri Bakanı düşünün ki, 1970 Türkiye'sinde 
Hakkı Keskin adında gözlüklü, 21 yaşında, za
yıf, konuştuğunuz zaman utanan bir gencin 
- Berlin'de kendisiyle konuştum - hakkını elin
den alıyor ve Bakanlar Kurulu kararnamesi 
bu İçişleri Bakanının bu işlemini tasvibediyor. 
Bakanlar Kurulu karariyle 20 yaşında mazlum, 
gözlüklü, cılız, konuştuğunuz zaman utanan, 
konuştuğunuz zaman sıkılan, konuştuğunuz za
man iki kelimeyi zor söyliyebilen, ama kabaha
ti, bu vurguncu, bu soyguncu, bu haksız düze
nin karşısında yüreğinin sızlamasını ifade et
mesidir. Vatan haini değil, bu vatanın aleyhin
de en ufak bir suçu işliyen bir insan değil, bu 
vatanı, emin olun, en az Demirel kadar seven. 
hele hele en az Menteşeoğlu kadar seven Hakkı 
Keskinel'in vatandaşlık hakkını, demin de ifa
de ettim; Sultan Hamid'e, o zamanki Anayasa
nın 103 ncü maddesi sürgün etme ve vatandaş
lıktan çıkarma hakları vermesine rağmen, bu 
hakları kullanmamasına, sadece Mithat Paşayı 
yurt dışına, o da, yine insanlık haklarını vermek 
kayıt ve şartiyle, gönderirken, 1970 Türkiye'sin
de ne imiş, Gediz zelzelesi sırasında Demirel yö
netimine karşı güvensizliğini ifade etmiş. «Top
lanan bağışlar yerinde kullanılmıyacaktır.» de
miş. Hesalbı şimdi görülüyor, 500 milyon lira
nın hesabı görülecektir, genel görüşme veya 
Meclis soruşturmaları açılacaktır. Masum genç, 
bir yıl önce, Demirel yönetimine karşı o temiz 
yüreğinden gelen sesinin ifadesiyle güvensizli

ğini ifade etmiş. Onu vatandaşlıktan çıkarıyor
sunuz. O İçişleri Bakanı, Türkiye'deki gençlik 
meselelerine çözüm getirecek, kargalar güler 
buna. Böyle bir işi yapabilecek niteliğe ve güce 
sahibolup olmasından ziyade önemli olan konu; 
meseleler hakkında tarafsız yürüyebilmek gü
cüne sahibolmasıdır. Yoksa, tutup buraya ge
lip Hükümet olarak «biz güçlüyüz» derler. Ama 
öte taraftan da güçlüyüz diyen Hükümetin ge
tirdiklerine bakın. Yeni Üniversiteler Kanunu, 
Üniversitelerarası Müşterek İlkeler yasası. Bir 
üniversite hocası, üniversitede çıkan olaylar ve
ya gençler hakkında tahkikata memur edile
cek, üniversite öğretim üyesi bu tahkikatı yap
madığı takdirde istifa etmiş sayılacak. Görüyor 
musunuz güçlü Hükümetin getirdikleri tedbirle
ri? Genci, gence karşı karşıya getirip kırdırma
ya başlıyan İçişleri Bakanı, Millî Eğitim Baka
nı ve icracı patron, şimdi üniversitede, öğretim 
üyesiyle öğrenci arasındaki mevcut, birbiri kar
şısına gelmemek durumunu, karşı karşıya' ge
tirmek istiyor. Görüyor musunuz Demirel yö
netiminin marifetlerini? Şimdi, öğretim üye
siyle öğrencileri karşı karşıya getirmek, öğre
tim üyesini icbar etmek, «sen öğrenci hakkın
da tahkikat yapacaksın». Mecbur mu öğretim 
üyesi böyle bir göreve, yapmadın mı derhal is
tifa etmiş olarak sayılacaksınız. Güçlü Hükü
metin getirdiği tedbirlere ve bu tedbirlerin te
mizliğine ve bu, tedbirlerin demokratik etiketle
rine dikkat buyurun. Ama, öbür taraftan bir 
de bakarsınız Çalışma Bakanı Seyfi öztürk bir 
nutuk çeker, «Karıncalar gibi ezeceğiz.» gördü
nüz mü güçlü Hükümeti. Bir taraftan adalet
ten bahsedecek, bir taraftan hukuktan bahsede
cek, bir taraftan Başbakan ellerini oğuştura, 
oğuştura, «Ne yapalım yetkilerimiz kâfi değil
dir.» diyecek, ama öbür taraftan Çalışma Baka
nı, Zonguldak'ta birden bire alevler gibi fışkıra
cak, «Karıncalar gibi ezeriz.» diye. Biz bu karın
ca gibi esen sözünü uzun yıllar önce de işitmiş-
tik, ama onların âkibetlerini çöp kamyonlarında 
gerçekten yüreklerimiz hüzünle yana, yana sey
retmiştik. 

Demirel yönetimi zannediyor ki, bütün bu 
olaylarda Anayasayı suçlarsam, Anayasayı de
ğiştirebilirim ve değiştirebilirsem içinde bulun
duğum çıkmaz yolu, bir müddet daha, bir, iki 
duvar yıkarak, biraz uzatma temin ederim, 1961 
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Anayasasında hangi kabahat var. 1981 Anaya
sası denilebilir ki, dünyanın en iyi Anayasala
rından biridir. 106İ Anayasası yapıldığı sırada 
tümü üzerindeki görüşmelerde uzun uzun fikir
lerimi söyledikten sonra, son sözlerimi şöyle 
bağlamıştım: Bu Anayasa dünyanın en iyi Ana
yasası, ama dünyanın en iyi Anayasası olması 
kâfi değildir. Bu Anayasanın ihlâlleri ve ih
malleri sırasında eğer biz ve Türkiye'de yaşıyan 
insanlar, haksızlıklar karşısında hiç olmazsa 
kaslarımızı çatmasını bilebiliyorsa!-:, bilebilirsek 
bu Anayasa başarı gösterir ve dünyanın en iyi 
Anayasalarından biri. niteliğini muhafaza edebi
lir. Anayasa ihmalleri olacak ve çeşitli suçlar 
işlenecek, özellikle münevver geçinen çoğunluk 
ve birçoğumuz kaşlarımızı çatmak söyle dursun, 
görevlerimizi yapmadığımız zar n akkanı ya
taklarımızda vicd—. rahatlığı duyacağız ya
hut Celâl Ertuğ &İ.J. hiçolmazsa kaşını çatması
nı bildiği zaman Dışişleri Bakanı kürsüye fırh-
yacak ve derhal kendisine göz dağı verecek, 
Bugünün Türkiye'si işte bu. 

Anayasa, vatandaş hak ve hürriyetlerini te
minat altına aldığı gibi, icranın keyfiliklerini 
de önlemiştir, icraya yetkiler vermiştir. Ama, 
bu yetkileri haksızlık yolunda kullandığınız 
zaman, kendi iktidar döneminizin talihsiz geçi
şini daha fazlalıkla idame ettirdiğiniz çeşitli 
fiiller için yollar aradığınız zaman Anayasa si
ze bu imkânları vermiyor. Ama, meşruiyetsiz-
liğe uğramamış bir yönetim içerisinde memle
ketin idaresi için istediğiniz bütün yetkileri bu 
Anayasa içerisinde rahatlıkla bulabilirsiniz. 
Fazlası ile mevcut. Ama, zorla idare ve kolay
lıkla idare. İktidarda bir gün daha fasla kalmak 
için çare aradığınız zaman bu Anayasa içerisin
de bir şey bulamazsınız, Rahatsızlık buradadır. 
Sayın Domirel'in icracı patron olarak şekvaları 
burada toplanmaktadır, bu noktada gelip, top
lanmaktadır. Keyfiliği aramak istediği içindir. 
Yeni bâzı yasalar getirmek hevesindedir. Va
tandaşa ağır yükler tahmil edersin; Türkiye. 
bir gelir dağılımı vehameti içerisinde sancılar 
çeker, buna çare bulamazsın; öbür taraftan, 
gençlerin masum istekleri karsısında birbirini 
kırdırma yoluna sapar, buna ustalıkla yollar 
bulur ve tedbirler getirirsin. 

1964 yılında vatandaş vasıtalı vergi olarak, 
99 lira ödüyordu. İcracı patronun döneminde 
bu, 238 liraya çıkmıştır. 1964 yılında vasıtasız 

vergi olarak vatandaş 20i lira ödüyordu, icracı 
patronun devrinde bu, 401 liraya çıkmış bulun
maktadır. Bu şartlara getirdiğiniz memleketi; 
bu vahim duruma getirdiniz memleketi. 100 
milyar lira borç ve vergi yükü bu kadar ağır, 
30 milyar liralık, hattâ 33 milyar lirabk kredi 
hacmi içerisinde tarıma 8 milyar lirayı verirsi
niz, 84,50 kuruş banka kredisi alabilmek için va
tandaş, dökmedik yüz, çalmadık kapı bırakmaz. 
Ama, Demire! biraderlerinin kredi yağmasın
dan bahsedildiği saman «S,, canım 26 milyon 
kredi diyorsunuz, nerede bunun 26 milyon li
rası? 19 milyon lira almış.» deniyor. Bu yağma 
içerisinde gençler sussun, muhalefet sussun... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen böyle teş
vik edici, yani cevap karşılayıcı konuşma yap
mayınız. Mevzudan ayrılıyorsunuz ve sataşma
ya mahal veriyorsunuz, bunu istirham ediyo
rum, dikkatli konuşunun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sataşma su
dur : Bir kimseye mevcut olmadığı sıfatlar, ya
hut eli bulaşmadığı bası hususları yakıştırırsı
nız, söylersiniz. Ama, Demirel yönetiminin gö
rünürü ve her insaflı vicdanın içerisindeki yeri 
benim söylediklerimin dışında mıdır? (A. ?. sı
ralarından, mahiyeti anlaşılmıyan müdahale
ler.) Gerçekleri ifade ediyorum, vergi 99 lira
dan 138 liraya çıkmadı mı? Demirel biradeler-
lerinin Ziraat Bankası kredileri 19 milyon lira 
civarında değil midir? Bu sataşma mıdır, Saym 
Demirel için? 

HALİL Ö£MEN (Kırşehir) — O, gelip sana 
cevap verecek, sen de gelip ona cevap verecek
sin, sonunda memleket meseleleri kalacak, 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) —- Maşallah, 
maşallah, 

SÎREÎ ATALAY (Devamla) —- Bunlar, şüp
hesiz ki, sataşma değil. Bunları bir genel görüş
me içerisinde enine, boyuna ve bütün teferrua
tı ile hep beraber görüşmeye mecburuz. 

Demire! Yönetiminin diğer bir iç politikada
ki haşin durumu da Personel Kanununun tat
bik şeklidir. Istırap içerisinde, yokluk ve yok
sulluğun dar boğazında, ezellikle fakir Doğu -
Anadolu'da vatandaş bayramdan bayrama et 
yüzü görürken, fakir vatandaşın verdiği vergi 
ve imkânlar ile 6 milyar lirayı personel reformu 
yahut memur reformu için vermiş bulunuyoruz. 

— 575 
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Hep beraber vermiş bulunuyoruz. 6 milyar lira 
para fazla olarak ödeniyor, ama hiç kimse mem
nun değil Bir yönetim dükünün, bir idare dü
şünün; bir kanım getiriyor, adı Personel Refor
mu, scnunda reform ile hiçbir ilgisi olmıyaoak 
bir tr.tbikat sahneye vas'edilir, ondan sonra da 
hig kimseyi memnun etme.s. Sadece bu çıkmaz, 
bir Hükümeti çoktan «ben yüsüme, gözüme bu
laştırdım. ben milletin 6 milyar lira fazlasını 
öyle hesapsız, öyle kitapsız dağıttım» dedirtme
ye kafidir. Melen burada ifade etmiştir; bu, 
büyük güçlükler ile kargı karşıya sizi getirecek, 
bunu kademe kademe tatbik edelim; demediniz 
mi Say:n Melen, acı acı dert yanmadınız mı, 
muhalefet dert yanmadı mı? Ama, mütemadi
yen. «senet verJlim, sos verdim, Personel Kamı
mın-" getireceğim» denmiştir. 

'AAkiksis getirdi, tecrübesiz getirdi, becerik
siz rAireA Ama, yük milletin sırtında. Bu ka
dar beceriksiz getirecektin, acz içerinizde geti-
recekim, kaç yerde ifade ettim; Sincan'daki 
Jandarma Karakolu Komutanı daha iyi getirir
di ve belki bu kadar sızlanmalar ve bu kadar 
kamu görevlisini rahatsız eden bir ortam da 
meydana gelmezdi. Sincan'daki Jandarma Ka
rakol Komutam, daha iyi bir Personel Kanunu 
getirirdi ve Meclislerden geçerdi. Mecliste ten-
kıdler yapıldığı zaman, düzeltilme istendiği za
man da «geçsin» eleniyordu, geçsin, geçsin, sü
ratle geçsin. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Atcday. teşriî organı jandarmaya teslim et
tiniz, Mademki fevkinde imiş jandarmaya tes
lim ediniz, sözlerinizden bu mâna çıkar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

SIFFû AT AL AY (Devamla) — . . . Aradaki 
farkı... 

EAŞKAH — Şimdi Sayın Yılmaztürk, müsa
ade buyurunuz, fikirler herkesin kendisine ait
tir, konuşanın kendisine aittir. Her fikre cevap 
vsı-nıck hakfe vardır. Binaenaleyh, müdahale 
etmeden müzakereleri salim yola götürürsek da
ha iyi oîur= 

ALÂEDDİN YILMAZTÜÎtK (Bolu) — Son
ra söz verecek misiniz Sayın Balkan? 

BALKAN — Yereceğim, efendim. 
SÎREI ATALAY (Devamla) — Cumhuri

yet Senatosunun sayın üyeleri, icra, yönetim ay
rıdır, yasa organı ayrıdır. Personel Kanununun 

tatbik şeklinde öyle bir durum mevcuttur ki, di
yorum M, eğer getirilişinden tatbikine kadar 
sorumlu - ara yere koydum - bizim de yasama 
organı olarak kendi nisbetünizdeki, bize düşer 
veyahut size düşer ama görüşmeler zabıtlarla 
meydanda, düzeltmeler istendiği zaman, «aman 
süratle çıksın diyenler» kimlerdi, düzeltilmesini 
istiyenler kimlerdi? Ama bir şeyi insaf edin hep 
beraber zihin faaliyeti ve sağlam düşünce pren
sibi içerisinde değerlendirelim. 

İcranın bir jandarma çavuşu tarafından tek 
kişi olarak teşbih edilmesi ve bu teşbihin yapıl
ması ayrıdır, Devlet yetkilerini ve yasa yetki
lerini devretme yolundaki bir teklif ayrıdır. Böy
le bir teklifte bulunmadım, kıymetli arkadaşım. 
Ama siz bir tefriki henüz yapamadınız. Demirel, 
A. P 

ALÂEDDİN YÎLMAZTÜEK (Bolu) — Aşi
ret tâbirini de duyduk bu Senatoda. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Saym Yıl
maztürk, müsaade buyurun efendim. Size söz 
vereceğim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir ayrım 
henüz yapılmadı. Geçenlerde de ifade ettim ve 
A. P. 11 arkadaşlarımdan rica ettim. Bir şeyi 
birbirinden ayırın, Demirel yönetimiyle, Ada
let Partisinin siyasi iktidarını, bir şeyi daha 
ayırın : Deanireî'in kader çizgisinde kendi ha
fızasında ve zihininde değer hükümleriyle mille
tin daha 5 yıl önce sevgilisiydi ama, bugün so
kaktaki vatandaşın neler dediği; A. P. ni bir
birinden ayırır. Biz bunu ayırıyoruz ama, siz 
«hayır, biz bir türlü bunu ayırmayacağız» diyo-
sunuz. Celâl Ertuğ çok isabetle bunu ayrımak 
için size ikazda da bulundu. 

Ne diyordum, bugün bütün memurlar huzur
suz 6 milyarı aşan millet imkânına rağmen, yüz-
binlerce kamu görevlisi kısmen haklı, kısmen 
haksız kimse bir şey söyliyemez. Ama hakları 
olduğunu zannederek ve bu iniş içerisinde ses
lerini yükseltiyorlar, kamu hizmetleri yüz üstü 
kalabiliyor. Bunu ülkeye getiren bir yönetim 
çoktan çeker gider idi ve bir başka ekibe, ümit
leri karşılamak üzere, yerini bırakırdı. Meselâ, 
bu konu da bir genel görüşme içerisinde değer
lendirilmeli ve enine boyuna görüşülmelidir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; De
mirel yönetimi şimdi sureti haktan gözükerek 
tedbirler için Cumhurbaşkanı araciyie veya-
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hut bazan siyasi partilerle görüştükleri zaman, 
kürsülerde de ifade ediyorlar: «Asgari müşte
reklerde anlaşalım ve memleketin selâmeti için 
elbirliği edelim.» iki yıl önce yargı organları
nın en büyüğünün başı rahmetli imran öktem'in 
Maltepe Camiinden cenazesi kaldırıldığı sırada, 
Hükümet üyeleri de oradaydı, bakanların bir 
kısmı da oradaydı, biz de oradaydık. O olayla
rın vahîm tablosunu ne çabuk unutuyorlar. Aşı
rı.... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — ileriye bakı
yoruz da onun için. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın öz-
men, beraberdik, siz de vardınız orada, beraberce 
üzüntüyle takibetmiştik. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Ne ise, geç
mişi bırakalım, memleket işine bakalım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Beraber mü
talâa etmiştik, bakanlarda orada idi. O gün ir
tica, o gün aşın sağ, o gün tutuculuğa açıkça 
tâviz veren, açıkça arkalık eden, açıkça yan 
çıkan Demirel yönetimi neyi bekliyor idi? Daha 
neyi bekliyordu. Şüphesiz ki, onların bu sonuç
ları mukadderdi ve gelecekti. Kendilerine bun
lar söyleniyordu, bu neticeler gelecek deniyor
du. Bunlar ifade ediliyordu ama, bir taraftan 
bunlara yan çıkacaksın, göz kırpacaksın, senden 
yanayım diyeceksin, gideceksin oy kaygısiyle 
Bayram namazı kılacaksın, ama icracı Başbakan 
olmadan önce başın bir gün secdeye gitmiyecek, 
hem Allâhı hem kulu kandırmaya çalışacaksın, 
hem isticaı destekliyeceksin, hem irticağa tâviz 
vereceksin, bugün de çıkacaksın «asgari müş
tereklerde birleşelim» diyeceksin, kim inanır? 
Memleketi ve kendi partini, kendini bu hale ge
tirdikten sonra artık kim inanır. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Beraber mi idi
niz, böyle sarih konuşuyorsunuz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Resimlerde 
gördük, inkâr mı ediyor. 

BAŞKAN — Lütfen sayın üyeler, efendim; 
Türkiye'de camiye gitmek ne suçtur, ne de ayıp
tır. Binaenaleyh, Cumhuriyet Senatosu kürsü
sünden bunun münakaşasını yapmıyalım. istir
ham ediyorum efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Münakaşa 
edilen camiye gitmek değildir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben. bir 
oluşu ifade ediyorum. Ben niçin gitti, demiyo
rum. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Öyle arz et
medi Sayın Reis Bey. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir dakika. 
Zabıtlara geçiyor ve geniş kamu oyunda yarın 
her hangi bir şekilde Sayın Başkanın ifade etti
ği şekilde yorumlanmaması tesir ve iz bırakma
ması için, hafızalarda taze; dedim ki daha önce, 
icracı patron olmadan önce alnı secdeye gitmez 
ama, öbür taraftan oy kaygısiyle Bayram na
mazlarında camiye gider» Bu, niçin camiye 
gitti veyahut her hangi bir kulun camiye gitme
sinin ayıp veya kınanır olduğunun ifadesi değil
dir. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bir defa o 
«patron» kelimesi nedir Allah aşkına? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — (Halil öz-
men'e hitaben) — Sana ne oluyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) —• Sayın Baş
kan, Hükümetlerin cenaze namazı kıldırdığı ne
rede görülmüştür? 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, karşı
lıklı konuşmıyalım. istirham ederim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Hükümetle
rin cenaze namazı kıldırmadığı nerede görül
müştür?. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Ucuzal, bir daki
ka efendim, bir dakika efendim. Müsaade bu
yurun Sayın Türkmen. Sayın Türkmen, karşı
lıklı konuşmalar içerisinde müzakerenin müm
kün olmıyacağı tabiîdir. Şimdi, ben daha ön
ce Sayın Atalay'dan rica ettim. Mukabele cel-
bedecek şekilde konuşmamasını rica ettim. 
Ama, Sayın Atalay, devam buyurdular. E, bun
da kinıin günâhı var, kimin kabahati var. istir
ham ediyorum, müsaade buyurun, ben sataş
malara cevap vermek istiyen arkadaşlara sataş
ma olup olmadığını takdir edip kendilerine söz 
veıip, vermemekte takdir hakkımı kullanaca
ğım. Müsaade buyurun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan diyorlar ki, «kabahat kimin»? Evet, bir 
kabahatliyi hep beraber arıyoruz. Kabahat 
Sayın Demirel yönetiminin. Kabahatin kimde 
olduğunu aramaya lüzum yok. Kabahat bütün1 

açıklığı ile ortada ve eğer bugünkü ortamın 
kabahatinin kimlerde olduğunu arıyor isek, 
o da meydanda. 
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TÎQ diyordum. Bakm bıraktığım yerden der
hal başlıyorum. Yani bu sataşmalar, konuşma
lar yahut söz atmalar benim söyliyeeeklerime 
hiçbir şekilde tesir etmez. O bakımdan nerede 
bırakırsam, oradan derhal baslarım. Diyordum, 
t- % 
İV. . 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Bıraktığınız 
yarden değil, baştan alıp başlıyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Diyordum 
ki, Yargıtay Başkanının cenaze namazım kıl
dırmak istemiyen, 31 Mart vakası misüllü ve 
eli sopalı, taşlı insanların karşısında seyirci 
kalır ve onlar hakkında zamanında ve objek
tif olarak gerekli tedbirleri almazsın, yur
dun bir çok yerlerinde ülkeyi seven, ülkenin 
meselelerine çare aramaya ve meslekî mese
lelerini görüşmeye uğraşan öğretmenlerin top
lantıları basılır, can ve mal emniyetleri kal
mam, Devlet güçleri buna seyirci kalır, yur
dun bir çok yerlerinde aşırı cereyanlar yağ
ma eder, bir çok kimselerin hürriyetleri üze-
riııdo ipotekler kurar, seyirci kalırsın, ama 
ateş bacayı sardığı zaman da «asgari müşte
reklerde birleşelim» dersin, artık kim inanır. 

HALİL ÖZMEN (Kirşehir) — Allah, Allah, 
hayret Sırrı Bey vallahi hayret. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kanlı Paza
rın suçluları... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Dönüp 
dolaşıp aynı şeyleri söylüyor. 

ÖEHAN KOR (izmir) — Bırakın zehirini 
akıtsın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, şüp
hesi*;. «Kanlı Pazarın suçluları bulundu» der 
içişleri Bakanı, ölen genç insanın eşi, suçlular 
sokaktadır ve gezmektedir, Ancak bir iştirakçi 
yakalanmıştır.» der İçişleri Bakanı. Bu kürsü
de, «Suçluları adalete tevdi ettilk, artık bizden 
ne iniyorlar.» der. Bunların bir genel görüşme
de açık muih'a.ıe'bed yapılmıyiacak mıdır? Gerçsk 
nsrr.isdir, bağrı yanık, çocukları yetim kalmış 
genç dul kadının söyledikleri mii gerçektir, yok
sa, İçişleri Bakanının dediği şekilde bütün suç
lular yakalanmış ve Adalete tevdi edilmiş ve 
mahkûmiyetleri kararlaştırılmış mıdır? Bunlar 
peşin olarak ifade edilsin ki, Saliihoğlu arkada
şımızın, «Hep bunlar mı» demesine lüzum kal
masın. Gerçekten bunlar mı, evet genç çocuk-
lannnz cililirülecEk, gençler kurşunlanacak, De
mire!, «35 milyonda 18 kişi mi?» diyecek.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — ijfchlajm ettik
leriyle birlikte konuşuyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ya öyle mi, 
Sayın Ucuzoğlu siz de öyle diyorsunuz. Eğer 
kanlı Pazarda çiğnenenden biri siz olsaydınız, 
yahut bir yakınınız olsa 'ildi, yahut kanlı Paza
ra siz nmihatabolsa idiniz, ama sis bir şeyi dai
ma söylüyorsunuz; bu memlekette Parlâmemıto-
nun henüz rahata kavuşamadığı, 21 Mayısların, 
22 Şubatların bu meımlelketin kader kapışımı çal
dığı günlerde, Kızılay'da bir avuç insan Genel 
Marizinizin kapısını bastığı için, bunu daima 
:':'ylüyonunuz, bunu tekrar ediyorsunuz. Ama, 
bir kanlı Pazarda evlâtlar ölecek, insanlar öle
cek, Orada hiç kimsenin burnu kanamadığı hal
de daima bunun gelip hesabımı soracaksınız, bu
nu söyliyecEksiniz. Bir kanlı Pazar dandiği za
man da «bunların hesabı mı» diyeceksiniz. İc
racı patronun dediği gibi 35 milyon insanın için
le 18 kikinin sözü mü lolur? Ama, hele biri si
z i : avladınız olsa idi. Bir şeye daJha dikkat edin, 
13- veya 20 kişi içinde - dikkat edin - ölenler 
hep yoksul yerlerin çocuğu, hep fakriizaruret 
içinde olan evlâtlar. Bu, bir tesadüf müdür, de
ğil midir, onun da genel g'örüsnıe içerisinde ber
raklığını araştıracağız. 

Braiin, sabahın daha tam yeri ağınmadığı sa
atlerde, Orta - Doğu Tefoniık Üniversitesini as-
ke', jandarma ve polis kuvvetleri sarıyordu. Or-
!a - Doğu Teknik Üniversitesi son aylar içerisin
de, belki de son altı ay içerisinde, gençlik olay
ları hareketi ortasında en ıaz adı geçen, en az 
olaylara salhne olan bir yerdi. Fakat Demirel 
yün E'iminin dikkatini en çok çeken ve içişleri 
Bakanınım şiddet yanı en çok o (tarafa hedef 
â'iJstsren Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 
bu sessiz hali, bu olaylara seyirci durumu pek 
de iyi karşılanmıyor olacak »ki, bir banifoa soy
gunu, bir hırsızlık olayı ertesi salbaJhı ara/banın, 
kırmızı bir arabanın Orta - Doğu istikametin
de görünmedi veyahut orada bir çukura yuvar
lanman üzerine Demirel yönetimi, Meclis bas
kınlarına çek alışkın icracı patronun zihniyeti, 
bu kez de üniversiteye girmenin hevesi içerisin
de elbette kendisini görecekti. Bunu pelk de ga-
ripsenecek bir durum olarak igönmiüyoruz. Bu, 
bir zihniyettir. Bu, bir davranışın tabiî netice
sidir. Orta - Doğu Teknik üniversitesinin yet
kilileri çok yerinde ve çok tedbirli ve $ok halklı 
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olarak derlhal toplanıp üniversiteye istenilen 
güvenlik kuvvetlerinin girimelerinıe müsaade edi
yor. Çünkü, maksat ve amaç aynıdır. Bir ıgasp 
olayı, bir hırsızlık olayı vardır, bir gün önce 
yayın vasıtaları ile bumun Orta - Doğu Teknik 
Üniversiteli toprakları ile, iz dolayısiyle, ilişiği 
iddia edilmiştir. Eğer, yetkililer Orta - Doğu 
Teknik üniversitesinin aranmasına izin verime-
idıiği takdirde hem Orta - Doğu Teknik üniver
sitesi, hem oradaki binlerce 'genç kamu oyunda 
zan altında kalacak. Bira;? sonra söyliyecıeğiım; 
istenilen gerekçeler nasıl hazırlandı, aslında 
bütün bu olayların, büyük payı hazırlıklıdır, 
bunlar bugün gerekçeye girebilmek için Demi-
rel yönetimi tarafından ustalıkla hazırlananı, 
ama pek de ustalıkla değil, çünkü bir şeyi ha
zırlamak için de biraz bilgi ister, biraz çeşitli 
meziyetler ister. Bundan yoksun ve beceriksiz 
yönetim, bütün bunları da her yeri ile pörçük 
pörçük almış... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, istirham edece
ğim, tahripkâr konuşmayım efenldim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben gerçekleri ifade ©diyorum. Grerçekler 
bu duruma gelmiş ise, benim kabahatini ne?.. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Ama, bu gerçeklere, başka ger
çeklerle cevap vermek hakkını doğuruyor, bu 
hareketinim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gerçeklere, 
gerçeklerle cevap verilirse, onlara da daha bel
geli, üstesinden geılinimiiyecek hiçjbir şey oluna-
rnısk üzere cevap vermeye hazırız. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bizim bildi
ğimiz Sırrı Bsy konuşmuyor, orada... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bizim bildiği
miz Halil Bey de orada oturmuyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko-
îiuşmıyahm. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Onların bi
raz dalha yakınına oturursa daJha iyi olur. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Be
raber 'olalım gel... 

ORHAN KOR (izmir) — Siz de orada ola
caksınız, solcuların yanımda. 

BAŞKAN — Devaim edin, efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi, Hü

kümetin talebine, üniversitenin... 

I EKREM ÖZDEN (istanbul) — 30 senedir 
bunun içindeyim ve buradayım, ben cüzdana 
çalışmıyorum. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Herkese bir 
damga vuruyor. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Vuran vur
muş... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko
nulmayın Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ne yapa
yım, söylerlerse cevap veririm. 

BAŞKAN — Davam edin lütfen. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Orta - Doğu 

I Teknik Üniversitesine... 
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — (Ek

rem Özden''e hitaben) Eskimişsin. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Söylerlerse 

esvap veririm; bu, benim hakkıım. 
BAŞKAN — Ama, siz saylüyorsunuz, onlar 

cevap veriyor. 
Devam buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Orta - Doğu 

Teknik üniversitesine çeşitli güvenlik kuvvet-
bıinin girmesi bu şekilde, yani üniversite yetki
lilerinin basiretli görüşleri açışımdan hazırla
nan imkânlarla oluyor, ister bir arama kararı 
olsun, ister üniversitenin muvafakati üzerine 
obun, bir arama sadece bir aranla niteliğini ta
şır. Bir arama, Devlet güvenlik kuvvetlerine 
üniversitede günlerce kalma veyahut başka bâzı 
tedbirler hazırlama veyahut başka bâzı suçları 
meydana çıkarma hevesi ile hareket etime hak
kını vermez. Orta - Doğu Teknik üniversitesi
ne güvenlik kuvvetleri soygun olayı irtibatı do
layısiyle girince, Mimarlık veyahut İdari İlim
ler Fakültesinde... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Başka suç 
görürce g'öz mü yumsun? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Adliye Ve
killiği yaptı. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, istirham ediyorum 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — idari ilim
ler Fakültesinde, Makina Mühendisliği Fakül
tesinde okuyan... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Mermi bu-
j lursa suç değil mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, böyle karşılık-
I lı müdahaleler olursa müzakere bitmez, devam 
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eder. Sayın Atalay istirhamı ediyorum, müdaha
leyi ceüibedecek şekilde konuşmayın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan... 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Müdahale 
edecek: tür şey yok. Fikirlerini söylüyor. 

BAŞKAN — Ben müdahale ediyorum ve her 
iki tarafa da hatırlatıyorum. Sizin ayrıca hatır-
laıtmaanza lüzum yok, her halde. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Müdahale 
hep oradan geliyor, onlara bir şey Söylemiyor
sunuz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Uslu genç
lik, nemelazımcı bir gençlik, 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet efen
dim bir gençlik ve güdümlü bir muhalefet ve
yahut hoşunuza güdecek ortamda acı, tatlı ko
nuşacak bir Cumhuriyet Senatosu üyesi istiyor
sunuz. Hayır, devam ediyorum. 

Makina Fakültesinde okuyan ve yurtta ka
lan genç, yurdundan çıkarılacak ve bir hafta 
müddetle yurda dahi gelmiyecekleri ihtar edi
lip güvenlik kuvvetleri bütün bir üniversiteyi 
işgal edecek. Bu, arama değildir. Bu, bir mah
keme karariyle bir belli suç için verilen ve bel
li bir zamanda yerine getirilmesi iktiza eden 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki arama 
değildir. Bu, bir üniversite muvafakatinin sınır
sızlığı da değildir. Bir suç delili aranıyorsa o 
delil derhal tesbit edilir. Değil ise derhal boşal
tılır. Üniversiteyi işgal edip, çocuklara gözda
ğı vermek, çocukları sindirmek, öğretim üye
lerini tedirgin etmek, delilleri aramak veyahut 
suçluları yakalamak demek değildir, işte, bu 
ikisini birbirinden ayıramıyoruz. Bu ikisini bir-
birbirinden ayırabilirse rahtlıyabiliriz. Eğer, bu 
ikisinin ayrılması noktasında Sayın üzmenle be
raber değilsek değişen ben değilim, her halde. 

Çapa Eğitim Enstitüsünde okuyan leyli genç 
kızı yurdundan sokağa atarsın. 21 - 22 yaşında; 
yerini söylüyorum. Çapa Eğitim Enstitüsünde 
leyli okuyor; yurtları kaparsın. Bunu tedbir 
mi sayarsın? Bunu, bir Hükümet tasarrufu mu 
sayacaksın? Ve ondan sonra «ben içişleri Ba
kanıyım, ben Millî Eğitim Bakanıyım, ben 
Başbakanım» diye görevde kalacaksın ve gözü
müzün içine baka, baka da «işte ben icraat ya
pıyorum» diyeceksin. Ne diyorlar? «icraatımızı 

beyenmiyenler bizi Parlâmento içinde düşür
menin yolunu bulsunlar, güvensizlik oyunu te
min etsinler.» Bir taraftan gençlik olaylarında, 
ben; şahsan, kendi partimi dahi ilzam etmiyen 
ve hepsinin görüşü dışında ifade ediyorum; eli 
kanlı bir içişleri Bakanı, eli kanlı bir Hükümet. 
öbür tarafta genç kızları yurtlarından sokağa 
atmış bir Hükümet, ondan sonra hâlâ, «ben is
tifa etmiyorum, beni istifaya nasıl çağırırsı
nız? Anayasa vardır, güven oyunu temin edin 
ondan sonra.» Bunu, bir Garp memleketinde 
söyledikleri zaman gerçekten o şahsa şöyle bir 
garip, garip bakarlar ve çok şey düşünürler, 
ben burada söyliyemem, ne düşünürler. 

Şimdi, Orta Doğu Teknik üniversitesinde 
bugün genç çocuklar yurtlarından çıkarılmış
lardır. Hakkımız var mıdır ? Kimin hakkı var
dır, genç çocuğu Emek mahallesindeki iş Ban
kası Şubesi soygununun failini yakalıyabilmek 
için alınacak tedbirler manzumesinden olarak 
Bolu'dan, İzmir'den, Kars'tan, Zonguldak'tan 
gelen ve yurtda kalan, akşamı nerede geçirece
ğini hilmiyen insanları, genç yavruları sokak
lara çıikaracağız ve buna tedbir diyeceğiz. Bu
nun üniversite özgürlüğüyle ne ilişiği vardır? 

Bunları tedbir diye de değerlendireceğiz, 
ondan sonra da «biz şöyle iktidarız, böyle ikti
darız» diyeceksiniz. Nereden geliyor bütün 
tunlar? Bütün bunlar, bozuk bir düzenden gel
mektedirler. Bütün bu olayların asıl nedeni, al
tında yatan gerçek, bugünkü bozuk düzendir. 
Bu olaylara Sayın Başbakan bazan «basit bir 
zabıta vakası» der, bazan «Demokrasinin bün
yesinde mevcut anarşidir» der, bir bakımdan 
da «ülkeyi kökünden oynatan vahîm olaydır» 
der. Bu çelişil&r içinde bulunan biır Hükümet 
kendisine ikazdai bulunan, bugün saat üçte 
ikazda bulunan kendi mensubu bir Senatörün 
gerçekleri ifade eden (beyanatlarına da çelişd 
der. Asıl çelüşi, başından beri sizin davranış 
ve tutumunuzdadır. Bütün bu olaylara evvelâ 
basit, çok basit zaıbıJfca olayıdır dersin, gençliği 
karşı karşıya getirirsin, ondan sonra bünye
de mevcut anarşidir dersin ondan sonum da va
hîm, çok vahîm olaylar der ve üniversite özerk
liğini ortadan kaldırmak için de kendinde bi
rer hak ararsın. 

Muhterem arkadaşlarım, Demirel yönetimi 
ünlllver'aiita özerkliğini ortadan kaldırabilmek 
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iğin gençlerin kendi meseleleri ile başlıyan 'boy
kot ve kendi meseleleri için öne sürülen konu
lar için bâzı öğretim üyelerinin odalarını işgal 
etmeleri üzerine bizim eğitim hayatımızda da
ha önce de mevcudolan fakat ciddî Ibir mahiyet 
arz eden boykot ve işgal olayları karşısında ça
reyi, üniversite bunalımını araştıran komisyon 
raporunda öne sürülen hususlar ile özel yük
sek okulların içerisinde bulunduğu vurgunla
rın ve haksızlıkların üstesinden gelinmesi iktiza 
•öden tedbirlerin alınmasını öngören komisyon
ların raporlarını bir yana bırakarak bir tarafta 
beş on defa bir yerin açılma törenleri, bir ta
rafta partizanlara Devlet mekanizmasında yer 
bulabilmenin çabası, bir tarafta DPT aracılı-
ğiyle birkaç bin kişiye Devletin milyarlarını 
yağma etme çalbası içerisinde; bir tarafı aşı
rı sağı teşkilâtlandırma ve onları aşırı solun 
karşısına çıkarmak hevesi içerisinde, bozuk 
düzenin çeşitli tecellileri karşısında seyirci 
kalma ve bu bozuk düzeni daha çok bozuk bir 
hale ge'tıirmek için çaba sarf etmesi bugünkü 
vahim olayların asıl nedenidir. Bütün bunla
rı yapacaksın, ondan sonra... 

BAŞKAN — Sayın Ataky, efendim, saat 
19 a geliyor. Bitirecek misiniz? 

SIRRI AT AL AY (Devamla) — Hayır, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — öyleyse Umumi Heyetten izin 
istiyeyîm. 

Sayın Ataiay'm, sözlerini bitirinceye kadar 
birleşimin devamını oylarımıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın üyele
re teşekkür ederim. Ve sonradan, asgari müş
tereklerde birleşelim diye, «üniversiteler müş
terek ilkeleri» adı altında üniversite özerkliği
ni ortadan kaldıracak hükümleri getireceksin, 
bütün bunlar bize şunu gösteriyor ki, Sayın 
Demirel yönetimi amaç taşıyan bir hususu 
tatbik etmek hevesindedir. Bu hevesin görünü
rü o dur ki, bir müddet daha iktidarda kala
bilmek için bütün çarelere başvurabilmektendir. 
Ne değer hükümleri verebilmiştir genç nesil
lere Demirel yönetimi ve örnek olarak neler 
getirmiştir ki, genç nesillerden bâzı fedakâr
lıklar isteyebilelim? Biz, ^&aq nesillere Parlâ-

12 . 1 . 1971 0 : 1 

mento üyeleri olarak, fedakârlığın ve büyük 
faziletlerin örneklerini mi verdik? Yoksa genç 
nesillere yararların örneklerini mi verdik? 
Üzüntü ile ifade edeyim M, hiçbir devirde 
olmadığından çok Parlâmento üyeleri olarak 
biz genç nesillere hiç de övünülmeyen bâzı ör
nekler verdik. Konu ile ilgisi mevcut ve üze
rinde durulacak bu örneklerden birisini verece
ğim : 

Hükümet kurma veya Hükümetten düşme 
kaygıları sırasında bütçe oylamaları sıraların
da vatandaşın Parlâmentoya veya üyelere reva 
gördüğü veya yakıştırdığı tâbirleri kullanmı-
yacağım. Ama, bir gerçek de vardır ki, bâzı 
siyasi küçük partilerden veya bağımsız bâzı 
üyelerin ne gibi teklifler ve ne gibi pazarlık
lardan sonra beyaz oy verebilmek için Demirel 
yönetimini desteklediklerini ıbilmiyen kimse kal
mamıştır. (A. P. sıralarından «açıkla açıkla» 
sesleri) 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Lütfen açıkla. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — iz'ansız 
bir konuşma. 

ORHAN KOR (İzmir) — Bırakın da zehiri-
ni akıtsın. («Açıkla, açıkla» sesleri) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Açıklaya
yım, açııklryayım, bir dakika, birçok milletve
killeri, bağımsız milletvekilleri,, partisi mev-
cudolmıyan birçok miletvekileri: 

1. Tekrar seçilebilmek. 
2, Banjka kredilerinden daha fazla yararla

nabilmek için yahut bulundukları yerlerde iti
barlarını artırmak ve talebettikleri hususların 
Hükümetçe yerine getirilmesi vaitleriyle De
mirel... (A. P. sıralarından «kim kim:* sesleri?) 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — îsîm 
söyle, kim bunlar? 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Müşahhas örnek veriniz... 

BAŞKAN — Say^a Atalay, sabahtan beri 
yaptığım ikazlar işte meyvalarını veriyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, isnatlarda 
bulunmayın, bulunursanız da arkadaşların sor
dukları şeye cevap vererek ifade edin. Yani 
Ibir kna.it muallâkta kalmasın. Arkadaşlar, sa-
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taşma dolayısiyle, söz istemek mecburiyetinde 
kalma sm ve müzakereler uzam asın bunu istir
ham edeceğim efenidim. 

ORHAN KOR (İzmir) — Bir misal verin. 
STERİ ATALAY (Devamla) — Misali beni 

farz .ed.'a, deyin ki, 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLTJ (İstanbul) — 

Açıklasın meninun oluruz. 
BAŞKAN" — Ben ikaz ettim, istirham ediyo

rum, 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Acele etme

yip, durun bakalım. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

MEODİ ACTUN (Rize) — Ne almış? Açıkla
yın, 

ıSIRBî ATALAY (Devamla) — Bir yasama 
organı üyesi aylar ve yıllar boyunca bağımsız 
kalır veyahut küçük bir siyasinin mensubu 
olur, düğün yok, dernek yok, -bir fikrin sahibi 
olur ama- acık oylama güraü veyahut akşamı 
Demirel yönetimine beyaz oy vermek için Ada-
İ3i Partisine gider. Bu, bir ideal ayrılışı mıdır, 
yoksa her türlü,.. (Gürültüler) 

•ORHAN KOR (İznr'r) — Ayıp ayıp. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 

mÜ3aade buyurun. Saym Atalay bir dakika 
efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yalan mı? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
İstirham ediyorum. Bu, bir isnattır, bir Par
lamento üyesinin, isim vermiyorsunuz ama bir 
Parlâmento üyesini, kim olursa olsun, bir itham 
altında bırakıyorsunuz ve bu hâdise dolayısiyle 
Parlâmentoya da, gölge düşüyor. Bu hususu 
a^klamamzı; kim ne almış, nasıl kullanmışsa 
bunları açıklamanızı rica edeceğim. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sana oy verirse 
iMbarlı, yoksa itibarsız mı olur? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir Parlâ-

m:er-to. şu şekli ile itibarlı olur Cumhuriyet Par-
lâm'entosü elbette ki itibarlıdır. O Parlâmen
toda ayan. beyan (Gürültüler) 

BAŞKAN —- Müsaade buyurun. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — A ve yahut 

B yln Demire! yönetiminin sıkıştığı bir zaman
da, bilinen hepimizin bildiği, A partisinden, B 
parti: sinden seçileceksin, veyahuJtta bağımsız 
geleceksin. Vatandaş seni A veya B partisin

den seçmiş, hiçbir fikir mücadelesi yapmıya-
cafeiG, hiçbir sebep göstermiyeceksin ama De-
niiiral yönetiminin sıkıştığı bir dönemide, beyaz 
oya muhtaçoMuğu saatlerde gidip oy verecek
sin. Kime inandıracaksın bunum sadece bir ide 
alist görüşü olduğunu? 

CSMALBTTİN İNKAYA (Balıkesir) — Ak
sini beyan edebilir misiniz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
nrdsaa.de buyurun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitireyim. 
BAŞKAN — Saym Atalay, eğer bildiğiniz 

bir şey varsa bunu açıklayın. 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 

Yok, Başkan; yok. 
BAŞKAN — Yoksa, sadece rey vermesinden 

dolayı her hangi bir isim olmamakla beraber 
bir Parlâmentoyu itham altına alıyorsunuz, bu 
hareket doğru olmuyor. Parlâmentomuz için 
iyi bir şey değil. Onun.için bildiğiniz bir şey 
varsa açıklayın yoksa «ben, böyle zannediyo
rum» şeklinde yahut ta «ben böyle görüyorum» 
diye sadece kendinize inhisar ettiriniz, Onu is
tirham ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Saym Baş
kanım, olayın cereyanını söylüyorum. Cereyan 
ediş şekli; gerçekten, genç nesillere övünülecek 
bir şekil değildir. Öyle bir Parlâmentonun,,, 

ORHAN KOR (İzmir) — Vatanperverliktir 
o, vatanperverlik. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, 

ben müdahale ediyorum. Ayrıca sayın üyele
rin müdahalesine lüzum kalmıyor, zanneder
sem. İstirham ediyorum müdahale etmeyin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi va
tanperverlik,,. 

MSCDİ A&UN (Rize) — Genç nesillere, 
böyle ithamlarla mı örnek olacaksınız? 

BAŞKAN — Ben müdahale ediyorum, siz 
müdahale etmeyin, istirham ederim. Buyurun 
Saym Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Parlâmento 
üyeleri gerçekten öyle olmalıdır ki. bir Parlâ
mento reformundan, bundan birkaç gün önce 
bahsetmiştim ; Türkiye bir şeyin özlemi içerisin
dedir; öyle bir seçim kanunumuz, öyle bir se
çim mevzuatımız olmalıdır ki... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — 1946 daki 
gibi... 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Söylenün-
tim; ben, 20 yıldır bir şeyin müdafaasını yapı
yorum, kendi partim... 

BAŞKAN — Evet, bu hususu açıklayın Sa
yın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet açık
lıyorum. Kendi partim içinde yapmışım dır, 31 
kisi ile beraber 500 kişinin karşısında yapını -
simdir. Bir şeyi daima müdafaa ediyorum. Öy
le bir Parlâmento olacaktır ki; evle bir ssçim 
kanununa dayanacaktır ki. parti içi tazyikler
den ve parti merkezlerinin tazyiklerinden knr-
tulabilsin, grupların tazyiklerinden kurtul acil
sin. Ben, onun dâvacısıyım. 

BAŞKAN — Ha, yani tazyik diyorsunuz 
Sayın Atalay. Tazyikle oy kullandı diyorsu
nuz? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Deşil, Bu, 
o değil, bir birinden farklı. 

BAŞKAN — E..., Ne diyorsunuz efendim, 
onu açıklayın? Bunu açıklatmak mecburiyetin
deyim. ben. Balkan olarak Parlâmentonun hiç
bir üyesinin itham altında, haksız itham ab:m-
da kalmasına müsaade etmem Bu hususu açık
layın efendim. Vuzuha kavuşsun. 

SIRRI ATALAY (Devamla} — Başkan vu
zuha kavuşturmasını istiyor. 

ORHAN KOR (İzmir) — Kim ne alniî.ş? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim, is

tirham ediyorum. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben, kimin 

ne aldığını söylemedim, dikkat ederseniz.., 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 

Vuzuha kavuksun, öyle dedin. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, evet vuzu

ha kavuşuyor efendim, bir dakika., 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Boşuna, bo
şuna ,, 

BAŞKAN — Sayın Atalay devam edin. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu sözleri 

ifade edenler vatanperver, bu sözleri ifade eden
ler Parlâmentonun hamileri. Ben, Parlâmento
nun itibarını zedeliyen bir kişi. Bunu kime 
inandıracaksınız siz? Bu sözler boş. Şimdi, beni 
dinleyin. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Sen müstesna adamsın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, tavzih et
tiler. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Gü-
nıüşoğlu «sen müstesna adam deyip» sez atarsın, 
cevabın çok ağır olur, onun için vazgeç... 

OSMAN ZEKÎ GÜMÜBOĞLÜ (İstanbul) — 
Lütfen buyurun, memnun olurum, Gizli bir şey 
kalmasın. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım. Sa
yın Atalay, lütfen efendim müdahaleyi celbe-
deoek şekilde konuşmayın, Lütfen Saym Gü-
müşoğlu istirham ederim. 

STERİ ATAT AY (Devamla) — Söyledim. 
sözlerinizi duymıyacağım, yani bana vâki,., 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bu da bir cevap 
teşkil ediyor. Siz sözlerinize devam edin efen
dim, 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Düşünün. 
Gerçeği ifade ediyorum, Parlamentoda bir Baş
bakan Hükümeti ile beraber kılpayı iktidarda 
kalma ve iktidardan düşmenin ortamına <?elir. 

OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
n-;b.nb 

STFRI ATALAY (Devamla) — Hiçbir yönü 
ile o .p.'üne kadar o iktidarın ne felsefesi ile, ne 
mali durumu ile. ne davranışı ile beraber cl-
!nadığ,nı ifade etmiyen kimseyi, o k:l payı ,p;ün-
ds beyas oy vermede beraber 2'örür ve Adalet 
Partisine ,°"irer ise ı-unun nedenlerini araştır-
mıyacak mısınız ve siz buna vatanperverlik mi 
diyeceksiniz? Ben de buna -<renç nesillere kötü 
örnek diyeceğim. Var mı bir diyeceğiniz? 

ORHAN KOR (İzmir) — Evet, 
HALİL ÖEMSN (Kırşehir) — Hâkim bunu 

u1 abkûuı edebilir mi? 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Politik me

suliyet naska. cezai mesuliyet başka. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. Lütfen mü

dahale etmeyin, Sadece kendi kanaatlerini söy
lediler, 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Kimmiş bu? Biz de öğrenelim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, kim olduğunu da 
söylemiyorlar. Sadece, sadece... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ce
saretin varsa söyle. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hiç mecburi
yeti. yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko
nuşmıyalım, İstirham ediyorum. 
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SIRRI AT ALAY (Devamla) — Benimle 
bu şekilde karşılıklı konuşma cesareti varsa 
söylesin... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay bir 
dakika efendim, Bu şekildeki konulmalar müza
kereyi uzatmaktan başka bir işe yaramıyor. İs
tirham ederim, görüşmelerinizi kimseyi incitmi-
yecek ve kimseden cevap getirmiyecek şekle 
sokun, istirham ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben, neyi 
söylemek istediğimi de bilirim, neyi söyliyeceği-
mi de bilirim ve onu söylerim. Yoksa, siz ba
na «cesıırsanız. cesaretin varsa söyle» seklinde 
söyleyeceksiniz de ben isim vereceğim.. Yok. 
Ben, eğer söyliyeceksem söylerim, söyîemiye-
cekssm söylemem. Zira, ben teşbihimi yaptı
ğım saman neyi söylemek istediğimi zihin faa
liyetlerimin içerisinde söyliyeceğim ölçüde di
limde ifade ettim, Ne dedim? Gençlere verece
ğimin örnekler dedim, Ne dedim? Beyaz oy ver
meden Mr gece içerisinde fikir değiştirmenin 
gençlere iyi bir örnek olmadığını söyledim. Ne 
btivorsunus? 

ÎT ALIL ÖZMEN (Kırşehir) — Sırrı Bey, 
bur "arı siz öğrettiniz bize. Hatırlayın 1946 yi. O 
zaman ben hâkimdim. Ben yaptım tahkikatı-
ırrn. 

BAŞKAN — Sayın Özmen, Sayın Özmen... 

ALÂEBBİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, istirham ederim. Sataşma hakkında 
söz istedim, Ne zamana kadar konuşacak? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk isteğiniz bu
radadır, üzerine tarihini ve saatini dahi yazdım. 
O hakkınız mahfuzdur onun için 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, biz ekseriyetin olduğu zamanda ko
nuşmak isteriz. Daha ne kadar konuşacak. 

BAŞKAN — Ama Yüksek Heyet Konuşma
nın bitimine kadar müzakereleri uzattı. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın öz
men'in «1946 da sis.» derken belki hafızalarda 
ve akıllarda şahsıma müteveccih bir şey diye 
ifade eder gibi gelmesin. Yani sualin şahsımla 
ilgisi yoktur. Bilmelisiniz ki. ben 1950 de C.H.P. 
ye girdim. Benim siyasi hayatım, benim seç
menlerimin tâyin edeceği bir günde C. H. P. sin
de biter, 

Yari Sayın Özmen; şahsımla ilgisi olmadığı
nı da, her halde kendisi de ifade eder. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Şahsınızla ne 
ilgisi var. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır yani.. 
BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko

nuşmayın Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Öz

men, bu ifadeniz «sizin» derken şahsımla bir 
ilgisi olduğu zehabı uyanır da o bakımdan di
yorum. Tabiî siz de «Hayır» diyorsunuz. 

Zannedersem sözlerimin ilgisini ifade ettim. 
Genç nesillere iyi örnekler vermemekteyiz. Bu
nu ifade ettim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bık
tırma Allah aşkına. Senatoyu terk ettireceksin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müzakereler 
uzuyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Genç nesil
ler tabirini söylüyorum, arkadaşlarım bana kı
zıyorlar. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Genç nesil

ler tâbirinden dahi kızıyorlar. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Yı
lanın zehrini akıtmasına benziyor bu. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, Sayın Yıl
maztürk, 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, tâbire bakınız yılanın. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ben müdahale 
ettim efendim. İstirham ediyorum efendim. 

FETHİ TEVETCĞLU (Samsun) — Sen eli 
kanlı tâbirini kullanırsan. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, Sayın Te-
vetoğlu istirham ederim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bu Mem
lekette kimin elinin kanlı olduğunu bu millet 
çok iyi biliyor. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, Sayın Tevet-
oğlu söz vermedim. 

ORHAN KOR (İzmir) — 33 vatandaşı kur
şuna dizin, kanlı ellerinizle ondan sonra da.,, 

BAŞKAN — Sayın Kor, Sayın Kor. Müsaa
de edin efendim. 

ORHAN KOR (İzmir) — Bunların içinde 8 
yaşında çocuklar vardı. 

BAŞKAN — Müzakereler uzuyor beyler. 
İstirham ediyorum. Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hâlâ 33 ki
şinin... 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay.. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — 20 senedir 

ben dinliyorum bunu. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, sözlerinizi, sa

det dâhilinde, çabuk bitirin efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben 20 se

nedir şu 33 kişinin hikâyesini dinliyorum. Dik
kat edin genç nesiller tâbirine dahi tahammül 
edemiyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Haki
katen.,. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — tf-
tira bu söz, tabiri iyi biliyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Lütfen Sayın 
Atalay. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, saat kaça kadar uzayacak bu ko
nuşma? 

BAŞKAN — Ben uzatmadım. Yüksek He
yetin oylarına arz ettim, sözünü bitirinceye ka
dar birleşimin devamına karar verildi. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Eğer arka
daşlarım izin verirlerse bir dakikada bitiririm. 

BAŞKAN — Müsaade ederlerse bir dakika
da bitiririm, diyorlar. Müsaade edin istirham 
ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sözümü bi
tirmeden önce bir hususu ifade edeyim, zehir, 
yılan gibi bâzı kelimeler.. Bunların olayı ayrı
dır. Kanlı Pazar, itham edilen iktidar, suçlu 

Hükümet, bunlar ayrıdır, Ama, bâzı kelimeler 
söylenmesine rağmen bakın ne arkadaşıma iade 
ediyorum ne de bir cevap verme lüzumu dahi 
görmüyorum. Çünkü, bâzı ithamlar olur, bâzı 
kelimeler... Eğer siz kendinize güveniyorsanız, 
eğer siz güçlü iseniz onlara güler geçersiniz, 

Şimdi, ben de arkadaşlarımın bana karşı olan 
sataşmalarını mazur görüyorum ve sözlerimi bi
tiriyorum. 

Sayın Ahmet Yıldız konuşmalarını yaptılar. 
Sayın Fahri Özdilek ve arkadaşları Anayasanın 
88 nci maddesinin yasama organlarına tanıdığı 
bir hakka dayanarak iç olaylar, anarşist ha
reketler ve gençlik konularını kapsıyan ve çe
şitli yönleri ile görüşülmesi gerekli bulunan hu
suslar için bir genel görüşme istiyorlar Biras 
önce bir saati bulan bir müddet içerisinde ila
hına çalıştığım hususlar, bir genel görüşme 
açılmasını istiyen bu önergeden yana olduğu
mu ifade etmek içindir. Bu önerge eğer lütfedi
lir, kabul edilirse, çeşitli iç konuları bütün yön
leri ile görüşme imkânlarına sahiboluruz. 

Saygılarımla. (C< H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Komisyon seçimlerine ait tu
tanakları okutuyorum. 

CEMALETTÎN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, sataşma için söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sözünüzü kavdettim efendim. 

6. — SEÇİMLER (Devamı) 

A - KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan se

çime (66) üyenin katıldığı ve bu mevcudun 
salt çoğunluğu temin etmediği cihetle, tasnife 
gidilmemiştir. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Doğan Barutcuoğlu Osman Salihoğlu 

Üye 
Mümin Kırlı 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu tktisadi Teşebbüsleri Karma Komis

yonu için yapılan seçime (66) üyenin katıldığı 

ve bu mevcudun salt çoğunluğu temin etmediği 
cihetle, tasnife gidilmemiştir. 

Arz olunur. 
Tasnif/Heyeti 

üye Üye 
Doğan Barutcuoğlu Osman Salihoğlu 

Üye 
Mümin Kırlı 

BAŞKAN — Her iki Komisyon seçiminde 
de sayın üyeler, gerekli nisabı temin edemedik
leri için seçilmemişlerdir. 

14 . 1 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,20 
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8. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B - YAZILI KORULAR YE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
iletmeli Özor'in, kuru kayısı fiyatlarına dair, 
yazdı soru önergesi ve Ticaret Betkanı Gürhan 
Titrelrin cevabı (7/688) 

C Senatosu Başkanlığına 
İlişik sorularımın Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

1 . 9 . 1970 
Malatya Senatörü 

Hamdi özer 

1. — 31 . 8 . 1970 tarihli Ticaret Gazete
sinde kuru kayısı fiyatlarında düşme olduğu 
beyan edilmektedir. 

Devalüasyondan sonra ihraç malı olan kayı
sı fiyatı haklı olarak 8 liraya kadar yükselmiş 
olduğu halde birden bire 6 liraya düşmesinin 
sebebi nedir? 

2. Kuru üzüm ve incir ihracatı asgari bir 
fiyat üzerinden yapıldığı halde kuru kayısı fi
yatlarında asgari ihraç fiyatının uygulanma
masına sebep nedir? Asgari fiyat tesîbit edile-
cs«k midir? Edilecekse ne zaman edilecektir. 

3. — Kuru üzüm ve incirin asgari fiyat 
i terinden ihracatı yapılmaktadır. Bâzı ihracat
çıların kombine satış yapmakta oldukları ve 
üzüm ile incirin ihracatındaki risturusılardaki 
pç]ğm kapatılması için kayısı fiyatlarını kasten 
düşürdükleri saylenilmektedir. Bu hal gerçek 
i?e bunun dayandığı sebebin sağladığı faydalar 
nelerdir ve kimler içindir? Kuru kayısı üretici
lerinin ürünleri diğer ürünlerin ihracatı için 
bir pçık kapama olarak kullanılması halinde 
dâhildeki fiyat düşüklüğünde kayısı üreticileri
nin mağduriyetlerini önleyici bir tedbir alılmış 
mıdır? 

4. Malatya ilinin dünya çapında şöhret ta
şıyan kayısılarının kalitesi ve bolluğu Devletçe 
ne şekilde himaye edilmekte veya edilecektir? 
Üretimi teşvik için üreticiye kredi sağlanması 
ve yaş kayısıların çürüyüp atılmaması için ne 
gibi tesisler yapılmış veya yapılacaktır? 

5. Malatya kayısılarını yurt ekonomisine 
büyük çapta yararlı kılmak ve üreticinin eme
ğini değerlendirmek için Bakanlıkça inceleme

ler yapılmış mıdır? Bu hususta düzenlemiş bilir 
kişi raporlarına dayanan plânın anahatları ne
lerdir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

5/434 
Şube remzi ve No. 

322.112.5 
Konu : Kuru kayısı fiyatlarına 
dair. 

9 . 1 . 1971 

Cumhuriyet Senatosuna 

ilgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 22.9.1970 
tariMi ve 10739-8399-7/688 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
özerin ilgide tarihi ve sayısı kayıtlı yazınıza 
ekli olarak alman, kuru kayısı fiyatlarına iliş
kin önergesi incelenmiş ve sözü geçen önergede
ki sıraya göre hazırlanan cevaplar iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi edinilmesini arz ve rica ederim. 
Tiöaret Bakanı 
Gürhan Titrek 

Malatya Senatörü Hamdi Özerin 22 . 9 . 1970 
tarihli önergesi için hazırlanan cevaplar 

1. 10 . 8 . 1970 tarihinde ilân edilen destek
leme mubayaalarına tabi ürünlerin taban fi
yatlarında, geçen yılın taban fiyatlarına na
zaran artışlar mevcuttur. Başlıca ürünlerin fi
yatlarında yapılan bu artışlar, diğer ürünlerin 
iç piyasalardaki fiyatlarını etkilemiş ve iç pi
yasalarda meydana gelen yükselmeye mütema
yil fiyat hareketleri mallarımızın ihracedildiği 
piyasalarda bâzı fiyat temevvüçlerine yol aç
mıştır. Aynı olaylar kuru kayısıda da müşaha-
de edilmiştir. Filhakika iç piyasalarda kuru 
kayısı fiyatları Temmuz 1970 ayında : 

Şekerpare birinci mallar Kg/Krş. 

110 - 120 adedlik 
140 - 150 » 
150 - 160 » 
İkinci mallar 

800 
740 
700 
600 - 620 
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'Şekerpare birinci mallar Kg Krş. 

kuruş iken, Ağustos 1970 ayında : 
Şekerpare birinci mallar 
110 - 120 adedlık 900 
140 - 150 » 800 
150 - 160 » 750 
ikinci mallar 650 - 700 

kuruşa yükselmiştir. Yeni ihraç mevsiminin gi
rişiyle iç piyasalarda fiyatlar daha da sağ-
lamlaşmış ve Eylül, Ekim ve Kasım ayları de-
vammca bir gerileme zuhur etmemiştir. 

2. Yukarda temas edildiği üzere,, devalüas
yon kararından sonra, bilhassa ihracı tescile 
ve fiyat kontroluna tabi bulımmıyan ihraç mal
larımızın dış piyasalarda cari ihraç fiyatları
nın altında fiyaltlarla satılmaya başlandığı öğ
renilmiş ve bu şekilde ki, satışların önlenmesi 
için ihracatçı birliklerine gerekli talimat veril
diği gibi, aralarında kuru kayısı da dâhil ol
mak üzere bâzı mallar, 13 . 9 . 1970 tarihli Res
mî Gazetede yayımlanan «ihracat 70/6» sayılı 
•sirkülerle ihracat yönetmeliğine bağlı I /B lis
tesine alınmak suretiyle, asgari ihraç fiyatı 
tesfbiti zorunluğuna taJbi kılınmıştır. 

3. Mezkûr sirkülerimiz uyarınca kuru ka
yısı asgari ihraç fiyatları tesbit edilmiş bulun
duğundan ve asgari ihraç fiyatı tesbiti yoluna 
gidilirken iç ve dış piyasalar şartları esas alın
dığından, bu malm, bâzı ihracatçılarımızca çe
kirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir satışların
dan, doğan açıkların kapanmasında kullanıl
mak üzere, fiyatının kasden düşürülmesi ve böy
lece kombine satışlara nakil edilmesi mümkün 
görülmemektedir. 

Bundan başka, tescil edilmiş bulunan as
gari ihraç fiyatları ra'kip memleketler ürün
leriyle dünya piyasalarında rekabet edecek se
viyelerde bulunduğu cihe>tle, Tarım Satış Koo
peratifleri Birliğince doğrudan doğruya dış 
piyasalara ihracata geçilmesi halinde, müstahsi
lin ürününün ve emeğinin daha iyi değerlen
dirilmiş olacağı düşünülmektedir. 

4. Kayısı ürününü değerlendirmek ve üre
ticilerini teşkilâtlandırmak amaciyîe 1969 ilâ 
1970 yıllarında 5 kayısı Tarım Satış Koopera
tifi ve Malatya merkezinde bu kooperatiflerin 
Birliği kurulmuştur. Bu suretle T. C. Ziraat 
Bankası kaynaklarından Kayısı Kooperatifleri 

ile Birliğinin daha geniş ölçüde istifade etme
leri mümkün olacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksnlcy'in, İstiklâl Madalyalı muha
rip gazilere dair, yazdı soru önen/esi ve ulaş
tırma Bakanı M. Orhan Turgut'un cevabı 
(7/714) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereken işlemin yapılmasını saygılarımla 
dilerim. 

istanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

Yazılı soru : 
istiklâl Madalyalı bir gezinin, Yalova kap

lıcaları yakınında bir köyde yatıp hergün aya
ğını sürüyerek banyo yapmak için kaplıcalara 
geldiğini gördüm. 

Vatanı düşman istilâsından korumak veya 
'kurtarmak için kanlarını seve seve döken İs
tiklâl Madalyalı Muharip Gazilere, 1005 sayılı 
Kanunla bâzı haklar verilmiştir. Bu arada De
nizcilik Bankası T. A. O. Vapurlarında muha
rip gazilerimize parasız seyahat etme imkânı 
s ağlan iniştir. 

Aziz Atatürk tarafından kurulmuş bulunan 
Yalova kaplıcalarının şifalı sularından, Atamı
zın ideal ve silâh arkadaşlarının parasız fay
dalanmaları ve Yalova kaplıcalarındaki, oteller
de parasız yatmalarının temini mümkün müdür? 

Bu hususun yazılı olarak Sayın Ulaştır
ma Bakanı tarafından cevaplandırılmasını say
gılarımla dilerim. 

T. 0. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Liman ve Denizişleri Dairesi Başkanlığı 
Şubesi : İşlemler Md. 

Ç-3 2-8/60-225 

Konu : Cumhuriyet Senatosu is
tanbul üyesi Mebrure Aksoleyin 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 11 . 12 . 1970 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/714 10868-9075 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb

rure Aksoley'in, istiklâl Madalyalı muharip 
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gazilerin Yalova Kaplıcalarından ücretsiz ola
rak faydalanmalarına dair soru önergesinin 
cevabı, 3 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Cevabın bir örneği bilgi için Başbakanlığa 
da gönderilmiş bulunmaktadır. 

G-ereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Saym 
Mebrure Aksoley'in, İstiklâl Madalyalı muha
rip gazilerin, Yalova Kaplıcalarından parasız 
istifade etmelerine dair 9 . 12 . 1970 tarihli ya
zılı soru önergesi cevabı : 

1. Önergede de temas edildiği üzere, 1005 
sayılı Kanun gereğince, Millî Mücadeleye iş
tirak eden ve bu sebeple kendilerine istiklâl 
Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaş
larının, hayatta bulundukları sürece, Vatani 
Hizmet tertibinden 300 lira aylık bağlanmakta 
ve bu vatandaşlara, Devlet Demiryolları, De
nizcilik Bankası iç hatları ve belediye vasıta
larında ücretsiz seyahatleri ile askerî ve Dev
let hastanelerinde ücretsiz tedavileri sağlan
mış bulunmaktadır. 

2. Denizcilik Bankası T.A.O. Genel Müdür
lüğü söz konusu kanun hükümleri uyarınca, 
iç hat vasıtalarında hak sahiplerine bedava 
seyahat hakkı tanımaktadır. Yalnız istanbul 
şehir hatlarında verilen paso sayısı 3 538 ade

de yükselmiştir. Bu suretle İstanbul ve civa-
rinde oturan 3 538 istiklâl Madalyası sahibi 
günlük hayatlarında şehir hattı vapurlarından 
ücret ödemeden istifade etmektedirler. 

Ayrıca, bu kanun gereğince, diğer iç hat va
purlarında da madalya saMplerinin bedava 
sehayat etmeleri sağlanmış bulunmaktadır. 

3. 5842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ge
reğince, malî inikasları tanzim ve karşılıkları 
temin olunmadan her hangi bir suretle tarife
lere müessir bir hüküm veya külfet Denizcilik 
Bankasına ve kuracağı ortaklıklara tahmil 
olunamaması sebebiyle, yukarda arz olunan be
dava seyahat karşılıkları, Maliye Bakanlığınca 
karşılanmaktadır. 

4. Halen Denizcilik Bankası T.A.O. Crenel 
Müdürlüğü tarafından işletilen Yalova Kaplı
calarına turizm, eğlence ve tedavi için gelen 
bütün vatandaşlar, muayyen sayıda yatağı bu
lunan otelleri ile kaplıcanın, banyo, tedavi ve 
eğlence imkânlarından, tarife ücretlerini öde
mek suretiyle, faydalanmaktadırlar. 

Bugünkü kanuni mevzuat, 1005 sayılı Ka
nundan faydalanan İstiklâl Madalyası hamili 
vatandaşlarımızın Yalova Kaplıcaları, otel, ban
yo, tedavi ve diğer imkânlarından parasız fay
dalanmalarına cevaz vermemektedir. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

24 NCÜ BİRLEŞİM 

12 . 1 . 1971 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu ile Dilekçe Karma Komisyonuna üye 
seçimi. 

2. —• Komisyonlarda açılk bulunan üyeliklere 
seçim. 

3. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

4. — Cumhuriyet Senaltosu Tabiî Üyesi 
Fahri Özdilek ve arkadaşlarının, asayiş ve 
•anarşist eylemler konuşumda bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/18) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'ın, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin ÖztürkHin, İsmetpaşa Kız Sanat Enstitü
sünün is/minin değiştirilmesine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

3. — Cumlıuriyet Senatosu İstanlbul Üyesi 
Rifat Oztürkçine'nin, İstanlbul nâzım plânlarına 
•dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/550) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, 21 Ekim 1970 tarihinde 
Cfümrü Hava Alanına inen U-8 Amerikan uçağı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/551) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, bir yürütmenin durdurulması ka
rarının yerine getirilmemesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/552) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Tevfik Fikret Lisesine da
ir İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/553) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanlbul Üyesi 
Rifat Özltüılkç.ine'nin, Anayasa Mahkemesi'nee ip
tal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı hü
kümlerine dair Adalet Maliye ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/554) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özımen'in, Tilkilik Devlet Üretme Çiftliği 
ve Malatya Devlet Üretene Çiftliğinin orman ve 
ziraat fakülteleri haline getirilmesine dair Ta
rım ve Millî Eğitim bakanlarından sözlü soru
su. (6/522) 

9. — Cumhuriyet Senaltosu Kırşehir Üyesi 
Halil Ö7jmen'in, Kırşehir ilinin merkez ilcesine 
bağlı Boztepe kasabasına açılan ortaokula dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/525) 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kâhta İlçesi Göçeri Kö
yünde kurulan ziraat okuluna dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (.6/555) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'mn, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı: 1441) (Da
ğıtma tarihi: 1 . 6 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
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TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş- I 
tırması istiyen önergesi (10/34) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'ın yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı: 1443) (Dağıtma tarihi: 2 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşamıyacağma dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem Aeuner'in, yasama dokunulmazlığmuı 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu rapora (3/893) (S. Sayısı : 1465) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1970) 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart, Nisan, Mayıs 1970 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/36) 
(S. Sayısı : 1474) (Dağıtma tarihi : 24.11.1970) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1970 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/37) (S. Sayısı : 1475) (Dağıtma tarihi : 
24 . 11 . 1970) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev
ket Köksal'm, İstanbul'un Sağmalcılar ve Esen
ler mmtakalarmda vukubulan Kolera hastalı
ğına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve ı 
Esenler mmtakalarmda vukubulan kolera 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/36) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, İçel iline bağlı Gülnar ilçe bele

diyesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi (10/37) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyem 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi
selere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri Özdilek ve arkadaşlarının TRT nin sta
tüsü ve kuruluşuna dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/39) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

14. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tuna gür'ün faaliyetleri konusunda kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu (10/28) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1970) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Amerikalı yazar John 
Hughes'in basında çıkan Afyon kaçakçılığı ile 
ilgili bir demecine daiir Senato araştırması isti
yen önergesi (10/41) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

X17. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kısmımda 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/403; Cumhuriyet Senatosu 1/1148) (S. 
Sayısı : 1498) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1971) 

X 18. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (B) işaretli cetvellerinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Kanma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/376; Cumhuriyet Senatosu 1/1147) (S. 
Sayısı : 1499) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1971) 

X 19. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 



tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/404; Cumhuriyet Senatosu 
1/1146) ('S. Sayısı : 1500) (Dağıtma tarihi : 
4 . 1 . 1971) 

X 20. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mirlkelâsmoğlu'nun, Cumhuriyet Senatosu 
1970 yılı Bütçesinin (A/ l ) ve (R) işaretli cet
vellerinde dağişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 2/418; Cumhuriyet Senatosu 2/301) 
(S. Sayısı : 1501) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1 9 7 1 ) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Nafaka alacaklarının yabancı memle
ketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye katılmamı
zın uygun 'bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyon
larından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/120; 

3 — 

I Cumhuriyet Senatosu 1/1143) (S. Sayısı : 1478) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1970) (Bitiş tarihi : 
31 . 1 . 1971) 

X 2. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan geçici komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/95; Cumhuriyet Senato
su 1/1145) (S. Sayısı : 1479) (Dağıtma tarihi : 
4 . 12 . 1970) (Bitiş tarihi : 31 . 1 . 1971) 

3. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 
nci maddesinin II işaretli fıkrasına bir (N) ben
di ve sözü geçen kanuna geçici iki madde eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/145; Cumıhu-
riyet Senatosu 2/300) (S. Sayısı : 1480) (Dağıt-

I ma tarihi : 7.12.1970) (Bitiş tarihi : 31.1.1971) 




