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I. — G E Ç E N T U 

Bitlis Üyesi Kânıran İnan'm, Türkiye'den 
geçirilmesi öngörülen İran - Federal Almanya 
doğal gaz boru hattına dair gündem dışı deme
cine Dışişleri Bakanı Turan Güneş cevap verdi. 

Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan, Adalet Baka
nı Şevket Kazanın af konusundaki bej-anları-
na dair gündem dışı demeçte bulundu. 

Adalet Bakanı Şevket Kazan; bu Birleşimde 
Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlanın ve, 

29 . 1 . 1974 tarihli 23 ncü Birleşimde Go-
mel Zikna Şirketinin zeytinyağı skandalma 
dair Malatya Üyesi Hamdi Özer'in gündem dışı 
demeçlerine cevap verdi. 

Frfa Üyesi İbrahim Halil Balkış, kuraklığa 
maruz kalmış Güneydoğu illerindeki çiftçilere 
yapılması gerekli yardım; 

Malatya Üyesi Haindi üzer de, ucuz fiyatla 
petrol satmalmamız karşılığında Suudî Arabis
tan'ın, Mukaddes Emanetleri isteyeceği yolun
daki haber konularında gündem dışı birer de
meçte bulundular. 

Sosyal İşler Komisyonu, 
Anayasa ve Adalet KomLyonu, 
Tarım, Orman, Köy İşleri Komisyonu, 
Dışişleri Turizm ve Tanıtına Komisyonu, 
İçişleri Komisyonu başkanlıklarının, komis

yonlarının görev bölümlerine dair tezkereleıd 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tez
keresinde gösterilen yebep ve sürelerle izin ve
rilmesi kabul olundu. 

Gündemiıı : 
Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçi

mi maddesi, üçüncü üyenin seçimi için Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna; 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'iıı, Anayasanın 78 nei maddesi muvace
hesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi 
Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in, onerge.il ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 19.72 tarih ve 31 sayılı kararları mad
desi, Başkanlık Divanına; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Aralık 1972 ve Ocak, Şubat 1973 aylarına 
ait hasepleri hakkında Cumhuriyet Senatoyu 

T A N A K Ö Z E T İ 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/9) 
(S. Sayısı : 261) maddesi, Hesapları İnceleme 
Komisyonuna; 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 10.5.1972 tarih ve 15561 sayılı Kararı ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28 sayılı raporu (Cumhu
riyet Senatosu : 4/131) (S. Sayası : 279), 

Niğde Milletvekili eski Gümrük ve Tekel Ba
kanı, Haydar Özalp'in Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 23 . 2 . 1973 tarihli ve 
144 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 17458 
Xo.lu M. Nuri Alt ay'a ait kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergeni ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/133) 
(S. Sayısı : 294), 

Kütahya Milletvekili eski Maliye Bakanı 
Mes'ut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 5873 sayılı Şev
ket Bozkurt'a, 5878 sayılı Şefika Sertkan'a, 5879 
sayılı Nuriye Karabulut'a, 5880 sayılı Fatma 
Hikmet Göymen'e, 5881 sayılı Özgül Ertunç'a, 
5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 58S3 sayılı 
Fatma Mücyyed Gençle, 5884 sayılı Vedia Şen'e, 
5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sayılı Naciye 
Mutluya, 5887 sayılı Neşet E ray'a, 5888 sayılı 
Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 5890 
sayılı Şevkiye Şengelen"^, 5891 sayılı Feride Ne-
zahat Anarman'a, 5892 sayılı Mecit Solmaz'a., 
ve 5S93 sayılı Asiye Unsaldı'ya ait kararların 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senato
su : 4/135) (S. Sayısı : 314) maddeleri, Dilek
çe Karma Komisyonuna yeniden tetkik edilmek 
üzere iade olundular. 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
yapılan seçim sonucunda çoğunluğun bulunma
dığı anlaşıldığından; 

14 . 2 . 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,35'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili K astamonu 

Mehmet Vnaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

1 Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saatli : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvdkli Mehmet 'Ünaldı 

KÂTİPLER : Meiunöt Çanılıca (Kasioüıoaıu), Asini Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimi açıyorum. 

II. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz Acardır, 
nüzakerelere baslıvorıız. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ G-SN3L KURULA SUNUŞLARI 

1. — Hatay Üyesi Mustafa D d iv eli'ı ıhı, bir 
süredir basında yer alan işkence olaylarına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Hatay 
Üyesi .Sayın Muştala Delirdi, bir süredir basın
da yer alan kkeınce ve yapanlar hakkında gün
dem dışı söz talep etmişlerdir. Buyurun Sayın 
Deliveli. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Aziz 
•arkadaşlarım.; 

Bu mevzuda beni kürsüye getiren saik, va
tan müdafaası için bu Milletin, son Türk Dev
letinin bekası için hizmet eden insanlara muay
yen mihraklardan hücum edilmesi (karşısında 
dayanamayışımdır. Hukuk monsubu deniliyo
rum., naç.i.z bir 'avukat olarak işkence yapınız 
diyecek bir bilginin veya vicdanın rahatlığı içe
llisinde olan bir insan değilim; ama son Türk 
Devletinin bekası için hizmet •eden insanlara mu-
inyyca mihrak -noktalarından her gün yapılan 
salvo ateşlerinin karşısında kendimi tutamadım 
onun için kürsüye çıktım. Kısa veya uzun, eksik 
veya noksan olursa, affınıı bütün arkadaşlarım
dan rica ediyorum. 

'Sayın •arkadaşlarını, hııgüne kadar işkence 
•mevzuunda konuşan bu arkadaşınız 194-Tte, 
1960da işkenceyi görmüştür. Onun için işken
ceyi gören ve bilen bir insanım. Bugüne kadar 
işkence mevzuunda birçok ımakal-eler, yazılar ya
zıldı, röportajlar yapıldı. Ne deniyor? ^l'op 
Ikullanıldı, 'elektrik verildi tuzlu, suyun veya
hut tuzun üzerinde yalınayak yürütüldü, gözle
rimiz "bağlandı...» Hakikaten söylenenler vaki 
ve doğru ise, varit ise, medenî bir memlekette 

yapılmaması lâzım gelem. hür şey; beraberim, nok
tasını 'koyalım. Ama varit olup oLmadığnıı ne
reden bileceğiz? Bütün bu ınakalelerin yazılma
sı, beyanatların verilmesi karşısında zaimanın 
hükümetlerimin yetkili elemanları ki, hatırlıyo
rum bininde de Sayın Satır çıktı, şu kürsüden; 
«Bize gelen şikâyetleri, müracaatları tahkik ve 
tetkik 'ettirdik, müspet bir hadiseye rasitlamıadı-
ğımız için, böyle bir şey yoktur.» 'dedi. 'Ondan 
evvelkiler de, ondan -sonrakiler de ayın şeyleri 
.söyledi]er. O halde hâlâ devam ediyor; var mı, 
yok mu?.. 

Arkadaşlar, neye işkence derler? Cop işken
cedir, haysiyet kırıcı muamele işkencedir, tu
zun üzerinde yürütmek işkencedür, hattâ gece 
uykusuz kalmış insanı, saat 9'da uykusundan 
uyandırıp da, «Gel seni sorguya çekeceğiz.» de
mek de işkencedir. Yemek zamanı ülserli bir 
k i m i y i sorguya çekersen bu 'da bir işkencedir. 
Saat 17.00de viskisi ile haşır neşir olacak bir 
adama, «17.00de «izi sorguya çekeceğim, (lüt
fen şimdilik viskiden mahrum kalınız.» demek 
de bii' işkencedir. 
vardır. 

Yel hasıl pek çok çeşitleri 

Arkadaşlar, meseleyi büyütmek Oıstemiyo-
rum. Bir tek varmak istediğim nokta şudur: 
Peki, bu işkenceyi niçin, kimler, neden ve 
nasıl yapmışlardır? Buraya beni &&vk eden se
bepler yazılar, röpontajlar, .makalelerdir. Bu
gün de sabahleyin kalktım, gazetemin birisinde 
«Yaralısın» adlı tamamıyle son hadiselerden 
•bahsederek işkenceyi anlatabilen bir roman yaz
mışlar; bııcu da efkârı umumiyenin önüne çı
karmışlar. 
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Arkadaşlar, Millet olarak vicdanlıyız, Mil
let olarak insaflıyız; batta tarihnlmizde öyle şey
ler var ki, sonuna kadar 'kendisiyle mücadele 
etmiş kumandanı veya cengaver bir askerî af
feden (kumandanlarımız vardır, böyle bir ikftm-
seyie her türlü iyi muameleyi yapan bir neslin 
de evlâdıyız. Bizim vicdan tarafımız, insan 
tarafımız, haysiyetlıi tarafımız her şeyde galip ; 
hattâ zaman içinde galip. 

Hatırlarsınız; İstanbul'da Salacak Canavarı 
diye bir cani yakalanmıştı. Denizin ortasında 
hayvani hislerini tatmin için birkaç kişinin ca
nına kıymıştı. O anda halkın eline verseydiniz 
lime lime edenler, etini bulamazdınız, ıkemiğlri 
dahi bulamazdınız. Zaman gelip geçti, idam 
kararı verildiği zaman ben İstanbul'da bir ar
kadaşımdan ; «Yazık idam etmese!erdi, çoluk ço
cuk .sahibidir» sözlerini de asittim, böyle bir va
tandaşıma da rastladım. O hâdisenin devri geç
miş. Okluğu devirle infaz devri arasındaki za
man her şeyi unutturmuş; işte âlicenaplığımızın, 
insan şovenliğimizin, vatan sever ligimizin, vic-
idanlı oluşumuzun neticesi. Böyle bir Milletiz; 
ama bu Millette unutulmayacak bir şey var ar
kadaşlar. Bu rahatlığı düşünebilmek için bu
gün dünyada tdk Türk Devleti olan Türk Dev
letinin ilelebet yaşaması lâzım. Bu Devlet ya
şamazsa bu rahatlığı hiçbir zaman bulamayız. 
Salacak Canavarına açınılmaz. Onun için bü
tün arkadaşlarımdan rica ediyorum, bir biri e-
şecak noktaya gelelim. Birleşeceğimiz- nokta 
son Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetlini, Devletini yaşatabilmektir. 

Şimdi, işkenceyi yine tasvip etmiyorum. Tür
kiye'de ne odu? Türkiye nedir? Arkadaşlar, 
Türkiye'nin yerini bilmeyen (arkadaşımız yoktur. 
Belki dünyadaki komşularımız bizden daha iyi 
bilir. Her zayıf devletçin, zayıf hükümetin, 
zayıf milletin yanındaki her komşusu kendisin
den parça almaya bakar. Eğer kuvvetli olur
sanız, kendi müdafaanızı yapabilecek, 'bütün
lüğünüzü koruyabilecek bir varlık gösterebile
cek kudrette iseniz hiç kimse parçanızı alamaz; 
parça ekleyebilirsiniz. Biz bugün Türkiye'nin 
bulunduğa yer itibarıyla Şimalinden, Cenu
bundan, Şankın'dan parça koparılmaya çalışılan 
bir Devletin Ikurduğu son Türk Devletinin ye
rinde 'bulunuyoruz. Bunun yanında içimizden 
birtakım insanlar Şark'ta Kürk devletini, filân 
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yerde Ermeni devletini kurmak Miyopla.'; 
Cenup'ta Arapların birtaikım arzularını, Traik • 
ya'dan bir parça koparabilmek arzusunda olan 
(komşularımızın varlığını biliyoruz, bunların 
gözünün diktiği bir yerdeyiz. Bunu nasıl gö
türeceğiz? Arkadaşlar, bunu .götürmenin tek 
çaresi, bunun öheımmiyetini idrak 'ederek bu 
Türk Devletinin yaşaması için her türlü feda-' 
•karlığın içine girerek partisini, zümresini, 
fakirini, zeınginmi her türlü parti menfaatle-
riyle ilgili politikadan ayrı tutarak bu Türk 
Devletinin yaşanmasında ittifak etmemiz lâ
zımdır. 

Arkadaşlar, bunun (ittifakını, bu .mefkure 
üzerinde birleşmeyi düşünürken şimdi mevzu
nun içine girmek istiyorum. 

1961 Anayasası aleyhinde zaman zaman bu 
kürsüden konuşmuş bir insanım; ama konuş
tuğum zaman da 1981 Anayasasının getirdiği 
şeylerin içinde bir Yüksek Hâkimler Kurulu
nun, bir Anayasa Mahkemesinin varlığını ka
tiyen imkâr .etmedim, bunları bugün de kati
yen inkâr etmem; ama haklı olarak, o devir
deki duruma düşmüş bir insan olarak o gü
nün idarecisini, o günün yöneticisini eleştirir
ken «Sayın yöneticiler 1961 içinde bir özgür
lük gelirdiniz, bugün tebrike ve takdire de
ğer bir Anayasa müessesesi kurdunuz, teşekkür 
ederiz; ancak bir Ya-ssîada Mahkemesinde Baş
kanlık yapan bir adamı oraya zorlamanızda. 
hata vardır» dersem, günah olmaz arkadaşlar. 
Burada temkid etmeye mecburuz. 

Bugün 1961 Anayasasının getirdiği hudut
suz bir özgürlük vardır. Bu hudutsuz özgürlü
ğün içinde bizi etrafımızdan çekmek isteyen
lerin (Belki politikaya aykırı olur idiye is:m 
isöylemiyorum) tahriki, teşviki, yatırımı, kuv
vetlenmesi, hücre leşmesi ve Türkiye'yi yok et
mesine dair olan bir hareketler manzumesini; 
12 Marttan sonra çıkan hadiselerle gördük. 
Ne idi? Bilmiyorum hatırlar mısınız? Bu 
memlekette ilk defa gençlik hareketleri, «İs
tanbul Hukuk Fakültesinde belge usulünü kal
dıralım» diye başladı. Gayet safiyane ve her 
fakültede çıkan gençlik hareketleri çok yerin
de idi. Kimisi dere kitabı için, kimisi yatak
hanesi için, öbürü hocası için, diğeri şu veya 
'bu için gayet safiyane birtakım taleplerin, genç
lik soranlarının, üniversite sorunlarının üze-
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rinfe bu hareketler -kuruldu, bunun üzerinden 
yürüdü. 

Sonra getıııçlik olaylarının arkasından banka 
soygunları başladı. İşkenceye döneceğim. Da
ha arkasından adam kaçırmalar, adam öldür
meler ve Jandarma Genel Komutanına kadar 
suikast tertibi hadiseleriyle karşı karşıya gel
dik. 

Ne lOİdıı bunun karşısında? Silâhlı Kuvvet
lerde örfî idare ilân ©dildi, güvenlik kuvvetle
riyle (işbirliği yaptı ve bugün, kısmen diyo
rum, tamamı silimmemişltir, kısmen; bin kü
sur Mşi (Gazetelerde zaman zaman yetkilile
rin ağzından öğrendiğimize göre) mahkemele-
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re sevk edildi, kimisi mahkûm oldu, kimisi 
hako devam eder. 

Arkadaşlar, Anayasa Komisyonunda bü
küldüğüm için buradan geçen bir dosyanın hu
lâsasını değil de, neticesini size arz etmek is
tiyorum: Anayasa Komisyonundayız, idam ta
lebi ile gelmiş. Arkadaşlar, idam kararını tas
dik .etmek Ikolay değil. Hani, hâkimler de biz
de tasdik ettiği zaman kalemimi kırar; biz de 
Anayasa Komisyonu âza/lan olarak üzerinde 
hassasiyetle durduk; bir ışık arıyoruz, neda
met hissetsin, diyoruz. Arkadaşlar, -en son 
söz şudur.- «Yaşasın Komünizm, Marksizm, Le
ninizm.» «Yaşasın izm» lerle bitiriyor. Bu ar
kadaşın idam kararını gelin de siz tastik etme
yin. 

Şimdi, buralardan şuna gelmek istiyorum. 
Şu memleketin varlığında «İşte işkence yapıl
dı» diyenler; anarşik olayları yaratanlar, adam 
kaçıranlar, ideolojik fikrine 'aykırı düştüğü 
için Midesine hortum indirip öldürenler, kü
çük çocuğu kaçırıp veyahut adanı kaçırıp fid
ye (isteyenler... Bunlarla da kalmıyor, Jandar
ma Genel Komutanına suikast tertip ediyor; 
burnunla da kalmıyor, maddeten sizi zarara 
sokabilmek için bir Kültür Sarayını yakıyor, 
arkasından Marmara Gemisini batırıyor, bir 
Eminönü Gemisini batırıyor ve daha birçok sa
botajların içine giriyor. Sonra, bu havayı ya
ratanların, Türk Devletimi ortadan kaldırmak 
gayretinde olanların suçlusunun yanında belki 
de suçsuzu, (birtakım ifade için, tahkikat için 
güvenlik kuvvetlerinin haklı olarak soruştur-
nıasma, tahkikatı netıicelendirebilmek içim mu
hatap oluyor. 

Arkadaşlar, hiçbir zaman için namuslu, hay
siyetli, hele ilk geldiği gün her türlü hadise
yi başından feragatle, samimî beyanlarla. ifade 
(edenlere, doğruyu söyleyenlere hiçbir şey ya
pılmamıştır, yapılamaz da. Ben, bugüne ka
dar polisin işkence yaptığını duyanım, ufak te-
f et söyletebilmek için. 

Arkadaşlar; İnlgıilteııe'dıe silâhı cebinde ol
mayan İngiliz polisinin copla şakır şakır adam 
dövdüğünü gördüm ve bir otelde polkie sor
dum, «Niye salâhınız yok?» diye. Bana bir genç 
polis şunu söyledi: «Eğer, İngiltere "de polise 
silâh verirlerse, ben istifa ederimi.» Ama, vatan
daş, İngiliz polisine karşı saygılıdır. 

Nihayet İstanbul Hukuk Fakültesinin ha
disesi nereye geldi? Muayyen bir noktaya gel
di. Anarşik' olayları yarattı. Ankara -MüLki-
yesindeiki hadise, Ankara Hukuk Fakültesin
deki hadise, Teknik Üniversitedeki hadise... 
Arkadaşlar, Tekinlik Üniversitede bir genci 
kendi ideolojilerine aykırıdır diye ımidesine bo
ru indirmek suretiyle şişirip öldürdül'er. Öbür 
tarafta şu veya hu ideolojik sebeplerle genç
ler birbirlerine girdiler. Bunlar neydi? Arka
daşlar, bütün bunlar bir tek noktayı hedef 
almıştı. Türkiye'yi muayyen noktadan diğer 
bir noktaya getir-îmek için yapılan hareketler 
idi. 

Arkadaşlar, yürekler acısıdır; silâh kulla
nanlar, anarşik hadiseler yaratanlar, militan
lar güvenlik kuvvettleri aleyhine silâh kullan
dığı zaman şu kürsüye çıkıp da on tane (arka
daşımız ted'in <etmedi. Bir Jandarma Genel 
Komutanına silâh çekildiği zaman lalettayin 
bir hadise sandık. Sonradan öğrendim k i ; Rus
ya'da ilik defa ihtilâl yapılırken orada da ev
velâ bir jandarma genel kamutanı öldürülmüş. 
Bu memlekette «Pazar Olayı» filân olayı fa
lan olayı 'dendiği zaman, tesadüfen gününün 
pazara, kanının kana veya şuna buna geldiği
ni zannettik. Öyle zannettik, ama bu hadise
ler gösterdi ki, tamamiyle bizd komünizan bir 
felsefenin aıltma sokabilmek için, Türk Ordusunu 
yok edebilmek için, Türk Milletini yok edebilmek 
dçin, son Türk Devletinim, bekasını ortadan 
kaldırabilmek için birtakım eylemlin, hareke
tin, şiddetin mdlitanlanyle karşı (karşıya gel
dik. 
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Bizim kısa tarihimizde tesadüfler iki kötü 
'örnek olmuştur. Birincisi, nur içinde yatsın,' 
rahmetli Muğla'lı isidir. İkincisi, 198G' İhtilâlin
de polislerin nezaret altına alınmalarıdır. 

Arkadaşlar, bugün her hadiseyi, bulunduğu 
zaman içinde değerlendirirseniz hükmünüz baş-
'ka olur. Sözlerime başlarken bir .Salacak cana
varından bahsettim; o gün halkın önüne bırak
sanız kemiğini, etini bulamayacağınız insan için 
•sonradan, «Yazık, çocukları vardı; müebbet e 
tahvil etsinler.,»' dediler. Sayın -Muğla'']ı b dise-
sini de o devrin icaplarına göre değerlen:! mek 
lâzım. O devirdeki Türk Devletinin, Türk Mil
letinin şartlarına göre değil de, yirmi sene son
ra, on sene sonra, onlbeş sene sonraki şartlara 
göre değerlendiımeye tabi tutarsanız, hadise
nin değerlendirilmesinde çok yanılırsınız. 

Bir milletin tarihinde çak vardır; adamı 
idam etmişlerdir, on, yirmi sene sonra da hey
kelini dikmişlerdir. Neden? Şartlar 'değişmiştir. 
Şartlar birçok şeyi getirmiştir. 1930 İhtilâlin
de ben bilirim, bizimle beraber otuz tane polis 
getirmişlerdi ve bunların ekmek paralan yoktu. 
Ekmek parası olmayan :o polisler, günlerce bi
zimle nezaret altında kalmıştır. 

O halde, bugün Devletin gücünü, kudretini. 
kuvvetini ve bunlarla uğraşacak adamları nere
den bul a cab siniz? Polis, göıevli adam her devir
de hükümetin mesuliyeti altında olmak suret -
tiyle emrindedir, arkadaşlar. 

Bugün, saksınızı koyun; dünyada «En be
llim» diyen insanı, «Hiç kimseye muhtaç olma
dım» diyen bir insanı muayyen bir ımktaya gr-
tirdiğYiz zaman, günün bilinde kendisinden i"r -
tün bir makamın kendisine verdiği emri, «Ya
zılı isterim» diyerek kadar bir crsaıet de gös
teremez, hattâ bizce say^aazhk olur. 

Arkadaşlar, son zamanlarda güvenlik kuv
vetlerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile, son hâdi
selerde yaptığı çalışma sebebiyle minnet borcu
muz vardır, şükran borcumuz vardır, saygı bor
cumuz vardır. Xeden saygı borcumuz var? Bir 
polisi düşünün arkadaşlar; bir tek nafakası 
için, akşama dündüğü zaman çocuğuna belki 
tekaütlük müddetini doldurmadığı için yalnız 
o ayda aldığı maaşı bırakacak, ınaaşsız on lira
yı bırakacak polis. Sibel hadisesinde çelik göm
lek giyerek anarşistlerin karşısına Çıkmıştır. 
Kızıldere hadiselerinde olduğu gibi. 

O arada Silâhlı Kuvvetlere mensup subay
lar, atıcılar gerek mesafe itibariyle gerek kuv
veti itibariyle ateşli silâhların karşısında Kırık
kale tabancasıyle mukavemet göstermişlerdir, 
vazife örneği, vazifeşinaslık vermişlerdir. 

Peki, biz bunları «Sen işkence ya pim, sana 
rrararım, seni dava ederim, seni günün birinde 
şöyle yaparım» şeklindeki bir nevi mihrak nok
ta'arının yazdığı salvo ateşleri karşısında tut
mazsak, arkasında ©Iduğumuzu söylemezsek, 
arkadaşlar, günün birinde ne çelik gömlek gi
yebilecek bir poil's, ne jandarmanın başına gide
cek. bir komutan veya Silâhlı Kuvvetlere men
sup bir adam bulamazsınız. 

Arkadadar; maalesef bu memleketin kötü 
talihidir; daima iş yapandan hesap sorulmuş'ıur, 
aş yapmayandan hiç hesap sorulmaz. Çelik gömlek 
giymeyen bir insana, «Gidemedim, hastayım»' 

J diyen insana «Yiye gitmedin, giyinmedin», den
memiştir. Vazifeyi yapmayan insana, vazifeyi 
vapmamaktan mütevellit raci olacak mesuliye
tin hesabı sorulmamıştır. 

O halde vazife şevki, vazife aşkı içinde ge
len insana, şunu yaptın, bunu yaptın.., 

Arkadaşlarım; Türk Ceza Kanununda, işken
ce yapılan ahvalde ilgili hüküm var. Diyor k i ; 
cürmünü itiraf ettirebilmek için eğer bir işken
ceye, haysiyet dışı bir muameleye, zalimane bir 
harekete maruz kaldıysa dava açar. 

Bugüne kadar olan durumlarla ilgili olarak 
ameadaşlammız, mahkemelere yapılan işkenceler 
Ym. bir diYkooyY müracaad eYu-le^. prosedür 
budur. Hiçbir Türk hâkimi, asfkerî olsun, sivil 
Ysun... Arkadaşlar, «askerî hâkim» diyorum. 
S m zamanlarda Örfî İdare Komutanlığı tara-
f ndan tayin edilen hâkimlerin yazdığı kararla
rı gördüğüm zaman, minnet ve şükran hissim 
artmıştır; üç yüz sayfalık, dört yüz sayfalık, 
vadi yüz sayfalık tebliğname ve karar. 

Arkadaşlar, bu, dağarcık, işidir; bu, gayret 
işidir; bu, çalışma işidir. Bu hâkimlerden dört 
yüz sayfa, üç yüz sayfa iddianame ve karar 
yazacak bir hâkimin hukuk nosyonundan, hu
kuk vicdanından emin Ymak lâzım. Aksi tak
dirde, demirperdede olduğu gibi kararlar iki 
sayfa olur, beş sayfa olur. Böyle teşekkül etmiş 
insanlardan hukukun ica.bettirdiği şeyleri bek
leyebilirsiniz. O zaman, işkenceye uğrayan mah-
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kemeöinde dilekçesini verir. Hâkim, ait olduğu 
savcılığa sevk etmeye mecbur; delil olarak. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha temas etmek 
isterim : likence iddiaları da muayyen maksat
lıdır; oraya geleceğim şimdi. 

Arkadaşlar, .bütün söylenen ve yapılan şey
lerden sonra kendilerine itiraf ettirilen şeyler 
zaten arkadaşları tarafından itiraf ettirilmiştir. 
İtiraf ettirilmiştir, ama neden? Döndüğü zaman, 
ı«E! Ben <bunu söyledim...» «Niye söyledin?» 
'«Dövdüler söyledim, yaraladılar söyledim, var
ıdırlar söyle di'm.»1 

Arkadaşlar, olan hâdiselerin olmayan tarafı 
yok zaten. Biliniyor. Kızıldere hâdisesini unu
tamazsınız, falan yeri fbatıranı unutamazsınız. 
O halde neden ibu noktaya geliyorlar; işkence, 
işkence, işkence... Şimdi oraya gelmek istiyo
rum:. 

BxYŞKAN — Yalnız Sayın Dcliveli, detaya 
inmeden konuşmanızın (maksadına çabuk ulaş
manızı rica edeceğim. ( C H P . sıralarından 
«•Kaç dakika oldu?» sesleri) 

MUÎSTAFA DELİYELİ (Devamla) — Ta
mam; çalbucak oraya da geliyorum. 

HÜBEYİN üZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, sözlü soru mu .bu? 

.MUSTAFA DELÎYELİ (Devamla) — Oraya 
da geliyorum; oraya da geliyorum... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK ((Sivas) — Genel Gö
rüşme mahiyetinde oluyor. 

BAŞKAN — Efen'dim, Tüzüğümüzde müd
det tayin edilmemiştir. Onun için 'müdahale 
edemem; ancak rica ederim. 

MUSTAFA DELÎYELİ (Devamla) — Arka
daşlar, maksat şudur : Bugün örfî idarede de
vam eden dâvalar vardır. Örfî idare mahkeme
sinde devam eden dâvaların Temyizde devam 
edeni veya duruşması yapılmış veya yapılma
mış olanları vardır. Halen tahkikat safhasında 
olanları vardır., Çok rica ediyorum, herhangi 
bir arkadaşımı hâkim alarak oturtun; bir ta
raftan Ibütiin gazetelerde zaman zaman takdir
ler, zaman zaman neşriyatlar, zaman zaman rö
portajlarla 'bir işkence salvosu karşısında tutun. 
insan olarak tesir altında kalır mısınız, kalmaz 
mısınız;? Kalmayacak inlsan yoktur, arkadaşla
rım... Bunlar, muayyen maksatlı; halen devam 
etmekte olan davalara tesir icra edebilmektir. 
İşte, iki gün evvel geçen Sayın 'Madanoğlu'nun 

dâvasında bilirkişi diyor ki, «teypte bu ilâve 
olabilir, olmaz...» Zaten teybi Temyiz Mahke
mesi delil olarak saymıyor. Zaten Temyiz Mah
kemesi tek taraflı ikrarı ikrar olarak saymıyor. 
Yani 'bu delilleri diğer delillerle takviye etme
diğiniz müddetçe delil olmaz. 

Şimdi sözlerimin sonuna geliyorum ve konuş
malarımı topluyorum, fiskene e iddiaları hâki
mini tesir altında bırakabilmek, savcısını tesir 
altımda bırakabilmek, Temyiz Mahkemesini te
sir altında bırakaibijmek ve bugünlerde huzuru
nuza gelecek olan Af Kanununun kapsamında 
imkân nispetinde, işkence ile sununla (bununla 
netice alınmıştır gibi 'bir havanın havasım vere-
'bilmek gayretinin neticcsiyle yapılmıştır. 

Onun için, yine diyorum; hakikî işkencenin 
karşısındayım; ama bütün bunlar karşısında 
Türk Devletinin bekası için, 'Silâhlı Kuvvetle
rinden Millî Güvenlik Kuvvetlerine kadar poli
sinin, askerinin, generalinin, her türlü vazifeli-
oinin yanında, bu Devletin 'bekasını isteyen her 
insanının, asgarî 30 küsur milyonun onun ya
nında olduğunu 'beyan eddbilmek için kıymetli 
vaktinizi aldım. 

(Saygılarımı sunarım; sağolun. (Alkışlar) 

2. — Dışişleri Bakanı Turan Güneşin, 
12 . 2 . 1974 tarihli 28 nci Birleşimde Malatya 
Üyesi iletmeli Özer'in ucuz fiyatla petrol satın 
alabilmemiz karşılığında, Suudî Arabistan'ın Mu
kaddes Emanetleri isteyeceği yolundaki haber 
konusundaki gündem dışı demecine cevabı. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın Turan 
Güneş, bir evvelki Birleşimde 'batlısi geçen Mu
kaddes Emanetler hakkında gündem dışı söz ta
lep etmişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Güneş. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli Milletvekili) — Sayın Başkan, Senatonun 
'değerli üyeleri; 

Basınımızda çıkan Eaıinet-i Mukaddesler ve 
hilâfet konusu ile ilgili hazı haberler üzerine 
Sayın Malatya Senatörü Ham di Özer arkadaşı
mız burada vaki beyanında ıbu konuda Dışişleri 
Bakanlığının Mr açıklama yapması emrediliyor
du. O görevi yerine getiriyorum. 
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Filhakika basınımızda 1 Şubat 1974 günü 
Suudi Arabistan Eralı Faysal'in Emaneti Mu
kaddesi istettiğine, bunun verilmesi halinde 
imeınleiketimize uzun vadeli ucuz petrol temin 
edileceğine; ancak Kral Faysalın ;bu konuda 
şahsen !bir teklif yapmaktan çekinmesi dolayı-
sıyle İslâm Zirve Konferansında Uganda Devlet 
Başkanı İdi Amıin'in Emaneti Mukaddeslerle 
ilgili olduğu gilbi, hilâfetin de Kral Faysal'a ve
rilmesi yolunda bir teklif yapacağına dair bir 
haber çıkmış idi. 

Bu ha/b er üzerine dostumuz Suudi Arabistan 
(Büyükelçiliği derhal bir yalanlama yayınlamış
tır. Bu yalanlamada aynen şöyle denilmekte
dir. 

«Majeste Kral Faysal hiçbir zaman halife
likle ilgilenmediği gibi, yalnız ve yalnız Hare-
ımeyni Şeref eynin hadimi olarak kalmayı şe
refli 'bir vazife olarak telâkki etmekte ve İs'âm 
Âleminin her ne şekilde olursa olsun hizmetinde 
'.bulunmayı kendisine kutsal bir görev saymak
tadır. 

Kutsal emanetler hususunda ise, Suudi Ara
bistan Kralhğmca bir işlem dahi yapılmadığı 
gibi, geri alınması hususunda veya ucuz petrol 
karşılığında istenmesi de düşünülmemiştir. İs
tanbul'da muhafaza edilmesi ile İslâm Âleminin 
herhangi bir yerinde bulundurulması arasında 
bizce bir fark görülmemektedir.» 

Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin yayınladı
ğı tekzip budur ve bu tekzip de gazetelerimizin 
birçoğunda yer almıştır. 

Bu tekzibe ilâveten şunu da 'belirtmek iste
rim ki, Türkiye Hükümetine şimdiye kadar res
m i gayriresmî bir talep, bir rica veya bir işa
ret bu hususlarda gelmiş değildir. Bu münase
betle birkaç noktayı da 'belirtmek istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Dışişleri 
Bakanı olarak hilâfet konusunda resmî bir açık
lama yapmayı görevlerim ve yetiklerim dışında 
sayarım. Lâik bir Devletin bende bir sorunu el-
betteki olamaz. Yalnız, şu kadarını belirtmek 
isterim, hilâfet konusunun meydana (farzımu
hal) çıkması halinde bugünkü şartlar içinde bu
nun 'İslâm Âlemini birleştirici değil, bilâkis İs
lâm Alemindeki belli bir birliği bozucu mahi
yette olacağı da aşikârdır. 

Sajnn. Özer konuşmasında, petrol ile ilgili 
olarak 'bazı ilişkilerin söz konusu olabileceğine 
de işaret ettiler ve bu arada kendilerinden pet
rol almak durumunda bulunduğumuz devletler
le ilgili olarak /bizim de bazı mukabil tedbirleri 
almamızın mümkün bulunduğundan bahsettiler. 

Şunu da bu vesile ile belirteyim, petrol 'ko
nusunda bize petrol satmak durumunda bulu
nan devletlerle ilişkilerimizde karşılıklı tehdit
lere başvurma yoluna ve bir devletin elinde bu
lunan imkânların diğer devletten bazı imkân
lar o}Cıe edilmesi için kullanılması usulüne baş-
vurırmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin bu konudaki prensibi, karşılıklı ve or
tak menfaatlerin dostane ve iyi niyetle değer
lendirilmesi esasına dayanmaktadır ve bu esasla 
hareket ediyoruz. 

Yüksek Senatoyu bir konuda da temin et
mek isterim : Türk dış politikasının esasları, 
petrol veya buna benzer diğer iktisadî ilişkile
re göre değil, bunun 'daha üstündeki prensiple
re, millî menfaatlere, Birleşmiş Mille tiler esasla
rına uygun hareket temeline dayanmaktadır. 
Takdir buyuruda aağı gibi, Türkiye'nin dış poli
tikası, zaten mevcut olmayan iktisadî veya di-
ger teklifler veya tedbirlerle değiştirilecek bir 
politika değ ildir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

3. — Ankara t'yesi Turgut Cebe'nin, parti-
lerarası münasebetler ve Parlâmento çalışmaları
na dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Sayın Turgut Cebe de söz istemişlerdi, 
fakat gündemimizde çok mühim seçimler bulun
ması ve sen 'dakikada Sayın Bakanın gündem 
deşı söz talebi dolayısiyle kendilerine takdir 
hakkımı maalesef lehte kullanamayacağım, özür 
diliyorum. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Israr mı ediyorsunuz efendim? 
TURGUT CEBE (Ankara) — Israr ediyo

rum. 

BAŞKAN -
söz talebinde... 

Israr ediyorsunuz. Sayın Cebe 
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SİRRİ ATALAY (Kars) — Konuyu rica 
»edelim ? 

BAŞKAN — Parlâmento çalışmaları hak
kında. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, seçimden sonra yapalım olmaz mı? 

BAŞKAN — Efendim seçimden sonra olur 
mu rica ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Siz 
söylediniz Sayın Başkan, seçimler mühim di
ye... 

BAŞKAN — Seçimden sonra gündeme giril
miş olur, söz vermenin imkânı var mı? 

Saym Cebe ısrar etmektedirler, 'kendisine 
söz verilip veıllmemesi hususunu oylarınıza arz 
ledeceğim. Söz verilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Saym Cebe. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Saym Baş

kan, muhterem senatörler; 

Heyeti Umumumiyeye, bana bir kaç cümley
le de olsa söz söylemek fırsatını verdikleri için 
ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum efendim. 

Muhterem, senatörler, yeni bir devreye giri
yoruz. Belki de demokrasi ve parlâmento haya
tımızın en önemli devresi olabilecektir bu dev
re. Bu devre ilgili, ilgisiz, iyi niyetli, kötü 'ni
yetli, ister dahilde olsun, ister hariçte bulunsun 
pek çok gözlemcinin gözlerini üzerimize tevcih 
ettiği bir devredir. «Acaba Türkiye bu şeraitin 
meydana getirdiği yükün altından kalkabile
cek midir? Solun daha soluna mı gidecekler, 
yoksa soldan çark edip sağın en sağma mı gi
decekler? Demokrasiye veda mı, iktisaden if
las mı edecekler, yoksa demokrasiyi daha mı 
pekleştirecekler?» gibi soruların dil pelesengi 
haline getirildiği bir 'devre bu devre. 

Bu devre, hal tarzı bekleyen türlü çeşitli 
problemlerle milletçe karşı karşıya geleceğimiz 
bir devre. Bu problemlerin bir ikısmı dünya 
şartlarının etkisi, diğer kısmı iç şeraitin etkisi 
altında mevcudiyetini hissettirmektedir veya 
•hissettirecektir. Bunun böyle olduğundan hiç 
kimsenin şüp'toe ve tereddüttü bulunduğu kanı
sında değiliz. Bunun böyle olduğuna, bütün mil
letin aşağı yukarı bilgisinin mevcut oluşuna 
inancımız eksiksizdir. 
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j Parlâmentonun ve parlâmentoyu teşkil eden 
parlamenterlerin ve Devlet adamlarının ise, her 
halükârda tek tek vatandaşlarımızdan ziyade 
bu duruma, vâkıf olduğu izahtan varestedir. Ne
dir bu problemler? Bu problemler nasıl berta
raf edilecektir veya nasıl bunları halledeceğiz? 
Bizim üzerinde durmak istediğimiz ve hatırlat
maya çalışacağımız iki önemli paragraf budur. 
Bunların altını kalın kırmızı birer çizgiyle işa
retlemenin gereğine inanıyoruz. 

I Birinci problem : 
Saym senatörler; 1973 Ekim seçimlerinden 

sonra hasıl olan partiler yelpazesinin arasından 
I ekonomik görüş yönünden aşağı yukarı beraber, 

dünya ve yurt görüşü yönünden biri diğerine 
zıt iki partinin meydana getirdiği bir ittifak Âe 

I bu ittifakın neticesinde doğan Hükümetin, ha-
I lin icabı hazırladığı ve sunduğu Program ve 

onun istikbaldeki tatbikatıdır. 
I İkinci problem : 

Gerek Türkiye'nin ötesinde, gerekse yıakı-
I nrada olan Devletlerin bünyelerindeki ekono

mik, içtimaî ve politik çalkantılar ve bu Dev-
I letierln birbirlerine müteveccih ekonomik ve si-
I yası mücadeleleri, tesirleri ve bunların Türki

ye'ye, Türk toplumuna inikası. 
Üçüncü problem : 

I Türkiye'de devamlı artan nüfus ve bu nüfu
sun istihdamı, iskânı ve sağlığı için gerekli ma
rifet, maharet ve her türlü araç ve gereçlere du
yulan ihtiyaç ve nüfus plânlaması mevzuu. 

I Dördüncü problem : 
Tabiat şartlarının doğurduğu ve teknik im-

ıkânsrzlıklarm kâfi sayıda ve kalitede insangücü 
eksikliğinin meydana getiriği zaruri istihsal ve 
istihlak maddelerinin eksikliği ve bununla ilgili 
olarak hayat pahalılığının gün geçtikçe çekil
mez hale gelişi. 

I Beşinci problem : 
I Eğitim ve öğretim problemlerinin 50 sene

den beri her devrede yapılan reform namı altın
daki teşebbüslere ve dıştan aktarmalara rağmen 
yerinde sayması, yeterli kalite ve sayıda insan
gücü ihtiyacına cevap verilememesi. 

Altıncı problem : 
Bana nazıaran sonuncu ve en mühim olduğu

na kanaat getirdiğim promlem; özlenen parti-
leranası münasebetler ve parlâmento içi tatbi-

I kat. 
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Sayın senatörler,. genel olarak laltı maddede 
lıüiâsa etmeye çalışıp, problemlerimizin ilk be
şinin halledilmesinin 'evvelemirde altıncı prob
lem olarak işaretlediğimiz partil e narası müna
sebetler ve parlâmento içi tatbikatın üzerine 
eğilip, onu ideale yakın kale getirmekle müm
kün kılınabileceği düşüncesindeyiz. 

İnsanlık tarihinde Devlet idare edenler, 
önemli problemleri halledenler ve her sahadaki 
büyük ve faydalı neticeleri istihsal edenler, is
ter sanat ve zanaat, ister teknik ve ilimde, ister 
içtimaî ve politik alanda1 olsun dalma itidal, ih
tiyat, tevazu ve toleransı kendilerine şiar edin
mişlerdir. 

.Milletin meselelerinin halline vazifeli kıldığı 
parlamenterlerin ve partilerin hangi siyasî dü
şünce ve kanaate sahip olurlarsa olsunlar ve 
hangi bölgeden seçilerek, gelirlerse gelsinler ev
velemirde vatanın ve milletin topyekûn menfaa
tini korumaya matuf bütün teşebbüslerin, bü
tün çabaların ortağı, iştirakçisi pozisyonundan 
kendilerini uzak tutmamaları gereğine inanıyo
ruz, 

Bu inançla *partilera naşı ve Parlâmento içi 
münasebetler ve mücadeleler kaba ve iptidaî 
davranış görüntüsü 'dahilinde değil, tam tersi
ne; medenî, ölçülü davranışlar biçiminde cere
yan etmelidir, diyoruz. Siyasî, iktisadî hasılı 
Devlet meseleleri kaba mihaniki kuvvet ve sa
kim metodiarla çözülemez. Vasıflı davranışlar, 
zarif edltütler ve ahlakî değerlerle çözülür şüp
hesiz. 

Şüphesiz fikrinin adamı olmak güzel birşey, 
ama fikrini has organlarının esiri durumuna 
getirmek başka şeydir. Fikirler ya yazı ile veya 
lafzen ifadesini bulur. Her iki halde de «kendine 
yapılmasını isltemediğin şeyi sen de bankalarıma 
yapma.» düsturuna uygun, tatbikat muiteber ve 
muhteremdir. Kaldı kh_ devlet bütünlüğü fikir
leri birbirine zıt olanların müşterek hayat sür
mesi esasına dayanır. 

Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaıskan-
larındanı Lincoln, büyük halk toplulukla rınrr 
önünde muhaliflerinin görüş, anlayış ve anla t ıs
larının o kadar objektif, etraflı, vazıh ve edep
li bir üslupta açıklar ve karşılardı ki, muhalif
leri kendi dâvalarının kendilerinden daha iyi 
ve güzel izah edilmiş olmasından dolayı duy

dukları memnuniyeti, büyük tezahüratla ifade ve 
belli ederlerdi. Lincoln'ü Lincoln yanan en esas
lı meziyet bu idi, zannamca. 

Sayın senatörler, gerçek demokrasi ahlâkı 
herkesin birbirine seviyeli seslenmesi, birbirine 
kulak vermesi esasına dayanır. İcracı olmak, 
muhakkak önemli ve değerlidir. Bilmukabele 
tenkitçi ve ta.vsiyeci, hasılı muhalefet olmak da 
icracıdan daha az önemli, daha az muteber olma
sa gerektir. Haltta, bize göre ikincisi birimcisin
den daha. önemlidir. Çünkü, icra çok kene gerek 
bâzı meselelerin bir çırpıda halledilmesinden 
mütevellit hazdan, gerekse halledememenin ver
diği sıkıntı ve üzüntüden rehavet veya asabiyet 
içine.düşmüş olabilir. Siyasî tarihimiz ve hayatı
mızda bunların misalleri pek çoktur. 

İktidarı böyle bir pozisyona girmekten ve 
girmiş olma durumundan kiiırtaracu.*, onu ikaz 
edecek belli başlı müessese, şüphesiz muhale
fettir. 

Sayın Eeevit Hükümetinin Programının baş 
tarafındaki «Yalnız ilki partuıiu değil, bütün 
ımilletin hükümeti oiına bilinciyle görevimizi ya
pacağız. Kendi partilerimizin desteğine olduğu 
kadar, Hükümet dışındaki partilerin de yardım
larına, uyarılarına, eleştirilerine değer verece
ğiz.» suretindeki beyanını gerek muhteva, ge-
rekse siyasî zerafet yönünden çok değerli bulu
yoruz. Ancak, iktidar başuim bu kadar güzel bir 
üslupla kaleme aldığı ve ortaya 'koyduğu bu vaa-
ta mukabil geçenlerde bir iktidar mensubunun 
muhalefetten bir gruba dönerek «Bekleyin, bek
leyin sizi iktidardan sildik, bu sefer muhalefet
ten de sileceğiz.» şeklindeki beyanını, Eoclvit 
Hükümetinin bu güzel niyet ve düşüncesine zıt, 
zararlı, aynı zamanda tehlikeli ve teessüfe şa
yan buluyoruz. 

Bu itibarla, topyekûn iktidarın ve iktidar 
mensuplarının, Sayın Eeeiv.it Hükümetinin bu 
husustaki olumlu davranışına ayak uydurması
nı ve sadık kalmasını istiyoruz. 

Muhterem senatörler, parlâmenlto hayatında 
iktidarla muhalefet arasında değer ve mesuli
yet yönlünden pek fazla fark yoktur. Eğer bir 
faik gözetmek gerekirse, zannımea bu fark şu 
olabilir: Her şeyden evvel iktidar, icra muhale
fete nazaran daha toleranslı ve daha ağırbaşlı, 
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muhalefet ise Seviyeli, insaflıâ hakikata sadık ve 
tutarlı olmak zorunhığundadır. 

Yinıe Sayın Ecevit Programının başında «iyi 
işleyen, bir demolkrasinıiıı temel koşulu olan ıge'-
cniş göraşllülüğü, eleştiriye tahammülü, karşı 
düşüncelere saygıyı en başta iktidar gösterme
lidir.» demekle bu görüşü teyit eylemiş olmakta
dırlar. 

Şimdi, bütün iç ve duş kışkırtmalara, taşkın
lıklara ve ibâzı mahaiilin ölçüsüz ve nahoş tertip 
ve teşebbüslerine, kusurlarıma rağmen iktidar 
ve muhalefet partüeırifnin ve de parlıâmentertle-
rin el ele, gönül gönüle ulvî his ve sağlam ve 
düşüncelerle dolu olarak- kısır didişmelerden 
uzak, memleket ve millet dertlerine çare bul
makta yarış edercesine gayret gösterecek!erme 
inanıyorum. 

'Muhalefet ve iktidar haslarının son günler
deki medenî ilişkilerini hu yolda atılmış ön 
'adımlar olarak telâkki ediyorum. 

ISayııı senatörler, ancak ve ancak bu takdir
de iki kanatlı Hükümetin mümkün olduğu ka
dar uzun, geçerli ve tutarlı; muhalefetin ise 
faydalı, ciddî çalışmasına imkân hazırlamış, hu 
vesileyle de memleketin ve milletin 'muhtaç bu
lunduğu içe ve dışa dönük huzurunun tahakku
kuna, her alandaki uzman ihtiyacının gideril
mesine, nazariyatçı - tatbikatçı işbirliğinin ve 
dürlayısıyle istihsal ve istihlâk 'hacmimizin, gü
cümüzün artmasına, nüfus, iskân, istihdam me
selelerimizin halline, son günlerdeki tabiat şart
larının hâsıl ettiği enerji, gıda ve su fıkdanının 
sona erdirilnıcisme onayak olunabilir kanısında
yım. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, bir dakikanızı ri
ca edeyi:m. Biliyorsunuz ki, yazılı konuşmaların 
müddeti 20 dakikadır; 5 dakikanız kaldı, onu 
hah er vereyim. 

TURGUT OHRE ('Devamla) — Bitti Beye
fendi. Sözümü niçin kestiniz, iki cümlem var. 

BAŞKAN — Onu 'ben hilem em. Ben, konuş
manızı toparlayınız ''diye haber verdim. 

TURGUT GEBE (Devamla) — Sayın sena
törler, söylemesi bize, tatbikini mümkün kıl
mak hepimize aittir. 
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(Saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
4. — Mardin Üyesi Mehmet Ali Artkan'ın, 

Kaimi İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (d/154) 

BAŞKAN — Bir önerge var ,takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Kamu İktisadî Teşebbüs

leri Karma Komisyonundan istifa ettiğimi say
gılarımla arz ederim. 

Mardin 
Mehmet Ali Arı'kan 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

5. — Kars Üyesi Muzaffer Şamiloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiği
ne dair önergesi (4/155) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
üyesi bulunduğum Dilekçe Karma Komisyo

nundan isltifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 
Kare 

Muzaffer Şamiloğlu 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

6*. — Sivas Üyesi Kâzım Kangal'ın, Malî ve 
İktisadî İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi (4/156) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Malî ve İktisadî İşler Ko

misyonundan istifa ettiğimi saygılarımla arz çile
rim. 

Sivas 
Kâzım Kangal 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin «bilgilerine su
nulur. 

7. — Mardin Üyesi Mehmet Ali Arıkan'ın, 
31 alî ve İktisadî İşler Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi (4/157) 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi takdim edi^ 
yorum. 
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€unılıııriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyesi .bulunduğum Malî ve İktisadî İşler Ko

misyonundan istifa öttiğlmi saygılarımla arz ede
rim. 

Mardin 
Mehmet Ali Arıkan 

BAŞKAN 
nulur. 

Yüksek Hevelin bibilerine su-

8. — Sivas Üyesi Kâzım Kangal'ın, İçişleri 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(i/153) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum İçişleri Komisyonundan 

istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 
Sivas 

Kâzım Kangal 

BAŞKAN 
nulur. 

9. 
secim. 

Yüksek Heyetin bilgilerine su-

Komisy onlarda açık bulunan üyeliklere 

BAŞKAN — Açılmış bulunan komisyon üye
liklerine C. H. P. Grubundan aday gösterilen 
sayın üyeleri tek tek işarî oylarınıza arz edece
ğim. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bokata, Malî ve İktisadî 
İşler Komisyonuna aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Sayın Âdil Altay, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonuna aday gösteril mistir. 

Oylarınıza arz 'ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Halil Özmen, İçişleri Komisyonuna 
aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ziya Gökalp Mülayim, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna aday gösteril
miştir. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Salih Tanyeri, Dilekçe Karma Komis
yonuna aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Fikret Gündoğan, Malî ve İktisadî İş
ler Komisyonuna aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. Bilice ve Plân Komisyonuna ibıe se
cim 

BAŞKAN — Şimdi, seçimi ertelenmiş bulu
nan Bütçe ve Plân Komiayonıma üye seçimine 
.geçiyoruz. 

Oy pusulaları dağıtılmaktadır, oy sepeti kür
süye konulmuştur. 

Tasnif heyeti için ad çekiyorum: 
Sayın Ertüıik? Burada. 
Sayın Özçetin? Yok. 
Sayın Kıhçoğlu? Burada. 
Sayın Salilıoğlu? Burada. 
Sayın Kıhçoğlu, Sayın Salilıoğlu, Sayın Er-

tüık Tasnif Komisyonuna seçilmişlerdir. 
Şimdi .oylamaya nereden başlanılacağına dair 

ad çekiyorum: Sayın Mehmet Varışlı. 
Dağıtılmış olan oy pusulasının altında bir 

not vardır, sayın üyelerin nazarı dikkatine arz 
ederim. 

'•(Konya Üyesi Mehmet Varışlı'dan başlana
rak oylar toplandı) 

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

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN 

mistir ,okutuyorum. 
Tasnif Komisyonu tutanağı gel-

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe ve Plân Komisyonu için yapılan seçi

me (100) üye katılmış ve neticede ilişik listede 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heveti 
Üyo 

Sivas 
Nurettin Ertürk 

Üye 
Hatay 

Kemal Kılıcoglu 

Üye 
Sakarya 

Osman Salilıoğlu 
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Bütçe ve Plân Konıisyım (15) 
C. H. P. (8) 

1. Lûtfi Bilgen (İçel) 
2. Doğan Barutçuoğlu (Manisa) 
3. Talât Doğan (Rize) 
4. Yeli Uyar (Yozgat) 
5. M. Alji Anıkan (Mardin) 

Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 
Kâz-ıin Kangal (Sivas) 
Fakih Özlen (Konya) 

M. s. P. (i) 
Süleyman E. Ergin (Yozgat) 

A. P. (:i> 
A. Şakir Ağanoğlu (Trabzon) 
Faik Atayurt (Uşak) 
Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli) 

Millî Birlilk Grubu (1) 
Suphi Karaiman (Taibiî Üye) 

Kont on j an Grubu (1) 
Selâhaddin Babüroğlu (C'umhu 

başkanınca S. ü . 

100 oy 
100 oy 
100 oy 
100 oy 
100 oy 
100; oy 
100 oy 
100 oy 

100 oy 

100 oy 
100 oy 
100 oy 

100 ov 

100 ov 
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Bağımsız (1)' 

Mehmet Özgüneş (Tabiî Üye) 
Hüsnü Dikeçligil (Kayseri) 
İsımail İlhan (Muş) 
Salim. Hazerdağlı (Elâzığ) 

15 
8 

65 
8 

BAŞKAN — Bağımsız üyelerden Sayın İs
mail İlhan 65 oyla nisalbı doldurduğu için seçil
miştir. 

Bütçe ve Plân Karma Komisyonuna seçil
miş olan sayın üyeler saat 17.00'dp Bütçe ve 
Plân Karma Komisyonu odasında toplanacak
lardır, arz ederim. 

Salonda hiçbir Hükümet üyesi bulunmadığı 
için gündemimize de varma imlkân kalmamıştır. 

1 9 . 2 . 1974 Sah günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.20 
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Cumhuriyet Senatosu 

29 NCU BİRLEŞİM 

14 . 2 . 1974 Pers sinbe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

İ. — Başkanlık Divanı seçimi. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik

lere iseçim. 
3. •— Bütçe ve Plân Komisyonuna üye se

çimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VK GENEL GÖRÜŞME 
ITI 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü DikeçligiFin, Ankara İmar Llımited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Küker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu dm uma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — TevfJk Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatomu Araştırıma Komis
yonu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 
27 . 9 . 1972) 

4. — Tü.k Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının duru
muna dair Cumhuriyet 'Senatosu Araştırma 
iv emisyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 3, . 1973) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Gire SIMI Üyesi 
İhsan Topal oğlu ile İstanbul Üyesi Fikret 
Glhıdoğaıvın, yurdumuzdaki enerji darlığının 
nedenleri ve çözüm yolları konusunda Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/6) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özerin, 'mason localarına dair Senato 
Araştunası isteyen önergesi. (10/7) 

- 7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay alt geçidi ve çarşı 
yapımı inşaatına dair Senato Araştınması iste
yen önergesi. (10/9) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 
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