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CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

11 nci Birleşim 

21 Al . 1978 Sah 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

Sayfa 

478 

478 

480 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 480 

1. — Görev ile yurt dışına giden Gençlik 
ve Spor Bakanı Yüksel Çaikmur'a, Yerel Yö
netim Bakanı Mahmut Özdemirtn vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1531) 480 

2. — Görev ile yurt dışına giden Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan 
Eyüboğlu'na, Köy işleri ve Kooperatifler Ba
kanı Ali Topuz'un vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğun'a dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1532) 48Q 

3. — Görev ile yurt dışına giden Devlet 
Bakanı Enver Akova'ya, Gümrük ve Tekel 
Ba'kanı Tuncay Mataracı'nın vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum-
hurbaşikarilığı tezkeresi. (3 /1533) 480 

4. — Görev ile yurt dışına giden Sosyal 
Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'a, imar ve 
fsikân Bakanı Ahmet Karaaslan'ın vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum-
hurbaşkarilığı tezkeresi. (3/1534) 

5. — Görev ile yurt dışına giden Kültür 
Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'ya, Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Alev Coş!kun'un vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1535) 

6. — Görev ile yurt dışına giden Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çe-
tin'e, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1536) 

7. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Gündüz Ökçün'e, Milli Savunma Ba
kanı Hasan Esat Işık'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/1537) 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Meh-

Sayfa 

480 

481 

481 

481 
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Sayfa 
met Yüceler'e, Devlet Bakanı Ahmet Şener'in 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1538) 481 

9. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'a, Kültür 
Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1550) 481 

10. — Görev ile yurt dışına giden Gümrük 
ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'ya, Devlet 
Bakanı Enver Akova'nın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/1551) 481 

11. — Görev ile yurt dışına giden Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'a, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sü-
kan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1552) 481:482 

12. — Sivas Üyesi Muhittin Taylan'ın has
talığına binaen 5.11.1978 tarihinden itibaren 

I. — GEÇEN Tl 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma Pla

nının 16.10.1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine göre sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi ve Plan Karma Komisyonu raporu üzerinde
ki müzakereler tamamlandı, Planın tümü açık oya 
sunuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul olunduğu 
bildirildi. 

Raporlar 

1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/521; C. 

Sayfa 
izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/1557) 482 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sının açtığı krediler ve bunlara bağlı harcama
lar hakkında kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının Komisyonun görev süresinin iki 
ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1528, 10/69) 482 

14. — Ankara Üyesi Cengizhan Yorul-
maz'ın, Dışişleri Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi. (4/459) 482 

15. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyon sözcülüğüne Manisa 
Üyesi Fahri Dayı'nın seçildiğine dair tez
keresi. (3/1529) 482 

16. — TKÎ Şark Linyitleri Aşkale İşletme
sine dair kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının Komisyonun görev süresinin bir ay 
uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1541, 10/76) 482:483 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 483 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üye Zeyyat Baykara ve arka
daşlarının, şiddet olayları üzerinde bir genel 
görüşme açılmasına dair önergeleri. (8/8) 482:519 

ÖZETİ 

21.11.1978 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15.50'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Osman Salihoğlu Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi 

Konya 
Osman Nuri Canpolat 

Senatosu : 2/136) (S. Sayısı : 825) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

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

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

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1975, Ocak, Şubat 1976 aylarına ait hesaplan hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme Ko
misyonu raporu. (5/21) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 

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

7. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1976 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu. (5/23) (S. Sayısı : 831) (Da
ğıtma tarihi : 20.11.1978) 

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

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

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

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

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

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

Yazılı Sorular 
14. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 

Daldal'ın, cezaevlerinde meydana gelen isyan, firar, 
öldürme ve yaralama olayları ile 1976 - 1978 yılla
rındaki mahkûm miktarına dair yazılı sorusu. 
(7/1102) (Adalet Bakanlığına gönderilmiştir) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Akıp 
Aksaç'ın, Suudi Arabistan'da çalışan işçilerimizin sos
yal güvenceleri hakkında yazılı sorusu. (7/1101) 
(Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir.) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Cengizhan Yorulmaz 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler, Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, Birleşimi açı
yorum. 

Sunuşlar var, takdim ediyorum efendim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Görev ile yurt dışına giden Gençlik ve Spor 
Bakanı Yüksel Çakmur'a, Yerel Yönetim Bakanı 
Mahmut Özdemir'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1531) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Gençlik ve Spor Ba
kanı Yüksel Çakmur'un dönüşüne kadar; Gençlik ve 
Spor Bakanlığına, Yerel Yönetim Bakanı Mahmut 
Özdemir'in vekillik etmesinin. Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'na, Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/1532) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

3. — Görev ile yurt dışına giden Devlet Baka
nı Enver Akova'ya, Gümrük ve Tekel Bakanı Tun
cay Mataracı'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1533) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı Enver 

Akovdnın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Güm
rük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Görev ile yurt dışına giden Sosyal Güven
lik Bakanı Hilmi İşgüzar'a, İmar ve İskân Bakanı 
Ahmet Karaaslan'ın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1534) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 4 Ekim 1978 gün ve 4/901 sayılı yazımız. 
Görev ile yurt dışına giden Sosyal Güvenlik Ba

kanı Hilmi İşgüzar'ın dönüşüne kadar; Sosyal Güven
lik Bakanlığına, 22 Ekim 1978 tarihinden itibaren 
îmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

— 480 
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5. — Görev ile yurt dışına giden Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalı'ya, Turizm ve Tanıtma Baka
nı Alev Coşkun'un vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1535) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Kültür Bakanı Doç. 

Dr. A. Taner Kışlalı'nın dönüşüne kadar; Kültür Ba
kanlığına, Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun' 
un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetine, Maliye Ba
kanı Ziya Müezzinoğlu'nun vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1536) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

7. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı Gündüz Ökçün'e, Milli Savunma Bakanı Hasan 
Esat Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3J1537) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Prof. 

Gündüz Ökçün'ün, dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler'e, Dev
let Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1538) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler'in dönüşüne 
kadar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 
9. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Milli Eği

tim Bakanı Necdet Uğur'a, Kültür Bakanı Ahmet Ta
ner Kışlalı'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1550) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
13 - 15 Kasım 1978 tarihleri arasında görev ile 

yurt dışına gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Necdet 
Uğur'un dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, 
Kültür Bakanı Doç. Dr. A. Taner Kışlalı'nın vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

10. —• Görev ile yurt dışına giden Gümrük ve Te
kel Bakanı Tuncay Mataracı'ya, Devlet Bakanı En
ver Akova'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1551) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6 - 1 0 Kasım 1978 tarihleri arasında görev ile 

yurt dışına giden Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay 
Mataracı'nın dönüşüne. kadar; Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Enver Akova'nın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 
11. — Görev ile yurt dışına giden Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanı Mete Tan'a, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'ın vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/1552) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6 - 8 Kasım 1978 tarihleri arasında görev ile yurt 

dışına giden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. 
Mete Tan'ın dönüşüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım-
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cısı Dr. Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur efendim. 
12. — Sivas Üyesi Muhittan T aylan'in hastalığı

na binaen 5.11.1978 tarihinden itibaren izinli sayıl
masına dair Başkanlık tezkeresi. (3/1557) 

BAŞKAN — Bir izin talebi var, okutuyorum 
efendim. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Muhittin Tay-

lan'm, hastalığına binaen 5 Kasım 1978 tarihinden iti
baren 21 gün müddetle izinli sayılması hususunun Ge
nel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 3.11.1978 tarih
li toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
BAŞKAN — Sayın Muhittin Taylan'ın, mazereti

ne binaen 5 Kasım 1978 tarihinden itibaren 21 gün 
izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
açtığı krediler ve bunlara bağlı harcamalar hakkında 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının Komis
yonun görev süresinin iki ay uzatılmasına dair tez
keresi. (3/1528, 10/69) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Hakkında 

Kurulan Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 
1.11.1978 tarihinde sona ermektedir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen, Danışma 
Kurulunun 19.4.1978 tarihli ve 3 No. lu kararının 
1-a, b ve geçici (c) fıkralarına göre 1.11.1978 tarihin
den itibaren bir defaya mahsus olmak üzere 2 ay 
müddetle çalışma süresi verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

M. Şükran Özkaya 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı Y. 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Hakkında Kurulan Araştırma Komisyonunun gö
rev süresinin 1.11.1978 tarihinden itibaren bir defa
ya mahsus olmak üzere 2 ay müddetle uzatılmasını 
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oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

14. — Ankara Üyesi Cengizhan Yorulmazın Dış
işleri Komisyonundan çekildiğine dair önergesi. 
(4/459) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili seçilmem se
bebiyle Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Komisyonu 
Üyeliğinden istifa ediyorum. 

Saygılarımla. 
C. Senatosu Başkanvekili 

Cengizhan Yorulmaz 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
15. •— Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı

nın, Komisyon sözcülüğüne Manisa Üyesi Fahri Da
yının seçildiğine dair tezkeresi. (3/1529) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Komisyonumuz Sözcüsü Fevzi Hakkı Esatoğlu'nun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliğine seçilmesiyle 
boşalan komisyon sözcülüğüne, Komisyonumuzun 24 
Mayıs 1978 günlü toplantısında Cumhuriyet Senato
su Manisa Üyesi Fahri Dayı seçilmiştir. 

Bilgilerinize saygıyla sunulur. 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu Başkanı 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
16. — TKİ Şark Linyitleri Aşkale İşletmesine dair 

kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının Komis
yonun görev süresinin bir ay uzatılmasına dair tezke
resi (3/1541, 10/76) 

BAŞKAN — Başka bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2.3.1978 

tarihli 34 ncü Birleşiminde kurulması kararlaştırılan 
«TKİ Şark Linyitleri Aşkale İşletmesinde Sürdürülen 
Toplusözleşme Anlaşmazlığı ve Sonuçları» hakkında 
kurulan Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 
6.11.1978 tarihinde sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen Danışma Ku
rulunun 19.4.1978 gün ve 3 numaralı kararının a, b ve 
geçici (c) fıkraları uyarınca Komisyonumuzun ça
lışma süresini bir daha uzatma olanağı bulunmamak
tadır. Komisyonumuz bugüne kadar çalışmalarını sür
dürmüş ve tarafımdan bir rapor hazırlanmış bulun
maktadır. Raporun Komisyonumuzda görüşülebilmesi 
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ve daha sonra Genel Kurula sunulabilmesi için bir 
defaya mahsus olmak üzere bir aylık çalışma süresi 
verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Türkiye Kömür işletmeleri Şark Linyitleri Aşkale 

İşletmesinde Sürdürülen Toplusözleşme Anlaşmazlığı 
ve Sonuçları Hakkında Kurulan Araştırma Komisyo
nu, görev süresinde raporunu hazırlayamadığını beyan 
etmektedir. Bu gibi taleplerin çoğalması karşısında 
Danışma Kurulu 19.4.1978 tarihinde şöyle bir karar 
almıştı: «Komisyonun bu süre içerisinde de araş
tırmasını yapıp, raporunu düzenleyememesi halinde, 
araştırma önergesinin bulunduğu haliyle ve varsa Ko
misyon Başkanının bir tezkeresine bağlanarak Genel 
Kurul gündemine alınıp görüşülmesine...» denmiş ve 
Yüce Genel Kurul da 25.4.1978 tarihinde Danışma 
Kurulunun bu kararını onaylamıştır. 

Şimdi, Sayın Komisyon Başkanı Nalbantoğlu, bu 
konuda tekrar süre istemektedir. 

Sayın Nalbantoğlu, buyurunuz, kısaca yerinizden 
arz ediniz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Rapo
rumuz hazır, sadece Komisyonumuz bir araya gelip 
toplanamadı ve imzalayamadı. Bunun için talep edi
yoruz. isterseniz. Yüce Kurula aynen intikal ettire
yim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon Başkanı 
bu konuda oylama talep eder, direnir. Danışma Ku
rulunun kararını okudum ve Yüce Kurulunuzun ev
velce tasdik ettiği kararı okudum. Buna rağmen, şa
yet oylarınız lehte tezahür ederse, emsal olmamak ka
yıt ve şartıyla kesenkes emsal olmamak kayıt ve 
şartıyla... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, söz is
tiyorum; müsaade eder misiniz?... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çalış; usul hakkın
da mı konuşmak istiyorsunuz, konuşmanın mahiyetini 
anlayamadım?... 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Zeyyat Baykara ve arkadaşlarının, şiddet 
olayları üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/8) 

BAŞKAN — Sayın Üyeler; 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bu konuda konuşa
cağım.. 

'BAŞKAN — Bu konuda konuşacaksınız, buyuru
nuz. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muhte
rem üyeler; 

^Danışma Kurulu müteakip ertelemelere mani ola
bilmek için bu kararı aldı ve Genel Kurulunuzda 
da bu büyük bir çoğunlukla tasvip görmüştü. Eğer, 
bunu bir istisnasını usulü olaraktan herhangi sebep
le yapacak olursa olalım, netice başka istisnalar da 
yaratacaktır. Zaten Danışma Kurulunun kararında 
da; «Bulunduğu şekliyle Genel Kurula iner» diye ya
zıyor. Bu bakımdan, yani arkadaşlarımız bulundu
ğu şekilde indirirler, daha fazla tafsilat vermek is
tiyorlarsa, burada açıklama yapabilirler. Buna bir ma
ni hal yok. 

Onun için Danışma Kurulu kararı lehinde hare
ket edilmesini arz ve istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çalış. 
Buyurunuz Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, alınan kararın gözden geçirilmesi gereklidir. Bu 
itibarla o alınan karar, Anayasa, içtüzük karşısında 
Senatonun, araştırma görevlerini gereği gibi yapması
na engeldir. Bu noktanın nazarı itibara alınmasını ri
ca ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tahtakılıç. 
Sayın Nalbantoğlu, bu durumda bir diyeceğiniz 

var mı? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Genel 
Kurulun oyuna, böyle ayrıcalık teşkil etmemesi su
retiyle arz edilmesini istiyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — işte asü 
ayrıcalık böyle oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu konuda artık 
direnmemenizi ben de rica edeceğim. Çünkü, emsal 
olma şekli bu Meclisleri çalışamaz hale getirir. Bu 
itibarla sadece bilgiye sunduk ve gündemde yerini 
almak üzere talebinizi Divana havale ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyeler tarafından verilen ve görüşülmesine devam 
edilen şiddet olayları üzerindeki Genel Görüşmeye kal
dığı yerden devam ediyoruz. 

'Buyurunuz Sayın Güneş. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Efendim, 
biz bir yeterlik önergesi vermiştik. Onun oylanması 
aşamasına gelinmişti. Biz önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yeterlik önergesi geri alınmıştır. Görüşmelere kal

dığı yerden devam ediyoruz. 
Şimdi söz isteyen sayın üyelerin isimlerini okuyo

rum: 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa

yın Başkan, gündeme geçmeden evvel bir noktayı arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Gündemin içindeyiz; ama buyuru
nuz, nedir efendim? 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Tas
hihi gereken bir nokta var. 

Efendim, bugünkü gündemin; «Sorular ve Genel 
Görüşme» kısmının 15 nci maddesinde bendenizin bir 
sözlü sorusu vardır. Bu buraya yanlış geçmiş. Şöyle 
ki, «Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip Kara-
mullaoğlu'nun, Tahvil ve Döviz Komisyonuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu» denmiş. Bizde böyle bir 
komisyon yok. Gündeme geçiren arkadaşlar, görevli
ler ya zühule düşmelidir veyahut başka bir etki var
dır. 

Benim önergem, Uluslararası Telgraf, Telefon Şir
ketinin (İTT) son beş yıl içinde Türkiye'de dahil, Or
ta Şark ülkelerine rüşvet verdiğine dairdir. Bunu 
tespit eden de Amerika Birleşik Devletlerinin bir 
kuruluşu olan Tahvil ve Döviz Komisyonudur; bunu 
tespit etmiş ve bu şirketi mahkemeye vermiştir. 

Halbuki, burada nev'an-mâ Tahvil ve Döviz Ko
misyonu Türkiye'de varmış gibi bir anlam çıkıyor. 
İstirham ediyorum, düzeltsinler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Gerekli 
tashihat ve tembihat yapılacaktır. 

Genel görüşmeye devam ediyoruz. Söz isteyen sa
yın üyeleri arz ediyorum: Sayın Şerif Tüten, Sayın 
Osman Albayrak, Sayın Ömer Naci Bozkurt, («Söz 
yeri değişti» denmiş kendileri için) Sayın Mukbil 
Abay, Sayın Kemâl Sanlbrahimoğlu, Sayın Erdoğan 
Adalı, Sayın Besim Üstünel, Sayın Selâhattin Ciz-
relioğlu, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın Nuri 
Âdemoğlu, Sayın İhsan Sabri Çağlayangil, Sayın Ne
jat Sarlıcalı, Sayın Sadi Irmak, Sayın Haldun Men-
teşeoğlu. 

Buyurun Sayın Şerif Tüten. 
Konuşma süreniz yarım saattir. 
ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Yurdumuzu ve Ulusumuzu derînden sarsan ve 
üzen terörist ve anarşik olaylarla ilgili olarak ben da
ha değişik biçimde konuya yaklaşmak istiyorum. 

Şu ana kadar yapılan bütün eleştiri ve önlemleri 
düşünürsek, bunları şöylece özetleyebiliriz: 

Ne demiştir arkadaşlarımız? Kısaca şöyle söyle
mişlerdir : 

«İktidar ve muhalefet sorumluları ve lider kad
roları, kısır çekişmeleri bir yana bırakarak, birbirle
riyle diyaloga girmeli, asgari müşterekleri bulmalı
dırlar...» 

«Yetkili mahkemelerin, süratli çalışmaları sağlan
malıdır.» 

«Ceza hükümlerindeki boşluklar doldurulmalıdır.» 
«Dernekler Kanunu düzeltilerek, siyasi partilerin 

bunlar üzerindeki yersiz etkileri giderilmelidir.» 
«Bürokrasiyi de etkileyen partizan tutuma son 

verilmelidir.» 
«Güvenlik kuvvetleri nicelik, nitelik, araç, gereç 

ve silah bakımından takviye edilmelidir.» 
«İdarenin, kesin karar vermede yetkileri artırılma

lıdır.» 
«Kanunlara açıklık getirilerek, mahkemelerin daha 

çabuk karar vermeleri sağlanmalıdır.» 

Sayın Senatörler; 
Bir an için, bütün bu önlemlerin yerine getirildiği

ni, lider kadrolarının (tabir caiz ise) bir bahar hava
sı içinde asgari müşterekleri bulduğunu ve bazı ka
nunlardaki boşlukların da tamamlandığını düşünelim. 

Bu uygulamaları kim yapacak? Kim, vatandaşı
mızı huzura kavuşturacak, başarılı sonuçları alacak
tır? 

Demokrasi ile yönetilen bütün memleketlerde bu
nun bir tek cevabı vardır; Devlet memurları... 

Kanaatimce, sorunun can alıcı noktası buradadır. 
Bir memleket, çeşitli zorlukların, anarşinin, hatta 

felaketlerin içinden geçebilir. Nitekim, Türk Ulusu, 
yurdunu tamamen elinden alan işgal felaketinden, ci
han savaşlarından, isyanlardan geçmiştir. Bu felaket
leri, Devlet memuru olduğu haysiyetine inanan, hiç
bir kimseye, partiye ve ideolojiye dayanmayan çekir
dek bir memur kadrosuna sahip olmasıyla yenmiştir. 

Daha açık bir deyim ile anarşi, bölücülük ve ümit
sizlik Devlet kadroları içine girmemiş ise, her türlü 
zorluğu yenmek mümkündür. Aksi halde, dünyanın 
en iyi kanunlarını da çıkarsanız, uygulayıcılar bozul
muş, dağılmış, Devlete güvenemez hale gelmiş iseler, 
bu kanunlar ve önlemler kâğıt üzerinde kalır, uygu
lama alanına geçemezler. 
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Yani; mühendis işi uzatır, tarım uzmanı günlük 
oyalamalar içine düşer, savcı ve hâkim davaları iste
yerek veya istemeyerek uzatır, müdür yetkilerini kul
lanmaktan kaçınır, öğretmen açıkça politika ile uğ
raşır, polis olayların üstüne gitmekte çekingen dav
ranır, vatandaşın çok basit olan günlük işlerinin gö
rülmesi dahi sürüncemede bırakılırsa; ayrıca, hiçbir 
yetkisi, sorumluluğu hatta işi olmadan, Devletin 1 nci 
derecede maaşını alma üzüntüsü çeken memurların 
ya da yaygın deyimi ile «müşavirlerin» sayısı her an 
artarak 1 OOO'lere ulaşır ise, asıl korkulacak anarşi 
buradadır. 

Bu durumu, bazı somut örneklerle vaktinizi faz
la almadan ve kronolojik sıra ile açıklamaya çalışa
yım: 

Önce genel görüntüyü acı da olsa, şöyle formele 
edebiliriz: 

1950'lerde çok partili döneme geçişten bu yana, 
hemen hemen bütün hükümetler memleketin kalkın
ması için, Atatürk'ün gösterdiği Batı alanındaki bili
me dayanan araştırmalar yaparak uzun vadeli önlem
ler alacağı yerde; başarıyı hemen hemen sadece parti 
teşkilatının isteği yönünde memur kadrosunu, değiş
tirmekte bulmuş, muhalefette iken bu partizanlığı yer
dikleri, kınadıkları halde iktidara gelince memur ata
ma, nakil, değiştirme yolunu daha da artan hızla de
vam ettirmişlerdir. 

Şöyle ki: 
1950-1960 yılları arasında memurlar «halkçı», «de

mokrat» damgası ile çeşitli şekilde tedirgin edilmiş, 
ehliyet ikinci plana bırakılarak memurlar âdeta bir 
partiye dayanma alışkanlığına itilmişlerdir. 

1960 devrimi sırasında da, Milli Birlik idaresinin 
bütün iyi niyetlerine rağmen, bir kısmı isabetli olsa 
da, diğer bir kısmı isabetsiz olan ihbarlar ile memur 
kadrosu yeni umutsuzluklara sürüklenmiştir. 

1960 yılından sonra işbaşına gelen parti ve koalis
yon hükümetleri de yeniden memur kadrolarını alt
üst edercesine uygulamalara girmişlerdir. Olayları her
halde hatırlarsınız. Her hükümet değişikliğinde vali
lerin 67'sinden 63'ü, genel müdürlerin hemen hepsi, 
müsteşarların tamamı, il memurlarının çoğu değiştiril
miş ve bu değişiklikler âdeta 3-4 yılda bir tekrarla
nır olmuştur. Artık valilerin, genel müdürlerin ve 
diğer memurların, yıllık planların uygulanmasında ve 
idarede verimliliğin sağlanmasındaki başarıları, ya da 
başarısızlıkları değil, parti isteklerine uygun çalışma
ları bir ölçüde esas alınmaya başlanmıştır. Bu uy
gulamalar, 1970'lerden sonra da bugüne kadar daha 
da artan hızla devam etmiştir. 

Dünkü hükümetler zamanında olduğu gibi, parti
zanlık iddiaları ve hatta bunun çok ötesinde bir hu
zursuzluk yaratan ve 2 nci MC döneminde yoğunluk 
kazanan iddialar bugün de devam etmektedir. Bu 
cümleden olarak, Devletin kendi personel kanunları 
ve politikası dışında partiler ve daha tehlikelisi so
rumsuz dernekler etkisiyle Devlet dairelerine memur 
ve işçi olarak «militan» doldurulduğu söylentileri yay
gınlaşmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Sorarım size, dünyanın hangi ülkesinde memur 

kadrosu bu kadar hızlı ve âdeta savrulur şekilde alt
üst edilirse, başarılı ve huzurlu bir idare devam ede
bilir? Milyonlarca lira sarfı ile yetiştirilen elemanla
rı bir çırpıda savurup kenara atmak, o memleketin 
kalkınmasında en önemli kaynağı teşkil eden insan 
unsurunu yok etmek değil midir? 

Yukarıda kısaca değindiğim gibi, bu uygulama, 
1970'lerden sonra daha da genişleyerek bir bakıma 
yön değiştirmiş ve Devlet kadrolarına aşağıdan da 
başlanarak, militan yerleştirme şekline dönüşmüş ve 
Devlet kadrolarında, partizanlığın çok ötesinde umut
suzluk, hatta hayatından emin olmama gibi anarşik 
bir ortam yaratmıştır. Artık, memur ve işçi alınması, 
kanunlarda gösterilen, tahsil, sınav, ahlak ve ehliyete 
göre değil, sorumsuz bazı kuruluşların pervasızca yap
tığı tavsiyelere ve listelere dayandırılmaya başlandığı 
İddiaları ve kuşkuları yaygınlaşmıştır. Bu uygulama, 
bugün de tamamen ortadan kaldırılamamıştır. Ortaya 
başka örgüt ve dernek iddiaları atılmıştır. Sonunda 
umutsuzluk, Devlete ve kanunlara güvensizlik dalga 
dalga geniş halk kitlelerine yayılmış; Devlet kadrola
rında görev almak isteyenler ve iş yapma durumunda 
olanlar, artık başlarının çaresine bakma yoluna gir
mişlerdir. Bu hal şu sonuçlan doğurmuştur : 

Mahalli idareleri; yani valiler, bölge müdürleri, 
kaymakamlar, genel müdürler, müsteşarlar, KİT yet
kilileri en ufak bir atama içinde ya da tor icraatta yet
kilerini kullanamaz hale gelmişler, vatandaşın işleri 
tıkanmış; her iş için Ankara'ya koşarak, Parlamen
to ve Bakanlık koridorlarını işgale başlamışlardır. 
Parlamento günlük iş takibinden, asıl görevi olan ka
nun yapamaz duruma düşmüş; bakanlar en uzak bir 
ildeki bekçi ve odacı ataması ile gece yarılarına ka
dar uğraşır duruma düşerek, asıl kalkınma konularıy
la ilgilenemez olmuşlardır. Bu uygulama böyle de
vam edebilir mi? Eğer devam ederse, Devlete güven 
ve huzur gelebilir mi? 

Bazı örnekler vermek istiyorum: 
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Bir ildeki görevim sırasında, bana bir komiser ge
lerek, çark hizmetinin geldiğini ve hizmet yönetmelik
lerine göre valinin teklifi ile şark hizmetinin bir yıl 
geriye bırakılacağını, geçen yıl bu yetkiyi kullanarak, 
kendisini orada alıkoyduğumuzu, bu yıl için hazır
lık emri aldığını; ancak hizmetin özelliği nedeniyle, 
uygun görülürse bir yıl daha kalmasını teklif etmemi 
söyledi. Ben de uygun görerek, Bakanlığa teklif yap
tım. Bakanlık haklı olarak, yönetmeliğe göre bunun 
mümkün olmadığını cevaben bildirdi. Ben de kendisi
ne bu cevabı bildirdim. Aradan bir hafta geçince, ba
kanlık acele bir telle komiserin yerinde bırakıldığını 
bildirdi. Hayret etmiştim. Kendisini çağırıp sordum. 
Bana; bakanın arkadaşı olan eski bir milletvekilini 
bularak gittiklerini ve kendi tabiri ile «işini halletti
ğini» söyledi.. Şaşırmıştım. Emri uygulamadım ve 
geri yolladım. Devlet ve Hükümet, kendi temsilcisi 
olarak ile yolladığı valiye kanuna dayalı ve doğru 
bir esvap veriyor; fakat aynı bakanlık, kanuna aykırı 
olarak partizanlığa ya da hatıra göre, keyfi muamele 
yapıyordu. Bu uygulama, Devlet memurlarını ne du
ruma sokardı? Hele, asayişi koruma ile görevli po
lis teşkilatında kendi amirine güvenme, Devletin ka
nunlarına güvenme duygusu bırakır mıydı? Polis
ler, başlarının çaresine bakmak için, başarılarına ve 
amirlerine değil; şahıslara, partilere ve ne olduğu be
lirsiz derneklere dayanma yolunu seçmezler miydi? Bu 
uygulama yıllarca devam ettiğine göre, bürokrasi için
de bir anarşi doğurmaz mıydı? 

Başka Örnekler: 
Çoğunuzda olduğuna inandığım iş isteme mektup

ları bende de var.. Hemen hepsi yıllardır şöyle diyor
lar: «Bu devirde diploma, sınav, vs. boş. Mutlaka An
kara'dan bir adamınla halledilmesi gerekiyor. Bütün 
komşularımız ve tanıdıklarımız böylece iş buldular.» 
Sayın Senatörler, sorarım size; dünyanın hangi mem
leketlerinde parlamentolar ve bakanlık koridorları bu 
derece iş ve işçi bulma kurumu haline getirilmiştir?.. 

Bu sonuca varış ve herkesi saran bu inanış çok acı 
değil mi? Böyle bir teşkilat nasıl çalışır, yarınına na
sıl güvenir? 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Anarşik kısaca nasıl tarif edilebilir? Bence Şöyle: 
Devlete ve kanunlara karşı olan güvencin kaybedil

mesi ve kurallara uymamayı âdet haline getirmek. 
Devlete ve kanunlara olan güvenin sarsılması, dev

let bürokrasisinin güvenilir personel erden uzaklaştırı
larak, umutsuzluğa ve sonunda iş yapamaz duruma 
düşürülmesi ile olur. 

Böyle bir ortamda rejimi yıkmak isteyenler de, 
hangi yönden gelirse gelsin kolayca halkı kışkırtma ve 
bölme yollarını ararlar. 

Rejimi yıkmak isteyenlerin yönetimi nedir? 
Çeşitli zorlukları ve hataları istismar ederek;, siya

si partileri ve liderleri gözden düşürerek, onlardan 
ümidi kestirmek. Halbuki siyasi partiler, demokratik 
cumhuriyetin en önemli temellerinden biridir. Siya
si partiler ve onların lider kadroları, bu bilincin için
de olarak, gerçekleri cesaretle tartışmalı; bugüne ka
dar düşülen hataları onarmalıdırlar. 

Kanaatimce bunun uygulaması şöyle olmalıdır: 
Evvela, kadrolar derhal dondurulmalı yeni kadro ve
rilmemelidir. Daha sonra Parlamentoda üyesi bu
lunan siyasi parti liderleri aralarında anlaşarak, birer 
temsilcilerinden oluşan ve teknisyenlerin de katılacağı 
bir komisyon kurarak Devlet personel rejimiyle uygu
lamalardaki aksaklıkları ve keyfi işlemleri giderecek 
bir çalışma yaptırmalı ve bunun sonuçlarını uygula
ma alanına koymalıdırlar. 

Kısaca değineyim ki, Devlet Personel Kanununun 
uygulaması memleketimizde ayrı bir anarşi yaratmış
tır, memurları bölmüş, âdeta birbirine düşman etmiş
tir. Bir örnek vermek gerekirse, iyi niyetle sevk edil
mesine rağmen son Tam Gün Yasası, Devlete yak
laşık 14 milyar liraya mal olmaktadır. Acaba bu para
yı verdiğimiz zaman, vatandaşa 14 milyar liralık da
ha fazla sağlık hizmeti götürdük mü?.. Acaba, bir iki 
bin memuru memnun ederken, birkaç yüz bin tane 
gayri memnun insan yaratmadık mı?.. Bugün, Sürt 
bölgesinden örnek alalım: Bir ilçe kaymakamı altı bin 
lira civarında para almaktadır. Bunun eşi sağlık per
sonelinde laborant olarak çalışıyorsa, bu 14 bin lira 
alacaktır. Ayrıca bir tapu memuru, bir varidat me
muru aynı derecede tahsil yapmıştır, Maliye Meslek 
Okulunu bitirmiştir diyelim; diğeri sağlık kolejini bi
tirmiştir. Biri dört bin lira, öbürü 14 bin lira almak
tadır. 

Sayın senatörler; 
Çok rica ediyorum, bu yarışmayı hangi hükümet, 

hangi parti iktidarda olursa olsun, bırakınız mem
nunu, gayri memnun yaratıyorsunuz. Zira, hiyerar
şinin bozulduğu yerde anarşi vardır, anarşi olur. 
Bu konuda da dikkatinizi çekmek isterim. Bu alanda 
bize de görev düştüğü takdirde, her türlü yardıma ha
zır olduğumuzu da belirtmek isterim. 

Sayın senatörler; 
Yukarıda değindiğim gibi, parlamenter ve çoğul

cu demokrasinin temellerinden biri siyasi partilerin 
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itibarı ise, bir diğeri de yerel yönetimlerin gücüdür. 
Yani, özel idareleri, belediyeleri, köy idareleri zayıf 
olan bir demokrasi, güçlü bir demokrasi olamaz. 

Diyeceksiniz ki, anarşik olayların görüşüldüğü bir 
ortamda yerel yönetimlerin gücünden bahsetmenin ye
ri ve anlamı nedir?.. Kanaatimce yerel yönetimlerin 
güçsüzlüğü de vatandaşı, daha doğrusu, orada yaşa
yan hemşeriyi günlük yaşamında huzursuz ve bezgin 
hale getirerek, Devlete olan güvenini yitirmesine ve 
kışkırtıcıların sloganlarına aldanır hale gelmesine 
neden olmaktadır. 

Bir kent ya da kasaba belediyesini ele alalım. Bun
ların görevi nedir?.. Orada yaşayanların günlük yaşa
mını etkileyen; yani o insanları huzurlu ya da huzur
suz yapan hizmetleri ortaya çıkarmaktır. Nedir bun
lar?.. Yollar, kaldırımlar, çöp toplama, su, elektrik, ka
nalizasyon, ısıtma, ulaşım, trafik, gıda maddelerinin 
temizlik, fiyat ve sair kontrolleri; temiz ha^'a, dinlen
me, gürültü ile savaş, mesken vesair inşaatlarının dü
zen ve kontrolleri, gecekondulaşmayı önleme vesai
re.. 

Eğer bu hizmetler yeterince ve zamanında yapıl
mazsa; yani orada yaşayan insanlar her gün işlerine 
gidip gelirken perişan olurlarsa, trafik keşmekeş olur
sa, piyasaya güvenemezse, işlenen suçlar ve spekü
lasyonlar herkesin yanma kâr kalırsa, çöp dökülemez 
ise, yollar çamur olursa, hava alacak, çocuklarını gö
türecek bir yer bulamazsa, su bulamazsa, yürüyeceği 
kaldırımları bile motorlu araçlar kaplar ise, huzursuz, 
sinirli, kavgacı ve umutsuz olmaz mı?.. Bu huzursuz 
ve umutsuz ortamdan bölücü, yıkıcı ve kışkırtıcılar 
yararlanmak istemezler mi, «Halkı bilinçlendiriyoruz» 
iddiaları altında onları tahrik "etmeye kalkmazlar mı?. 

Yurdumuzda mahalli idare anlayışı bugüne ka
dar yanlış yönde gelişmiştir. Vatandaş hiç bir şey 
vermeden almaya haklı olduğu şeklinde ters anlayışa 
itilmiştir. Konuyu bilmeyen kimseler de, «Araştırma 
veya röportaj yapıyorum» diye sadece, «Suyunuz 
akıyor mu; yolunuz, otobüsünüz var mı?» gibi soru
lar sormuş, buna karşılık belediye hizmetleri için ki
şi veya kuruluşların kaç kuruş (Dikkat buyurun, kaç 
lira demiyorum) verdikleri sorulmamıştır. Halbuki, 
vatandaş hizmet yapılmak kaydıyle gerekli vergiyi 
vermeye hazırdır. İki örnek vereyim: 

Birinci örnek, Ankara'daki-büyük otellerden çöp 
toplama masrafıyla ilgilidir. Büyük Ankara Otelini 
ele alalım. Bu otel günde bir kamyona yakın çöp çı
karır. Bir kamyonun günlük ücreti bin lira civarın
dadır; yani yılda 360 bin lira eder. Demek ki, bu 

otelin Ankara Belediyesine yıllık çöp toplama masra
fı 360 000 liraya mal olmaktadır. Bugün ise Belediye 
bu otelden bir lira dahi tanzifat resmi alamaz. Zira, 
Parlamento kanun yapacağı yerde, günlük personel 
anarşisi ile uğraştığından, kendisine ait olmayan bu ko
ridorların işgali işleriyle uğraştığından bu yasaları ya
pamamış ve vatandaşı günlük hayatından bezdirir ha
le getirmiştir. 

ikinci örnek gecekondu bölgeleriyle ilgilidir. 
Buralarda televizyon vs. yollarla araştırma ya da 

röportaj yapan kimseler başta değindiğim gibi sade
ce «Yolunuz, suyunuz var mı, kanalizasyon var mı, 
elektrik var mı?» Gibi sorular sorup, sanki şehrin di
ğer yerleri mükemmelmiş gibi bir sömürü ve ezilmiş
lik havası yaratarak, bunun adına bilinçlenme diyor
lar. Bu da sınıflar arası düşmanlık doğuruyor. 

Halbuki, gecekonduda yaşayan vatandaşlarımız, 
araştırma metotlarını bilmeyen bu kişilerin çoğundan 
daha bilinçli durumdadırlar ve kendilerine düşen fe
dakârlığı yapmaya hazırdırlar. 

Ben vilayet sorumluluğunu taşıdığım sıralarda 
bu bölgelere gider ve haklı istek ihtiyaçlarını dinler
dim. Haklı olarak sıraladıkları birçok yoklara kar
şı, «Peki, sizler belediyeye kaç kuruş veriyorsunuz?» 
diye sorardım. Bana cevap olarak, «Meclisler kanun 
çıkarsın, biz vermeye hazırız,» diye bildirirlerdi. Zira, 
mahallelilerinin sıraladıkları ihtiyaçlarını gidermek 
için, aralarında kurdukları güzelleştirme derneklerine 
o zamanın para değeri ile ikiyüz bin lira civarında pa
ra toplamış ve dernek başkanı seçtikleri kimseye so
rumsuz olduğu halde emanet etmişlerdir. Bununla 
dozer, greyder, boru vs. masraf ödemeye kalkmışlar
dır. «Biz derneğe güvenip aramızda para topladık
tan sonra, belediyeye niçin vermeyelim?» diyorlardı. 

Sayın senatörler; 
Artık Devlet ve belediye kuruluşlarından ümidini 

kesen vatandaş kendi başının çaresine bakma yoluna 
gidiyordu. Bu alışkanlığa giren vatandaşı huzursuzluk 
ve güvensizlik ortamına itmek, yıkıcı emel taşıyanlar 
için kolay olmaz mı idi?. 

Bu bakımdan yerel yönetimleri güçlendirmek, hu
zursuzluğa düşen vatandaşı büyük ölçüde kurtarmak 
demektir. Bunun için de partilerarası oy kuşku ve ya
rışını bir yana bırakıp, gerekli kanunları çıkarmalıyız. 

Halbuki her iktidar, âdeta birbiriyle yarışırcasına 
bunun aksini yapmaktadır. Nitekim, hemen bütün si
yasi partilerimizin programlarını incelerseniz, belediye
lere çok geniş idari ve mali, otonomi vereceklerini 
söylerler. Esasen Anayasa da bunu emreder. Ancak, 
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uygulama tamamen aksine olmakta, iktidara gelenler 
belediyelere otonomi verecek yerde, merkezi yardım
ları artırarak ve kendinde toplayarak, bunu oy ve 
sempati toplama için ellerinde bir baskı aracı olarak 
kullanmaktadır. Böylece köyünü ve kentini bırakıp iş 
takibine gelenler, Parlamento ve bakanlıklarda yeni 
yığılmalara, baskılara, haksızlıklara, plansızlıklara, 
sonunda da huzrsuzluklara neden olmaktadırlar. 

Bu konudaki kanun teklifleri hazırdır. Bir araya 
gelip, başına oturalım ve belediyeleri çalışır duruma 
getirelim. Onlar da beldelerinde yaşayan insanları gün
lük sıkıntı, sinirlilik, huzursuzluk ve güvensizlikler
den kurtaracak, bölücü ve anarşistlerin tahriklerini et
kisiz duruma getireceklerdir. 

Sayın senatörler; 
Olayları çoğaltmak mümkündür. Ben bu değişik 

yaklaşımım ile tecrübelerime dayanarak anarşinin 
uzun vadeli dönemlerde oluşan asıl temellerinden 
önemli olanlannı göstermeye ve somut önlemlerini 
de belirtmeye çalıştım. Zira, memur kitlesinin bozul
ması ancak uzun vadede etkisini gösterir. Bu anarşik 
etki maalesef artık yurdumuzda kendini göstermeye 
başlamıştır. 

Sen ya da ben yaptım gibi kısır çekişmeleri bir 
yana bırakarak, hele rakamlar üzerinde durmayı bir 
yana bırakarak, bir araya gelinebilirse, huzursuzlu
ğun giderileceğine inanıyorum. 

Demokrasi zor rejimdir; fakat bütün bu zorluk
larına rağmen, umudun yitirilmediği ve yitirilmeye-
ceği tek rejim de yine demokrasidir. Bu umut ve hat
ta bu inançla hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Osman Albayrak, buyurunuz efendim. 
Sayın Albayrak, süreniz yarım saattir; saat 15,45 

OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Kontenjan Grubunun, 
anarşik olaylarla ilgili genel görüşme talebini takdir
le karşılıyor ve kendilerine teşekkürü borç biliyoruz. 

Devletimiz, Cumhuriyet tarihinin en karanlık gün
lerini yaşıyor. İç ve dış düşmanlarımızın ve onlara 
bağlı karanlık güçlerin, karanlık emelleri istikame
tinde Milletçe içine itildiğimiz ve bugünkü iktidarın 
gaflet ve dalaletiyle beslenen elim ve vahim ortamın 
ciddiyeti, gerçekten endişe verici bir hacme ulaşmış
tır. 

Bu ehemmiyetle mütenasip bir ciddiyet, mesuliyet 
ve vakarı Millet bizlerden beklemektedir. Bütün göz
ler Meclislerimizin üzerine çevrilmiş, bu meşum gi

dişe «Dur» diyecek en son çıkış ve çareyi haklı ola
rak bizlerden bekler duruma gelmiştir. 

Meseleyi, propagandanın kuru gürültüsüne bıra-
mayacak bir hassasiyet içinde ele almaya, sıhhatli bir 
teşhiste birleşmek için gerçekleri vatanseverce dile ge
tirmeye ve propagandanın aldatıcı üslubuna itibar 
etmemeye mecburuz. 

Bizden önce söz alan değerli üyelerin büyük bir 
kısmını bu dikkat ve mesuliyet duygusu içinde gör
mekle müftehiriz. Cumhuriyet Halk Partisinin Söz
cüsü Sayın Tahtakıîıç, Sayın Başbakan Ecevit ve 
Milli Birlik Grubunun meseleyi saptırıcı teşhisleri 
dışında hemen herkes, içinde bulunduğumuz duru
mun vahametini gösteren olay ve rakamlarla dehşet
li bir tablo çizmekte ittifak halinde oldular. Bu ma-
nazara karşısında meseleyi hafife almak, iyimserlikle 
geçiştirmek hiç mi hiç mümkün değildir. Hele asıl 
tehlikeyi ihmal ettirici ve gözlerden saklayıcı bir teş
his saptırmasıj/la Milleti oylamaya çalışmak beyhu
dedir, yanlıştır ve özellikle tehlikelidir. 

Muhterem üyeler; 
Gerçekten karanlık günler yaşıyoruz. Devletimiz, 

tarihi boyunca bu derece âciz duruma hiç düşürülme
mişti. Büyük Milletimiz, kendisine büyük ve kutsal 
görevler biçtiğimiz Türk Milleti, muasır medeniyet se
viyesine ulaşmak ve onu aşmak gibi hedeflerle teç
hiz ettiğimiz, kalkınmasını, sanayileşmesini, zenginleş
mesini ve büyümesini, yıllardır bir serada çiçek yetiş
tirir gibi binbir ihtimam ve fedakârlıkla planladığı
mız Türk Milleti, şimdi bütün işini gücünü bırak
mış; iktisadi, sosyal, kültürel, mali ve siyasi mesele
lerini, binlerce iç ve dış problemini âdeta bir kenara 
itmiş, sadece ve sadece öz coğrafyasını, öz vatanını, 
milli birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, son ba
ğımsız Türk Devletini korumak durumuna itilmiştir. 
Çok acıdır; ama gerçektir. 

Milletçe meseleler gündemimizde şimdi sadece bir 
tek madde kalmıştır. O da, Anayasamızın 3 ncü mad
desini yürürlükte tutabilmek. Bu maddeyi aynen oku
yorum: 

«Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütündür. 

Resmi dil Türkçedir. 
Başkent Ankara'dır.» 
Bu o kadar önemli bir hale gelmiştir ki, diğer 

bütün meseleler ikinci planda kalmaktadır. 
Devleti elden yitirirsek, (ki, bu çizgiye gelmiş bu

lunuyoruz) geriye kollanacak hiç bir iktisadi, içtimai 
ve siyasi menfaat kalmayacaktır. 
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Komünist, bölücü ve yıkıcı güçler, bazı dış mih
raklardan da yardım ve destek sağlayarak, yıllardır 
sinsi ve açık bir şekilde yürürttükleri faaliyetleri so
nucu Devleti bu duruma getirmişlerdir. 

Önceleri, milliyetçi iktidar karşısında yıkıcı bir 
muhalefet olarak, şimdi de solcu iktidarın yardım, 
müsamaha ve aczi ile Devleti işgal ederek bu eylemle
rini sürdürmüşlerdir. Gaye bellidir; Devleti zayıflat
mak, bölmek, parçalamak ve düşman devletlere yem 
etmek. 

Devlet, komünist, bölücü ve mezhep kışkırtıcıla
rının ittifakla hazırladıkları bir tuzakla karşı karşıya
dır. Aralarındaki bütün fraksiyon çekişmelerine, iç 
problemlerine ve göstermelik ihtilâflara rağmen, bu 
güçleri, Devleti bölmek ve komünistleştirmek yolun
da tam bir ittifak halinde karşımızda görmekteyiz. 
Bunu, bütün olan bitene rağmen hâlâ anlamamakta 
direnmek, meseleyi saptırmaya çalışmak; eğer ihanet 
değilse, körlüğün ve gafletin ta kendisidir. 

Milliyetçileri ille de bu güçlerle dengelemek, Dev
lete karşı tehlike imiş göstermek, bir gerçek tehlike 
karşısında binbir zorlama ile hayali tehlikeler yarat
mak neticesiz çabalardır. Ülkücüler Devletin düşma
nı değil; komünistlerin, bölücülerin ve vatan hainleri
nin düşmanıdır. Devlet varlığına ve bütünlüğüne Ül
kücülerden hiçbir zarar gelmemiştir. Bundan sonra 
da gelmeyecektir. Onlardan sadece bu melun ve me
şum güçler korkmaktadırlar ve zaten korkuyorlar. 
Başkalarının korkmasına mahal yoktur. 

Milliyetçi Hareket Partisinin kendi emellerine en
gel gören komünist ve bölücüler, hayali bir faşizm suç
lamasıyla dikkatleri başka yöne çekmek için milyon
lar sarf ediyorlar. Onlar bu gayret ve korkularında 
haklı olabilirler. Ancak, vatanseverliğinden asla şüp
he etmediğimiz bazı kimselerin bu propagandalara ka
pılmalarını maruz görmek mümkün değildir. 

Sonradan komünist hâkimiyetine giren ve ülke bü
tünlüğünü kaybeden birçok memlekette oynanan 
oyunlar, şimdi bizde sergilenmektedir. Bunu görme
mek mümkün değildir. Açın, Küba'nın, Çekoslavakya' 
nın, Macaristan'ın, Vietnam'ın ve daha birçok ülke
nin tarihlerini satır satır okuyun. Aynı suçlamaları, 
aynı karalamaları, aynı oyunu ve aynı planı göre
ceksiniz. 

Devlet, gözlerimizin önünde süratle erirken; şehir 
şehir, mahalle mahalle bölünürken, idraki gecikmiş 
en son cahil ve gafillerin de bu tarihi oyunu anlama
malarını ve uyanmalarını beklemeyen tahammülü
müz yoktur. Körleri ve sağırları beklemeye tahammü

lümüz yoktur. Anlayan ve idrak eden kervana katı
lır. Uyanmayanlar, gafiller kendi perişanlıkları için
de, hem de kendilerinin gözyumduğu komünistlerin 
eliyle heder olur giderler. Aldatmaca bitmelidir, hiç 
olmazsa Meclisler seviyesinde bu aldatmaca artık bit
melidir. 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Komü
nistliği sen mi teşhis edeceksin, yoksa kanunlar mı?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müdahale etme
yin efendim. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Muhterem 
üyeler; 

idraklerimize gölge düşürmek ve zihnimizi yalan
larla şartlandırmak isteyen yıkıcı propagandanın sis
lerini şöyle bir aralayalım ve arkasındaki gerçekleri 
görmeye çalışalım. 

Benden önce söz alan değerli üyeler gerçek tehli
keyi gösteren yüzlerce misal verdiler, olaylar zikret
tiler ve vahim tabloyu gözler önüne serdiler. Ben sa
dece başlıklarıyla bahisleri, meseleyi özedemeye çalı
şacağım. 

Görünen durum şudur: 
Türkiye Devleti; ülkesi ve milletiyle bölünmek

tedir. Birçok bölge ve şehir için resmi dil Türkçe ol
maktan çıkarılmıştır. 

Yeni başkentler türetilmiştir. 
Kurtarılmış bölgeler, şehirler ve mahalleler var

dır. 
Buralarda kurulmuş halk mahkemeleri Milleti 

yargılamakta, ceza vermekte, bu cezaları özel militan 
kuvvetleriyle infaz etmektedirler. Buralarda idareyi 
halk meclisleri ele almıştır. Türk Meclislerinin ve 
Türk mahkemelerinin üstünde, onlara ortak meclis ve 
mahkemeler türemiştir. 

Binlerce yıllık tarihi ile gönül ve kafa beraberliği 
içinde yaşadığımız, cephelerde omuz omuza düşmana 
karşı birlikte savaştığımız öz kardeşlerimiz, öz evlât
larımız, etnik bazı yalan bilgi ve bahanelerle ve mez
hep kışkırtıcılığıyla kendi Devletine düşman edil
mek istenmektedir. 

Milli marşlarımızın çahnmadığı ve söyletilmediği 
şehirler ve okullar vardır. 

Türk Bayrağının çekilmediği bölgeler, şehirler 
vardır, direkler vardır. Komünist ve bölücü bayrak
ların çekildiği direkler vardır. 

Milli ve resmi bayramların kutlanmadığı, kutlan-
dırılmadığı şehirler vardır. 

Milletin ve Devletin ve onun kuvvetlerinin, me
murlarının sokulmadığı, giremediği şehirler ve mahal
leler vardır. 
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Devletin trenlerinin ve vasıtalarının sokulmadığı 
şehirler vardır. Âdeta bir iç pasaportla girilip çıkıla-
bilen bölgeler ve şehirler vardır. 

Şehirlerimiz, duvarlarımız, okullarımız ve sokak
larımız Türkçe olmayan bölücü sloganlarla çığlık 
çığlığa doldurulmuş, pankartlarla kirletilmiştir, kirle
tilmektedir. 

Bölücü dergiler, gazeteler, broşürler, kitaplar bin
lerce nüsha olara'k sokaktadır. Hiç bir ciddi takibe de 
uğramış değillerdir. Bölücülükten ve komünizm su
çundan hemen kimse ceza göremez hâle gelmiştir. 
Meydanlarımız her vesileyle ve özellikle komünist 
intikam ve kutlama günlerinde ve 1 Mayıslarda tam 
bir kızıl meydan haline gelmiştir. Okullar okunamaz, 
sokaklar yürünemez, dükkânlar açılamaz haldedir. 
Kimse gece sokağa çıkamamaktadır. Can ve mal gü
venliği kalmamıştır. Öldürülen, yaralanan, sakat bı
rakılan insanlarımızın adedi artık binlerle ifade edile
bilmekte, birer istatistik rakamı mesabesine düşmüş 
bulunmaktadır. Sayılar ve rakamlar arasında melenin 
dehşet ve vahşeti neredeyse ihmal edilir hale gelmiş
tir. So^/gun, yol kesme, gasp suçlan, tüyler ürpertici 
seviyeye ulaşmıştır. 

Karakollar ve polis teşkilâtı, POL - DER'in solcu 
militanları eliyle millet çocuklar: için birer işkence ya
tağı haline getirilmiştir. 

Türk Maarifi, kendi arasında Moskova veya Pe
kin taraftarı olmanın çekişmesini yapan TÖB - DER' 
in kontrolü altındadır. Onlara bilerek ve isteyerek 
emanet edilmiştir. Maarif kadroları ve okullar, 12 
Mart sonrası komünizm ve bölücülük suçundan hü
küm giymiş solcu militanlarla doldurulmuştur. İda
re onların elindedir ve bu okullarda milliyetçiler oku-
tulmamakta, sürülmekte ve öldürülmektedir. 

Üniversiteler ve yüksekokullar, eğer komünistle
rin kontrolunda ise öğretime devam ettirilmekte, de
ğilse kapatılmaktadır. Hükümet, eğitim enstitülerini 
açamamakta, diğer yüksekokullarda ise, öğretimin 
sürekliliğini sağlayamamaktadır. 

Binlerce memur, öğretmen, idareci ve öğrenci sü
rülmüş, istifaya zorlanmış, meslekten atılmış, tehdit 
edilmiş ve sokakta aç, açık bırakılmıştır. Tşçiler için 
de aynı plan uygulanmış; binlerce işçi, sadece mil
liyetçi oldukları için işten çıkarılmış ve açlığa mah
kûm edilmiştir. 

CHP İktidarı eliyle Devlet kadroları, milli mües
seseler, TRT, birçok kuruluş komünist ve bölücü mi
litanlarla doldurulmuş, Devlet mekanizması, eski des
teklerinin bir karşılığı olarak, derneklere, odalara, 

sendikalara peşkeş çekilmiştir. Öğrenci yurtları boşal
tılmış, yine solcu militanların kontrolüne teslim edil
miştir. 

CHP İktidarı, ilerideki seçimleri nasıl yaptıraca
ğına âdeta bir misal olmak üzere ve kendi yandaşla
rına usul göstere göstere, hukuk dışı yollarla Yurt -
Kur, Aanadolu Ajansı, Merkez Bankası ve Türk 
Standartlar Enstitüsü Kongrelerini basarak, buraları 
işgal etmiş, solcu militanlara ve partizanlarına idare
yi devretmiştir. 

Sayın senatörler; 
Yaşadığımız anarşik ortam, sebep ve mesulleriyle 

apaçık gözler önündedir. Ayrıca hiçbir delile ihtiyaç 
bırakmayacak kadar bellidir. Ancak, her şeye rağ
men bizden delil isteyecek kimseler çıkabilir düşün
cesiyle, önemli bulduğumuz bazı vakıaları, sabrınıza 
güvenerek sıralamak istiyorum: 

«Okulları tarafsızlaştırdıklarını ve her iki taraf 
için de okunabilir hale getirdiklerini «Övünerek söy
leyen bugünkü İktidarın, milli eğitimdeki birkaç ta
sarrufuyla misallerimize başlayalım. 

Bu İktidar, «Sağcı ve solcu öğrencileri bir araya 
getirdiğini ve okullarda sükûneti sağladığını» iddia 
etmiş, ancak aynı okullarda milliyetçi hiç bir öğret
mene ve öğrenciye tahammül edemeyerek, tamamını 
sürmüştür. Yani, bu İktidara göre, okulları solun 
kadrolarına teslim etmek, tarafsızlaştırmak demek
tir. 

Bakınız, Hükümet kurulduktan hemen sonra ve 
bir anda eğitim enstitülerine 329 yeni solcu öğretmen 
tayin edilmiş ve bir bu kadar milliyetçi, yani sağcı 
öğretmen de görevden uzaklaştırılmıştır. Okulların 
kontrolünün biran önce sola teslimi amacıyla bunların 
büyük bir çoğunluğu müdür ve müdür yardımcısı ya
pılmıştır. Bunlardan tespit edebildiğimiz 55 tanesi ko
münistlik ve bölücülükten mahkûm olmuş ve aftan 
istifade etmiş kişilerdir. 

Şimdi içinizden bir kısmınızın bu hale niçin şaş
tığımı merak ettiğinizi biliyorum. İçinizden diyo-
yorsunuz ki, «Aynı durumda bulunan kimseleri Hükü
metlerine ortak ederefk bakan yapanların, bunların ge
ri kalanlarını ve uzantılarını da okullara müdür yap
masında ne gibi bir gariplik vardır?» Böyle düşünen 

t arkadaşlara katılmamak mümkün değildir. Öyle ya 
[ okul müdürlüğü, Bakanlar Kuruluna katılarak Dev-
I 
â letimizin geleceği hakkında karar vermekten daha 
î önemli değildir. Daha kuruluştan malul bir Hüküme-
-' tin icrası da elbette böyle olacaktır. Çocuklarımızın 

eğitim, kültür ve ahlaklarını emanet ettiğimiz bu kim-
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selerin tek tek isimlerini ve görevlerini saymak ve id
dialarını ispat etme imkânına sahibim. Vaktinizi, al
mayacaksa ve isterseniz okuyayım. Tespit edilebilen
lerin listesi bu dosyaların içindedir. Bunların içinde kız 
öğrenci olan okullarda görev yapamaz şeklinde hak
kında rapor verilen kimseler bile bulunmaktadır. 

Muhterem üyeler; 
Bir kısım illere sağ görüşlü olan ve hatta sadece 

bölücü olmayan memur ve öğretmenlerin sokulmadı
ğı bir gerçektir. Bu iktidar 470 milliyetçi öğretmeni 
bu illere kasten tayin etmiş ve böylece bu öğretmen
lerin istifasını sağlamıştır. Bu rakama memurlar da
hil değildir. Bahsi geçen öğretmenler hiçbir şey yok
muş gibi bu illere gitseler ne olur diye düşünenlerin 
bulunacağını sanmıyorum. Zira arşivlerimiz tehdit 
edilen, evi bombalanan, öldürülen, yaralanan ve 
dövülen yüzlerce öğretmenin isimleriyle doludur. 

Sayın Senatörler; 
Sayın Ecevit'in hepinizin çok iyi hatırlayacağı bir 

sözünü müsaadenizle tekrarlayacağım. Milliyetçi ik
tidarın sadece dikkatsizlik eseri olarak yaptığı iki ta
yini misal göstererek hançeresini yırtarcasına Ecevit 
diyordu ki; «Bunlar sözüm ona milliyetçidir, milliyet
çiliğin temelinde ise aile yatar. Bunlar aileleri parçalı
yorlar, karı ve kocayı ayrı yerlere tayin ederek, bu 
kutsal yapıyı bölüyorlar. Bu mudur milliyetçilik?» 
Bir zühul eseri doğan bu iki istisnayı vakit geçirmek
sizin düzeltilmiştir. Bakınız şimdiki Hükümet bile
rek ve isteyerek neler yapıyor. Eşinden ayrı yere tayin 
edilen öğretmen adedi (Memurlar bu rakama dahil 
değildir.) tespit edebildiğimiz kadarı ile 298'dir, yani 
böylece iddia sahibi Sayın Ecevit'in parçaladığı aile 
sayısı 149'dur. Şehirden şehire ve şehir için tayinler, 
sürgünler sadece öğretmen camiası için yüzbini aş
mıştır, sürülen memur sayısı 70 bindir. Anarşiyi ön
leme tedbiri bu mudur? Adalet bu mudur? insanlık 
bu mudur? 

Muhterem üyeler; 
Şimdi sizlere elimde bulunan bir listeyi okumayı 

çok isterdim. 67 kişinin suçunu ihtiva eden bu liste
deki maktuller sadece MHP'li, failleri ise hepsi de 
Halk Partilidir; fakat vaktim olmadığından okuya
mıyorum. Tam 67 isim. 

Muhterem senatörler; 
Hukuka saygılı olduğu iddiasındaki bugünkü ik

tidarın Danıştay kararları karşısındaki tavrına ait bir 
rakam vermek istiyorum, iktidarları zamanında yap
tıkları sürgün ve azillerle ilgili olarak: tespit edebildi

ğimiz kadarı ile 300'ü aşkın tehiri icra kararı veril
miş bulunuyor. Bunların hiç birisini bu İktidar uygu-
lamamıştır. Göreve başladığı zaman milliyetçileri 
sürmek için daha önce alınmış Danıştay kararlarını 
bir bahane gibi kullanan ve «Bütün Danıştay karar
larını uygulayacağım» diyen Milli Eğitim Bakanına 
ithaf edebileceğim 30 kadar karar şu anda dosyamda 
durmaktadır. Hukuka saygı bu mudur? Bu İktidar 
yüz bin civarında milliyetçi öğrenciyi bulunduğu okul
lardan başka yerlere sürmüş, gidemeyeceği bölgelere 
göndermeye kalkmış, gittikleri yeni yerlerde bir kıs
mını kabul etmemiş, tehditle okul değiştirmesine göz 
yummuş, yollarda perişan etmiş ve büyük bir kısmı
nın tahsilini böylece engellemiştir. Velilerin çocuk
larını okutmamaya karar vermelerine amil olmuş, hiç 
olmazsa 50 bin kadarına bir yıl kaybettirmiştir. İşte 
CHP iktidarının okullarda sağladığını iddia ettiği eği
tim budur. Okulların bir kısmını açma, açabildikle-
rinde tedrisatı devam ettirme, milliyetçi öğretmen, 
idareci ve öğrencileri sür, sonra da eğitim kardeş kar
deş devam ediyor deyiniz, buna gülerler. 

Sayın senatörler; 
Bugüne kadar öldürülen MHP'li ve ülkücülerin 

adeti 890'dır. Bu 890 kişinin 600'ü on aylık CHP İk
tidarı döneminde öldürülmüştür. Komünist ve bölü
cü vahşetin hedefi sadece milliyetçilerdir. Bombalanan 
MHP binası ve milliyetçi kuruluşlara ait lokal ade
di binleri aşmıştır. Bu açık duruma rağmen MHP'yi 
anarşinin kaynağında imiş gibi göstermeye kalkmak 
gaflettir. 

Bütün okullardan bütün Türk büyüklerinin resim
leri indirilmiş, Atatürk ve diğer Türk büyüklerinin 
sözleri kaldırttırılmış ve buna gerekçe olarak da bölü
cülük yapıldığı, bu resim ve sözlerin belli bir siya
si partiyi desteklediği iddiası gösterilmiştir. 

Şimdi soruyorum; Atatürk'ün, «Türk âleminin 
en büyük düşmanı komünistliktir, her görüldüğü yer, 
de eziimeli.» veya «Ne mutlu Türküm diyene» gibi 
sözlerini parklardan, okullardan kaldırdığınıza, Fatih' 
in, Kanuni'nin, Alparslan'ın, Yavuz'un resimlerini in
dirttiğinize göre, sıra heykellere de gelecek demektir. 
Atatürk'ün, Barbaros'un, Alparslan'ın, Mimar Sinan' 
in, Fevzi Çakmak'm, İsmet inönü'nün, Kâzım Kara-
bekir'in ve diğer Türk büyüklerinin heykelleri hakkın
da ne düşünüyorsunuz, bunları da yıktıracak mısınız? 

Milli Eğitimin millilik vasfını kaldırarak milliyetçi
liği mahkemeye vererek geldiğiniz bu çizgiyi anarşiyi 
önlemenin bir tedbiri mi sayıyorsunuz? 



C. Senatosu B : 11 

Muhterem üyeler, 
Sayın Ecevit huzurunuzda üç saat konuştu. Mil

liyetçilere yönelttiği yüzlerce karalama ve iftiradan 
vakit bulup, TÖB - DER ve POL - DER'e tek satır 
yer ayırmadı. Bu Hükümetin milli eğitimimizi ema
net ettiği ve aralarında Çin'ci mi, yoksa Rus'çu mu 
olalım kavgasını yapan bu Derneğin İzmir Şubesinin 
Ocak 1978 Genel Kurul Programında yer alan şu 
ibareleri dikkatlerinize sunuyorum: «Türkiye ulusal 
birleşimi heterogen emperyalizme bağlı sömürgeci 
bir Devlettir. Bunun iki temel nedeni, 

1. Burjuva önderlikli kurtuluş savaşından sonra 
kapitalizmi geliştirmeye çalışması, 

2. Kürdistan'ın bir parçası üzerindeki sömürge
ci tahakkümünü sürdürmeye çalışmasıdır.» 

«1974'de gerçekleştirilen Kıbrıs çıkarması da Tür
kiye'deki demokratikleşmeyi olumsuz yönden etkile
yen, gericiliği, şovenizmi geliştirip güçlendiren bir 
olaydır.» 

«Kürdistan'da öğretim derken, Türkçeyi öğretmek 
anlaşılmakta, eğitim derken Türkleştirmek anlaşılmak
tadır.» 

Bu sözler Genel Kongrede de tekrarlanmıştır. Gö
rüyor musunuz adamlar nereye varmışlar, bunlara kim 
göz yummuş, el altından desteklemiş ve nihayet Türk 
çocuklarının geleceğini ve eğitimini bunlara emanet 
etmiştir. Fail bellidir ve CHP'nin ta kendisidir. 

Bahsi geçen Kongreyi müteakip değerli Senatör 
Sayın Hüsamettin Çelebinin bu konuda genel görüş
me açılmasıyla ilgili önergesini satır satır tekrar hu
zurunuzda okumak ve bir daha zabıtlara geçirmek 
isterdim; ama ne yazık ki vaktim yok. Sayın Çelebi' 
nin bu önergesinde TÖB - DER yöneticilerini ihanet 
içinde olmakla suçlamıştı, kendilerine aynen katılıyo
ruz ve fazla olarak bu ihanete göz yumanları da af
fetmeyeceğimizi söylüyoruz. 

Aynı TÖB - DER hakkında Sayın Turhan Fey-
zioğlu'nun: «Öğretmen Derneği Kongresini Büyük 
Milletimiz ibret ve acı ile izledi. Açıktan açığa bölü
cü, komünist gösterilerin sergilendiği, açıktan açığa 
yedi, sekiz çeşit komünist fraksoynun çatıştığı, Tür
kiye'yi parçalamak amacı güdenlerin maskesiz orta
ya çıktığı, komünist eylemlerin Sovyet Rusya çizgi
sinde mi, komünist Çin çizgisinde mi yapılması gerek
tiği konusunda kavgaların verildiği bir Kongre izle
dik.» Şeklindeki sözlerini ve Sayın Faruk Sükan'ın: 
«TÖB - DER Kongresinde Devletin ve Milletin bü
tünlüğüne açıkça saldırılmıştır.» şeklindeki sözlerini 
hepinize tekrar hatırlatmak isterim. 
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Sayın Feyzioğlu beyanında yer alan bu dikkat va
tan severliğinin artık tahammül edilmez seviyede sı
kıştırıldığını görerek Hükümetten ayrılmıştır. Sayın 
Sükan ise, halen Hükümet ortağıdır. Şimdi, Sayın Sü-
kan'a soruyoruz, Hükümet olarak TÖB - DER hak
kında ne karar aldınız, ne yapmak niyetindesiniz?. 

Sayın senatörler, 
Bir de Devletin başına, Türk Eminiyetinin başına 

bela olmuş bir dernek var, POL - DER. Vakit olma
dığı için bunların bildirilerinden ve çıkardıkları der
giden sizlere pasajlar okuyamayacağım; ama hiçbir 
delile ihtiyaç hissettirmeyecek kadar komünistliği bel
li bir Dernekle karşı karşıyayız. Milliyetçilere kara
kollarda zulüm eden bunlardır. Milliyetçiler hakkın
da düzmeci dosyalar ve deliller hazırlayan bunlardır. 
însanlık tarihinin gördüğü en ağır işkenceleri yapan 
bunlardır. Bu derneğe mensup polislerin yaptığı işken
celere ait yüzlerce misal, delil ve rapor elimizdedir. 
Bunların bir kısmını yetkililere devrettik ve şikâyet
te bulunduk. Ancak, şimdiye kadar hiçbir müessir 
tedbir alınmadığını gördük. Aksine yetkililer mücerret 
olarak işkence iddialarını reddetmekle meşguller. 

Şimdi, sizlere birkaç misal sunacağım: 
Ankara ikinci Ağır Ceza Mahkemesinin 7.12.1978' 

de duruşması olan bir dosyası var. Bu dava sanıkla
rından birisine karakolda bir hafta işkence yapılmış, 
erkeklik organına cereyan verilmiş. Niçin?.. Zorla 
atfıcürümde bulunmak ve düzmece ifadeyi imzala
mak için. 

Şimdi, çocuk erkekliğini kaybetmiş durumdadır, 
yani hadımdır ve bu husus doktor raporu ile sabittir. 

İki, Kahramanmaraş'da meşhur bir ETKO dava
sı var. Şimdi sanıkları Ankara'ya getirilmiş bulunu
yor. Bu davanın 27 sanığının 27'sinin birden işkence 
gördüğüne ve dayak yediğine dair ellerinde raporları 
var. Günlerce karakolda dövülmüş, işkence görmüş, 
ağızlarına cop sokulmuş ve elektrik cereyanına tutul
muşlar. 

Üç, 6 . 3 . 1978 günü Demirlibahçe Polis Kara
kolunda, bir genç işkence görmüş ve dövülmüştür. 
«20 günde iyi olur, bir hafta iş ve gücünden kalır» 
şeklinde raporu var ve gene elimizde bir zabıt; bir 
genç intihar etmiş işkenceden sonra, Edirne Eğitim 
Enstitüsü talebesi. Okul yanmış evine dönüyor, Er
baa'da otobüsten indirip karakola götürüyorlar. 
öyle bir işkence ki, anladığımıza göre ırzına da geçil
miş. Çocuk yazıyor: «Yaşama gücümü kaybettim» ve 
intihar ediyor. İşte fotokopisi ve baba İçişleri Baka
nına müracaat ediyor, tahkikat hangi safhadadır şu 
anda bilemiyorum. 
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İşkenceye ait bir gazetede, kocasından ötürü hanı
mına işkence yapıldığı yazılmakta ve kadına deniyor-
ki, «Eğer söylemessen tenasül aletine cereyan vere
ceğiz» İşte belgesi.. 

Bu misalleri uzatmaya lüzum yok. Merak ediliyor
sa bir tahkikat komisyonu kurulup, tahkik ettirile
bilir. Bu komisyona devredebileceğimiz yüzlerce mi
sal, belge ve rapor elimizdedir. 

İşte CHP iktidarının tarafsızlığı budur, insanlı
ğı budur. Karakolları POL - DER militanları ile birer 
işkencehane haline getirenlerden bir gün elbette he
sap sorulacaktır. 

vSayın Ecevit bu kürsüde, «Polisi etkin hale getir
dik. Eskiden etkin değildi» dedi. Etkinlik bu mudur?. 
Polisin etkinliğini, itibarını ayaklar altına alan kendi
leridir. 

Üç sene kadar önce, Malatya'da olaylar olmuş, 
anarşistler bekçi ve polis öldürmüştü. Bunları kovala
yan polis ekipleri, anarşistleri bir evde kıstırmış, ça
tışma neticesi öldürmüştü. Günlerce bu kürsüler Halk 
Partili milletvekili ve senatörler tarafından işgal edil
miş, «Katil polis» diye bağırılmıştır. Polis bu yüz
den etkin olmaz hale gelmiştir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde geçen sene si
lah araması yapılmak istenmiş; elliden fazla parla
menter jandarmaya mani olmuş, talebenin elindeki si
lahları kendi arabaları ile kaçırmıştır. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yalan söyleme. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Tahkikat 
dosyası savcılıkta, ben ifade verdim. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Hep yalan söylüyor
sun, hepsi yalan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Sayın Ece
vit gene, bu kürsüde «Artık katilleri yakalıyoruz» di
yor. Bu yakalama hep yalan delillerle milliyetçileri ya
kalamak mıdır?.. Öldürülen milliyetçilerin failleri, ka
tilleri niçin hiç bulunmadı?.. 

MHP İstanbul İl Başkanı ve oğlunun, Beyoğlu İl
çe Sekreterinin, Gaziantep İlçe Başkanının, Turgutlu 
İlçe Başkanının, Bakırköy İkinci, İlçe Başkanının, Ma
latya Belediye Reisinin ve yüzlerce ülkücünün, öğren
cinin ve öğretmenin katilleri niçin bulunmadı, yoksa 
Hükümet bunları cinayet saymıyor mu?.. 

Sayın Ecevit sık sık kinden, bağımsızlıktan bah
sediyor, şikâyet ediyor; ama getirdikleri tedbirler hak
kındaki taslakları. Milliyetçi Hareket Partisine lütfe
dip vermiyor. Kincilik, bağnazlık kimde acaba?. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, süreniz bir dakika 
geçmiş durumda, lütfen toparlar mısınız, efendim?.. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Çok az kal
dı efendim. 

Bizim hakkımızdaki tanıtma broşürünü rapor di
ye aleyhimize kullanmaya kalkan Sayın Ecevit, CHP 
gençlik kollarının gayet samimi bir üslupla hazırla
dığı rapordan alınmış birkaç cümleyi tekrar etmemize 
her halde kızmazlar. Bakınız aynen okuyorum: 

«CHP Gençlik Merkezi ilk kez 1975 yazında Mer
sin'de kamp kurdu. O kamptan edindiğimiz deneyler
le bu yaz üç kamp yapmayı düşünüyoruz. Mersin, İs
tanbul ve Çorum'da yapılacak kamplar 15'er günlük 
olacaktır. 

Partimize her gün yüzlerce kişi kayıt oluyor; ama 
parti içine militan olarak çalışanlar, kayıt olanların 
çok az bir yüzdesidir. 

50 bin kişiyi hedef alan bir eğitim planlıyoruz.» 
50 bin kişiyi hedef alan kamplar ve militan yetiş

tirme.. Görüyor musunuz itirafları?.. Militan ne de
mektir?.. İşte gözlerinde bir mertek daha.. 

Propagandanın kuru gürültüsüne bel bağlayarak, 
ayakta kalmaya çalışanlar bir gün kendi silahlarıyla 
vurulup, kendi kazdığı çukura düşeceklerdir. 

Sayın senatörler; 
Eğer iş raporların münakaşasına kaldı ise elimizde 

çok sağlam ve kapı gibi bir rapor var. Sayın Ecevit 
hakkındaki MİT raporundan bahsetmiyorum, o ayrı. 
Benim şimdi bahsettiğim rapor, en yetkili Cumhuri
yet Halk Partili İsmet İnönü'nün Ecevit hakkındaki 
sözleridir. Bu tarihi bir rapordur. İnönü diyor ki: 

«Ecevit'e rey vermeyin, onu seçmeyin. Aksi tak
tirde memleketi maceraya sürükler ve batırır.» Nite
kim haklı çıkmış, dedikleri bir bir tezahür etmiştir. 

M. TEVFİK ELMASYAZAR (Manisa) — Vak
tiyle kötülüyordunuz, şimdi sahip çıkmaya çalışıyor
sunuz. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, süre bakımından 
rica etsem Divana yardımcı olsanız.. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Hemen ted
birleri söyleyip bitiyorum. Sayın Başkan. 

Hadiselerin durması için muhalefette olduğumuz 
halde Örfi İdare teklif ettik. Kabul edilmediği gibi 
aleyhimizde kullanılmaya kalkışıldı. İktidar Örfi İda
renin ilanından neden çekiniyor?.. Milletin aklına hiç 
de hoş olmayan şeyler gelmez mi ve demezler mi ki, 
CHP yöneticileri; acaba Türk Ordusunun komutan
larına mı güvenemiyor, yoksa Örfi İdare ilan edilirse 
şimdi POL - DER militanlarının elinde olan tahkikat 
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dosyalarının tarafsız askeri mercilere devrinden mi 
çekiniyor veya Örfi İdare ilan edilirse kendisinden 
kopacak bazı milletvekillerinin ve bazı teşkilatlarının 
tehdidinden mi korkuyor?.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Bizden 
kopmaz sen merak etme.. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Biz bu ihti
mallerin ve akla gelecek suallerin hiç birini vatanse
ver bir iktidara yakıştıramayız. Sayın Ecevit'in «Şid
deti şiddet kullanmaksızın önleme» şeklinde ifade et
tiği bahane ciddi olamaz. Buna hiç kimseyi inandır
mak mümkün değildir. İşin bu derece şiddet ve va
hamet kazandığı bir ortamda bu gerekçeye herkes 
güler. Şu halde Anayasanın emri olan tedbirler niçin 
alınmıyor? 

Siyasi hayatımızın özellikle son yıllarını çok kere 
örfi idare altında geçirdik. Bundan Devletimiz açı
sından büyük faydalar da gördük. Şimdi Ecevit İkti
darının bundan bir umacı gibi kaçmasının sebebini 
anlamak mümkün değildir. Örfi idare ile ilk defa mı 
karşılaşıyoruz?.. Ecevit bu tekliften niçin kaçıyor?. 
Bu sualin cevabını Sayın Ecevit muhakkak inandırı
cı bir tarzda vermelidir. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sualin 
cevabı Anayasada mevcut. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Aksi takdir
de milletin zihninde teşekkül eden ve bu iktidara bi
le yakıştıramadığımız tehlikeli sualler cevapsız kala
caktır ve iktidar kendini zandan kurtaramayacaktır ki, 
özellikle Ordumuzun birçok şerefli komutan ve men
subunun «Kontr gerilla» bahanesiyle yıpratılmaya ça
lışılması karşısında Hükümetin sükût edişi de şüphe
leri artırmaktadır. 

Muhterem üyeler; 
CHP'nin günahlarını ve sorumluluğunu burada 

bir bir saymakla bitiremeyiz. Onun yargılanmasını âti
ye, millet vicdanına ve tarihe havale ederek çareler 
üzerinde durmak istiyorum. (CHP sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Aîbayrak, sizden sonra 10 
üye daha konuşacak. Her bir üye arkadaşımız böyle 
onar dakika konuşmasını geçirirse, bu işin sonunu bu
lamayız. «Tedbirler» dediniz başka şeylere temas etr 
tiniz. Lütfen efendim, buyurun. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Tedbirleri 
arz ediyorum Sayın Başkan: 

1. Anarşinin baş sorumlusu bugünkü Hükümet 
derhal istifa etmeli. En kısa zamanda seçim yapılmak 
üzere yerine yeni bir seçim hükümeti kurulmalıdır. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Bunu ka
bul ettik. Hadi inebilirsiniz. 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim, lütfen.. 
OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — ..2. Ana

yasanın 124 ncü maddesinde yer alan şartlar bütün 
delilleriyle gerçekleşmiştir. Gecikilmeksizin örfi ida
re ilan edilmeli ve. 

BAŞKAN — Efendim, tedbirler söyleniyor, lüt
fen di.nleyin (CHP sıralarından gürültüler) Bir daki
ka efendim. 

Buyurun efendim, 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — 1402 sayı
lı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinde yer alan, 
«Sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güvenlik ve 
asayişe ilişkin zabıta kuvvetlerine ait görev ve yetki
ler, Sıkıyönetim Komutanlığına geçer. Zabıta kuvvet
leri bütün teşkilatıyla Sıkıyönetim Komutanının emri
ne girer.» hükmü uyarınca yetki ve sorumluluk örfi 
idare mercilerine devredilmelidir. 

3. Anayasamızın 136 ncı maddesi, Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin kurulmasını idarenin takdirine 
terk etmemiş, bilakis, yapılması mecburi bir iş olarak 
emretmiştir. Bu emrin icabı derhal yerine getirilmeli 
ve ilgili kanun, vakit geçirilmeksizin çıkarılmalıdır. 

4. Bu Hükümetin eliyle alınacak hiçbir tedbir ve 
karara güvenimiz yoktur. 

Bu bakımdan, anarşinin önlenmesi konusunda cilt
ler dolusu teklif edebileceğimiz tedbirlerin tek tek sı
ralanmasını, tarafsız bir hükümetin gelişine kadar 
tehir ederek sıralanmasını, muhterem heyetinizi say
gılarımla selamlarım. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aîbayrak. 
Sayın üyeler; ben başta okurken konuşmacı ar

kadaşlarımı, Sayın Ömer Naci Bozkurt'un ismini ver
miştim, fakat geçen Birleşim konuştunuz değil mi 
Sayın Bozkurt?.. 

ÖMER NACİ BOZKRT (Gümüşhane) — Evet 
efendim, Sayın Karaağaçlıoğlu i!e yer değiştirmiştik 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Şimdi söz sırası Sayın Mukbil Abay'da, buyurun 

efendim. 

MUKBİL ABAY (Konya) — Vaz geçtim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Abay. 
Sayın Kemâl Sarıibrahimoğîu, yerini, sırasını Sa

yın Sadi Irmak'a verdiler; buyurun Sayın Irmak; sü
reniz yarım saattir. 

SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler, 
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Hepimizin dert yandığımız ve boyutları tehlike 
sınırlarını aşmış olan anarşik olaylar, günlerden beri 
Yüksek Heyetinizi hakkıyla meşgul etmektedir ve bu 
kürsüden hemen hemen bu konuda söylenecek pek 
bir şey kalmamıştır. 

Hepimiz görüyoruz ki, anarşi tesadüfi değildir, 
masum sebeplere istinat ediyor değildir ve Devletimi
zin bütünlüğüne, özgürlüklerimize karşı planlı bir ça
lışmanın eseridir. 

Elbette burada Hükümete sadece tenkit değil, ya
pıcı yollar göstermek de bizim görevimiz olduğu için, 
bu çareleri kısaca iki grupta toplamak istiyorum; Bi
risi maddi ve politik olan çareler, ikincisi moral olan 
çareler. 

Maddi çarelerin altında, Devletin hakkıyla taraf
sız oluşu başyeri işgal etmektedir. Devletin bütün gü
cünün anarşiye yönelebilmesi; ancak.ve ancak, han
gi iktidar olursa olsun, tamamiyle tarafsız bir tutum 
almasıyla mümkündür. 

Ebette bir demokraside bir Hükümet çok defa bir 
partinin kucağından çıkar, bazen de tarafsızlardan 
da olbilir; fakat çok defa bir partiden doğar; fakat 
doğduğu günden itibaren artık, sadece o partinin de
ğil, o milletin hükümetidir. Buna alışmalıyız, çünkü 
bu böyle olmazsa, bir zamandan beri kötü bir moda 
haline gelmiş olduğu şekilde icra organının elinde ic
ra vasıtası olan memur kitlesi sadece tedirgin değil
dir, tehlikeli bir şekilde ve kulaklarına kadar poli
tikanın içine saplanmış bulunmaktadır ve gittikçe da
ha fazla saplanmaktadır. Bu, bir numaralı vatan teh
likesidir. Bütün iktidarlar için söylüyorum; gelip 
geçmiş ve bundan sonra gelecek iktidarlar için; bu, en 
büyük bir tehlike kaynağıdır. Memur, devletle bir 
kontrat halindedir. Bu kontrat yazılmamış; fakat dün
ya traditionun, ahlâkın emrettiği bir şey, Devletine, 
Hükümetine karşı loyautesidir. Vatandaşa karşı dü
rüstlüğü (Loyaute) dir. 

Bugün, bu hedeften maalesef birçok memurları
mızın uzaklaştığı acıyla görülmektedir. 

Bu işlerin tam yapılabilmesi içindir ki, biz Kon
tenjan Grubu olarak, iktidar ve muhalefetin sadece 
diyalog kurmasını değil; fakat asgari müşterek olan 
bazı konularda birbirini sıkı sıkıya, içten ve samimi
yetle desteklemesini istemiştik. Ba konuşmaların so-
nunda bu hedef ortaya çıkabilirse, elbette çok hayır
lı bir neticeye ulaşılmış olacaktır; fakat bence, de
vam edeceği anlaşılan çünkü, oluşum halinde bir dün
yanın içindeyiz. Türkiye'de bir yeni oluşum halinde
dir. Bir konuşmamda daha tekrarladım; insanlık ye-
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I m amaçlar aramaktadır. İki cihan harbi geçirdikten 
I sonra, daha hür, daha eşit bir yaşayış istemektedir. 
I Elbette, Türk halkının da böyle bir yaşayış istemek -
I te hakkı vardır. 

Bu itibarla, manevi görevimiz, en az demin say-
I dığım siyasi görevlerimiz kadar ehemmiyetlidir. On

dan da daha ehemmiyetlidir. 
Tarihimizde, tabii bütün dünya tarihinde misal

ler vardır: Napolyon çok sıkıştığı bir zaman, (Büyük 
I müşkülatı hepinizin malumu olduğu şekilde Jacoben'-

lerden görmekteydi) dostları demişler ki, «Canım elin-
I de topun, tüfeğin var, şu Jacobenlerin karargâhlarını 

berhava ediver bu iş bitsin» Napolyon diyor ki, «Her 
yer yıkılabilir; ama tarikatlaşan fikirler berhava edi
lemez» 

Fikirler ki, bunların çoğu saplantılardır. Saplan
tılardan insanlığı, bilhassa gençliği ancak yeni ve par-

I lak fikirler. Saplandığı şeylerden daha inandırıcı olan, 
daha ilerici olan fikirler kurtarabilir. 

Bugün gençliğimizin büyükçe bir bölümünün Ana
yasamızın çizdiği hedeflerle tatmin bulmamış bir man
zara içinde olduğu da şüphe götürmez. Bunlar, Ba-

I tıdan, Doğudan hedefler, liderler ve prensipler ara
makla meşguldür. Prensiplerinin başında birçok şe
killeri olan ve yüz seneden beri münakaşa halinde bu
lunan Marx'ın türlü türlü tefsirleri ve renkleri bulun
maktadır. 19 ncu asır için elbette Kari Marx'ın ileri 
sürdüğü «insan insanı sömürmemelidir» fikrinde top
lanan anafikir ki, Kari Marx bunun zulümle, ceber-
rutla, zor kuvvetleriyle tahakkukunu asla istememiş
tir; bunun zor kuvvetiyle tahakkukunu isteyen Lenin 
olmuştur, hepinizin bildiği şekilde. 

Şimdi, bir kısım gençlerimize, böyle «insanın in
sanı sömürmemesi, gibi son derece masum görünün 
ve ilerici olduğunda şüphe olmayan bir görüş çok ca
zip görülmekte hatta, bizim Anayasamızın o hariku
lade formüllerinden daha cazip görünmekte olmalı 
ki, Doğudan ve Batıdan rehberler aramak ihtiyacını 
duymaktadır. 

I Evet, Marxsizm «İnsanın insanı sömürmesini» en
gellemek istemiştir. Hiç olmazsa teorik olarak; fakat 
arkadaşlar sömürme bir türlü değil ki, hadi insanın 
insanı sömürmesini engellediniz; fakat başka sömürü-

I 1er var. Ya, devlet insanları sömürüyorsa, veya ya, 
insanlar devleti sömürüyorsa. 

Şu halde üç türlü sömürü var. Kari Marx bunla
rın sadece birine cevap vermeye uğraşıyor muhtelif 
versiyonlar altında. O kadar versiyonlar değişmik ki, 

I son nefesinde söylediği söz şudur «Benim teorim de-
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ğiştirildi ve tenkitlere, gelişmelere uğradı ki, artık ben j 
kendimi Marxist saymamaktayım» diye bitirmiştir I 
hayatım. 

Şimdi, dünyada Türk çocukları için, Mamzmden 
çok daha insani olan bir görüş var, (Daima tekrar
ladığım için, beni mazur görmenizi rica ediyorum) 
bu görüş: «Kemalizm» dir. Çünkü, Kemalizmde üç 
türlü sömürüye karşı da insanlar korunmuştur; pren
sip itibariyle hiç olmazsa. Yalnız insanın insanı sömür
mesi kâfi değildir, devletin insanı sömürmesine kar
şı, özgürlükleri ortaya çıkarmıştır. Devletçiliği orta
ya çıkarmıştır. Tröstler, karterler yoluyla sömürül-
m ; olmasın, diye. 

Özgûrlükkler, fırsat eşitliğini getirmek suretiyle, 
devletin insan üzerinde baskı yapabilmesini asgari had
de indirmiştir. Nitekim, bu özgürlüklerin olmadığı 
memleketlerde insanlar nefes almakta bile özgür de
ğillerdir; meslek seçemezler, ikâmetgâh seçemezler, 
seyahate istedikleri gibi gidemezler, istedikleri parayı 
kazanamazlar, paralarını istedikleri gibi harcayamaz
lar. Yani insanın insanı sömürmesi belki bir dereceye 
kadar ortadan kaldırılmış, onun yerine çok daha va
him olan devletin insanı sömürmesi Allahlaştırılan 
devletin kaimi olmuştur. Atatürk bunu da yıkmıştır 
işte ve nihayet devlet sırtından refaha erişmek gibi 
insanın devleti sömürmesi, onu da devletçiliğin ideal
lerinde bilhassa, tatbikatında pek muvaffak olduğu
muzu söyleyemeyiz; ama ilkelerini bize koymuştur. 

Şimdi, böyle harikulade yalnız. Türk Milleti için 
değil, bence bütün insanlık için en parlak, en ilerici, 
insani bir hedefi göstermiş olan bir lidere sahip olan 
bir memleketin çocukları niçin başka yerlerden fikir
ler arıyorlar?... 

Arkadaşlar; 
Bunun mesulleri arasına kendimi de sokarım; 

hepimiz mesulüz. Çocuklarımıza bu Kemalizmi, onun 
harikulade insani, insani olduğu kadar milliyetçi, mil
liyetçi olduğu kadar insani olan tezini ruhlara sindi
remediğimizin delilidir bunlar. Çocuklarımızın hep
sini ihanetle itham etmeden evvel bence bu husustaki 
kusurumuzu benimsemeliyiz. Çünkü hadise görülü
yor ki, bugün devletin icra kuvvetinin hemen bastı-
rıvermesiyle bitecek değil. Jakobenler gibi tarikatla-
şan zihindeki düğümleri çözmek sadece darağaçîarıyla 
hapishanelerle mümkün değildir. Çocuklarımıza yeni 
ışık, yeni ideal göstermek mecburiyetindeyiz. Elbet
te birinci ödev Eğitim ve Kültür Bakanlıklarımızın 
ornuzundadır. Bu güzel görevi en güzel bir şekilde 

I yapmalarını bütün yüreğimle temenni etmekte ve bek
lemekteyim. 

Bir tek şey daha söylemekle yetineceğim. 
Arkadaşlar; 
Bu nevi anarşik hareketler, hatta daha büyük olan 

ihtilaller (Dikkat buyurun) enflasyon devirlerine rast-
gelmektedir. Hükümetimizin bu noktadan dikkatini 
ehemmiyetle celp etmek isterim. Sinsi gibi görünür, 
yani şeyin sebebi değilmiş gibi, efendim geçim sıkın
tısı gibi görünürse de bu hareketlerin altında yatan 
büyük itici güçlerden bir tanesi de enflasyondur. Enf
lasyon, ruhları olduğu kadar ahlakı da mahveder. 

Elbirliği ile enflasyonu durduralım arkadaşlar. İk
tidara söylediğim kadar muhalefete de hitap ediyo
rum. Çünkü tek başına iktidarın yapacağı iş değil
dir. Bu, iktidar ve muhalefetin asgari müşterek dediği
miz şey işte buradadır. Enflasyonu elbirliği ile önle
yelim, israfı önleyelim. Fakat önlemekte kafi dere
cede radikal olduğumuzu da maalesef şu anda iddia 
edecek halde değiliz. Yakında bütçe müzakerelerin
de bu husustaki düşüncelerimizi arz etmek fırsatını 
bulacağız. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Erdoğan Adalı, sırasını Sayın Nuri Âdem-

oğlu'na vermişlerdir. 
Buyurun Sayın Âdemoğlu. 
Sayın Âdemoğlu, süreniz yarım saattir. 

M. NUR t ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, say m senatörler; 

Demokratik rejime ve millet bütünlüğüne yöne
lik tedhiş ve şiddet olayları hakkında Kontenjan se
natörlerinin verdikleri önergeyle fasılalı da olsa bu
gün dördüncü günü süren bu Genel Görüşmeyi temin 
ettikleri için Kontenjan senatörlerine teşekkür ediyo
rum ve fakat bu konuşmalara başlamadan evvel bu 
önerge üzerinde konuşmalara başlamadan evvel şah
sen beni ve belki bütün demokratik parlamenter reji
me gönül vermişleri çok memnun etmişti, çok mem
nun olmuştuk. Hemen itiraf etmeliyim ki, burada 
gruplar adına yapılan konuşmaların bugünkü mesele
mize kati teşhisi koyup kati tedavi tavsiye eder ma
hiyette görmediğimizi ifade etmek mecburiyetini his
sediyorum. 

Sayın Başbakan, daha evvel, «Bu görüşmeler Hü
kümete ışık tutacak» dedikleri halde, grup adına ko
nuşanlardan hemen sonra söz almış, üç saate yakın 
bir konuşma ile araya girmiştir. Kendilerinden sonra 
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birkaç arkadaş konuşunca Partisi kifayet önergesi ver
miştir. îşte bu tutum bizi hayal kırıklığına uğratmış
tır. 

Bir hususa daha işaret etmek isterim ki; önergeyi 
veren Kontenjan Grubundan Sayın Kübalı hariç, grup 
adına yapılan konuşma hâlâ Türkiye'deki anarşik olay
ların hakiki sahiplerine ve şiddet olaylarının başlan
gıcına yanlış teşhis koyduklarını bize anlatmaktadır. 
Aslında ben buraya şu grup sözcüsü şöyle konuştu, 
benim grubumun sözcüsü böyle konuştu demek için 
çıkmadım; ama hakikati; yani bu anarşik olayları 
kimlerin başlattığını da söylemeden geçemeyeceğimi 
kabul buyurunuz. 

Sayın Başbakan konuşmalarının üç saatinin he
men yarısına yakınını ülkücülere ayırdılar ve onların 
yaptıkları olaylara, gezici tabancalara, bastıkları kah
velere hasrettiler; fakat dikkat buyurdunuzsa, ben tu
tanakları tekrar okudum, bir Devlet müessesesini yak
tıklarını, gemi batırdıklarını, uçak kaçırdıklarını söy
lemediler. 

Ben isterdim ki; madem ki bu kadar teferruata in
diler, hadiseleri bir bir saydılar, bu işlerin baştertip-
çileri, başmimarları olan komünistlerin yaptıklarını 
da, memlekete ika ettikleri zararları da sayıp dök
sünler ve ondan sonra ilk defa şu kürsüden ilan etsin
ler ve desinler ki; 

«Ey, 1968 ve 1969'larda polis kulübesi kurşunla
yanlar, Ankara'nın varoşundaki bir radar üssündeki 
Amerikalıları kaçıranlar, hayatı Türk hükümetlerine 
tevdi edilmiş bulunan konsolos kaçırıp öldürenler, 
fakir milletin dişinden, tırnağından artırarak verdiği 
vergilerle yapılan milli varlıkları yok edenler, Hami-
do'ya bomba gönderenler, Bahçelievler'de altı kişinin 
ölümüne sebep olanlar, Profesör Karafakihoğlu'nu 
öldürenler, duvarları yazboz tahtası haline sokanlar, 
Milli Hareket Partisi il ve ilçe başkanlarını öldüren
ler, gezici tabanca kullananlar, kendilerini devlet dışı 
güç sayanlar, gerek yurt dışı Filistin kamplarında, ge
rek yurt içi kamplarda eğitim görenler kendinize ge
liniz, yeter artık, Döktüğünüz Türk kanı, kardeş kanı 
yeter. Sızlattığınız, ağlattığınız analar babalar» dedik
ten sonra öbür tarafa dönüp dejenere edildiklerini 
kendi ifade ettikleri derneklere: 

«Ey masum Türk çocuklarına Mao veya Lenin 
modeli öğretim göstermek isteyen TÖB - DER idare
cileri, ey temiz Türk işçisini kandıran ve 1 Mayıs'ta 
içlerinin kızılını taksim'de ortaya koyan DtSK idare
cileri, ey Dev - Genç idarecileri haddinizi biliniz. Bun-
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dan sonra kanun dışı sayılan en küçük hareketniz mü
samaha ile karşılanmayacaktır. 

Ey ülkücüler, siz de kendinize geliniz. Badema 
kanunun yasak saydığı bir hareketiniz olursa, bütün 
Parlamentoyu ve siyasi partileri karşınızda bulacak
sınız» demelerini beklerdik. 

Ama, kendileri ne yaptılar? Böyle yapmadılar. Siz
den evvelki hükümetler zamanında anarşiye karşı ek
sik olan polis kadrosundan, vasıtaların azlığından, tel
siz noksanlığından, balestik servisin iyi çalışmamasın
dan uzun uzun anlatıp komünistlerin, eğer icap edi
yorsa faşistlerin köklerine kibrit suyu dökeceklerini 
açık ve seçik olarak söylemekten geri durdular. 

Olmaz,. Sayın Başbakan olmaz, istediğiniz kadar 
polis kadrosu alınız, polisin ikiye bölünmesine mü
saade ettikçe, istediğiniz kadar üniversitelerde talebe 
ve asistanlara idarede temsil hakkı veriniz, işçiye her 
istediklerini temin ediniz, komünistlere dur demezse
niz, siyasi partileri yan yana getiremezseniz. Böyle 
olunca da Parlamentonun tek vücut olarak onların 
karşısına dikilemeyeceği, anarşiyi önleyemezsiniz. 

Geçen gün sizi dinlerken, ne kadar güzel hayal ale
mine daldım, Türkiye'yi ne güzel toz pembe göster
diniz. Halbuki, millet cebinde fazla para taşıyamaz 
oldu. 

KEMÂL SARIİBRAHİMÖĞLU (Adana) — Yok 
ki, taşısın. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Olanlar 
da taşıyamaz oldu. Siz de taşıyamaz olacaksınız. Çün
kü, önünüze çıkanlar cebinizdekini boşaltmaktadır
lar. Lokantalarda bu hadiseler cereyan etmektedir. 
Ben teferruata girmemek için bunları söylemiyorum. 

Evinizde pencerenin önüne oturup gazete okuya
maz oldunuz, arkanızdan bir kurşun yersiniz diye. 

Siz, «Fikir hürriyeti, fikir hürriyeti...» diye bü
tün sokakları Lenin, Stalin, Mao'nun resmi ile kuşat
tırırken, onlara ait kitapları sergiletirken, millet yaşa
ma hürriyetini, gezme hürriyetini giyinme hürriyeti
ni, sağlık hürriyetini kaybetmiş bulunuyor. 

Sizden rica ediyorum, tek başınıza bir gün İstan
bul'da Taksim'den Tünel'e bir gün de Ankara'da Mec
listen Sıhhıye'ye kadar saat 12,00'den sonra yürüye
rek ininiz, o zaman milletin hangi hürriyet içinde ya-. 
sadığını anlayacaksınız. 

«Dünyanın diğer memleketlerinde de şiddet olay
ları olmaktadır. Buralarda ortanın sa,ğındaki partiler 
komünist partisiyle işbirliği yapıyor ve şiddet eylem
lerini Önlemeye çalışıyor.» diyorsunuz ve rejimin ku
ralları üzerinde iki büyük partinin hâlâ bir anlaşma
ya varamamasını bir eksiklik olarak görüyorsunuz. 
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Şimdi ben soruyorum, nasıl anlaşabileceğimizi? 
Sayın Kubah'nın da ifade ettikleri gibi, dünyanın 

her tarafında faşizm, komünizm ortaya çıkıp bir teh
like arz ettikten sonra kendini göstermiştir. 

Hal böyle iken, siz bu hakikati tersine çevirip, 
sanki Türkiye'de faşizme giden bir idare varmış, bu
günkü idareyi devirmek isteyen ve bu yüzden idam 
edilen gençler varmış gibi idam sehpalarının altında 
asılan üç komünistin son sözleri gibi, «Faşist idare 
bu memlekete geleceklerdir.» demişler gibi, ille de 
faşizmin karşısına çıkanlardan bahis buyurursanız, 
biz «Mülkiyet» derken, siz «Toprak işleyenin, su kul
lananın» derseniz; biz, «Demokratik parlamenter re
jim için komünizm büyük bir tehlikedir. Suç işleyen 
bu komünistleri hapiste yatırahm.» derken, siz af is
terseniz, bunları dışarı salarsanız, Türkiye'yi kayna
yan kazan durumuna sokmalarına sebep olursanız ve 
bunlara karşı duranlara da faşist derseniz; biz «Dev
leti layık ve ehil kimseler, kıdemi olanlar yönetsin 
derken, siz, «Benden olsun da, bir sene devlet hizmeti 
olmayanlar bu Devleti yönetsin derseniz, biz nasıl si
zinle anlaşabilecek ve el ele verebileceğiz? 

Bunu Genel Başkanımdan evvel ben kendim bir 
türlü ketiremiyorum, çözemiyorum. 

Yine benim Genel Başkanımın çok yakın bir geç
mişte bu olaylara karıştıklarını ifade buyurdunuz, bir 
gençlik kongresine mesaj ve çiçek gönderdiğini, bu 
konuşmanızda zikrettiniz. Öbür taraftan orak - çekiç-
li kızıl bayraklı, komünist liderlerin posterleri bulu
nan 1 Mayıs Taksim Mitingine iştirak eden milletve-
killerinizi ağzınıza almadınız. 

Diğer taraftan, duvarlara yazı yazanların cezalan
dırılacakları hakkındaki kanun, polis adedini artıran 
kadro kanunu dururken, Hükümete kanun hükmün
de kararname çıkarma selâhiyeti getiren kanunu, İç
tüzüğü tadil eden değişikliği yapmanız, sizin samimi
yetinize bizi bir türlü inandırmamaktadır. 

Şiddet eylemlerinin kaynaklarının tespitine yönel
diğinizi ifade buyurdunuz; ama çocuklarımızı zehirle
yen, onların masum kafalarını değiştirenlere karşı ala
cağınız tedbirleri söylemediniz. Herhalde, bu husus 
için Milli Eğitim Bakanının Bulgaristan'dan gelme
sini beklediniz. Bu hususta iğrenç bir misal vermeme 
müsaade ediniz. 

Yüzde yüz katiyetle söylemiyorum; fakat Adana'-
dan partimin idarecilerinden aldığım bir haberi nak
letmek istiyorum size: 

Kız lisesinde bir öğretmen talebelerine diyor kî, 
«İçinizde bakire olan varsa parmak kaldırsın», hiç 
kimse parmağını kaldıramıyor. Kimse el kaldırama
yanca, «Bırakınız bu safsataları; bırakınız bu geri ka
falılığı. Gidiniz; ilerici gençlik arkadaşlarını bulu
nuz. Onların morallerini yükseltmek için, onların seks 
ihtiyaçlarını görünüz, işte memlekete hizmet böyle 
olur» diyorlar. Yalnız arkadaşlarım, bunu yüzde yüz 
katiyetle söylemiyorum. 

KEMAL SARllBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Yok ki, zaten.. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Yapmayın, 
söylenmez böyle şeyler. O kadar saçmalık olur mu? 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Sayın 
Milli Eğitim Bakanı... 

SUPHİ KARAMAN (Tabu Üye) — İnsanda hay
siyet kalmıyor. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Dinleyi
niz. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Bu kür
süye yazık oluyor; yaşından utan yahu... 

BEHİÇ SONBAY (Zonguldak) — Tahkik etsin, 
ondan sonra söylesin. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Yüzde yüz 
bilmeden böyle şey söylenir mi? 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Milli Eği
tim Bakanının bu işe eğilmesini istirham etmek için 
bunu raptediyorum. Gürültü yapmayın canım, din
leyin. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Gürül
tüsü var mı? 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Bendeniz 
de bu ay sonunda Adana'ya gidip bu işi bilhassa tah
kik edeceğim ve tahkik ettikten sonra da yüzde yüz 
hakikatini size ifade edeceğim. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Tah
kik ettikten sonra gelip söyleyeceksin burada. Parla
menterlik bu demektir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yakış
maz Âdemoğlu. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sizden öğ
rendi, öyle konuşuyor. Sizden öğrendik. 

BAŞKAN — Sayın Ege, konuşmayalım lütfen, 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tahkik 

etmeden çok konuştunuz burada. Bu hesapsızlıkları 
sizden öğrendik biz. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
bakan; 
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Bunları sayıp dökmekte hiç bir fayda yok. Mem
leket uçurumun kenarında. Sayın Başbakan her ne ka
dar burada yoksalar da herhalde zabıtları okuyacak
lardır. Onun için, Hükümet Başkanı olarak kendile
rine hitap ediyorum. 

Sayın Başbakan; 
Buları sayıp dökmekte hiç bir fayda olmadığını 

biliyorum. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — İçişleri Bakanı bura

da. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Memle

ket uçurumun kenarında. Lütfen dinleyiniz beyefen
di. Biz dinledik saatlerce, burada üç saat Başbakanı 
dinledik, çıt çıkarmadık. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — İçişleri Bakanı burada 
diyorum; Hükümet temsilcisiz değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Siz devam edin Sa
yın Âdemoğlu. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Bunları 
sayıp dökmekte hiç bir fayda yok. Memleket uçuru
mun kenarında. Bütün oy kaygılarını bir tarafa atı
nız. Sayın Kübalı'nın dediği gibi, «Bu memlekete hâ
kim olmak isteyen komünizmin müdafilerine, lider
lerine ve siyasete karışan bütün derneklere rest çe
kiniz»; ama samimi olarak hiç çekinmeden rest çeki
niz. Oyunuzun azalması, milletvekili adedinin düş
mesi pahasına da olsa bu resti çekiniz. O zaman gö
receksiniz, sizin ey yakın mesai arkadaşlarınız, sizin 
en yakın dostunuz biz olacağız; Adalet Partisi ola
cak. Fakat, şunu da aklınızdan çıkarmayınız ki, bunu 
yapmadığınız takdirde bugün size dost gibi görünen
ler belki de bizden evvel sizi ortadan kaldıracaklar
dır. Milleti seviyorsanız, memleketi seviyorsanız, ha
yatınızı seviyorsanız (Bundan şüphe etmiyoruz tabii) 
samimi olarak bizimle beraber komünistlere rest çe
kiniz; memleket ancak o şekilde kurtulabilir. 

Sözlerimi tamamlarken bir öneride de bulunmak 
istiyorum. 

TRT Kurumu, televizyon ve radyolarına bir göz 
atınız. Bu müessesenin kanun gereği ve ona uygun 
şekilde idare edildiğine kani değilim. Kışkırtmayı 
orada da arayınız. Kanunların bazen ayaklar altına 
alındığını orada da arayınız. Etkili bir araç, her şey
den evvel, herkesten evvel orada arayınız ki, tahribat 
çok ve süratli olmasın. 

Gayri adil tutumunu izah ediniz. Adaleti hep si
zin lehinize, sizin siyasi teşekkülünüzün lehine ola
rak çiğnemektedir. Bunda sizin dahliniz olmayabilir. 
«Bunda sevgi rol oynuyor; ne yapabilirim, ne yapa

bilirdik» diyebilirsiniz ve hatta haklı olarak sevine
bilirsiniz, bu herkeste olan beşeri bir zaaftır, her top
lumda olan toplum zaafıdır. Ya iş sevgisinin dışında 
kamufle edilmiş bir gaye taşıyorsa, ya iş sevgisinin 
dışında bir dalkavukluksa; dalkavukluklardan istifa
de edilir ve bir süre için netice alınabilir; ama dal
kavukluk, insanı bir süre sonra rezil eder, yalnız bı
rakır. 

Gayesi adil tutumu TRT tashih eünezse, siz tashi
he kalkın; kanunlar çizgisine gelmezse elbette onu hi
zaya getirecek merciler vardır. TRT'nin bu tutumun
dan zarara uğrayanlar, sıkılanlar muhakkak ki mü
cadelelerini yapacaklar, ilgili mercileri harekete geçi
receklerdir; ama kendisine dalkavukluk eden bir ki
şiden sıkılan kimsenin, o kişiye «Bunlara ne lüzum 
var, normal davransanız daha iyi olmaz mı?» şeklin
de ikazı gibi, siz de TRT'ye ikazda bulununuz, kanun, 
adalet yoluna davet ediniz; bunu hem insan olarak 
yapınız, hem menfaat için yapınız, hem de görevini
zin gereği olarak yapınız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Meselelere bu açılardan bakmak mecburiyetinde

yiz. Hadise günceldir, Türkiye'de cereyan eden hadi 
seler elem vericidir, Hükümetin mesuliyetindedir. 

Sözlerimi bitirirken, Allah Türk Milletinin yar
dımcısı olsun demekten; bizi hürriyeti kökünden yok 
eden, insanlara esaret hayatı yaşatan komünizmde] 
esirgesin demekten kendimi alamıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, 
Sayın Besim Üstünel, buyurun efendim. Sayın 

Üstünel, süreniz yarım saattir. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kumlu olarak Türk 
' toplumunu yakından ilgilendiren bir konuyu tartı

şıyoruz. Bu konuyu; yani silahlı şiddet eylemleri ko
nusunu Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda genel 
görüşme çerçevesi içinde tartışmamıza olanak veren 
Grup üyelerine ve Başkanına teşekkür ederek sözü
me başlamak istiyorum. 

Konu iyi sınırlanmadığı takdirde ve neyi tartıştı
ğımızı iyi bilmediğimiz takdirde, görevimizi iyi yapa
mayız. Neyi görüşüyoruz, niçin tartışıyoruz; bunu 
baştan çok iyi bilmek, ortaya koymak istiyorum. 

Görevimiz, biraz önce de değindiğim gibi tırman
ma halinde olan şiddetli silah eylemleri karşısında 

, Türk toplumunun duyduğu rahatsızlığı tedavi ede-
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bilmek, onlara çözüm yolları önerebılmek. Bunun için 
Parlamentonun bir kanadı olarak Cumhuriyet Sena
tosu, konuyu enine boyuna tartışıyor, yeterlik önerge
sine karşı çıkıyor ve tartışmaların devam etmesini is
tiyor. 

Niçin tartışıyoruz?.. Çünkü, bu olaylar Türk top
lumunu öylesine rahatsız ediyor ki, hayat pahalılığı 
bile, ekonomik kriz bile bu olaylar karşısında önemi
ni yitiriyor. Dolayısıyla biz eğer politikacılar olarak, 
halkı temsil eden senatörler olarak; gelip burada teş
hislerimizi söylemezsek, olaylara doğru teşhis koyup, 
tedavi çarelerini ortaya koymazsak, bunu yapacağımı
za karşılıklı sataşmalarla ve atışmalarla, hatta son 
konuşan arkadaşımızın talihsiz bir şekilde yaptığı gi
bi kızlarımızın namusuna dil uzatmakla konuyu sınır
larının dışına taşırırsak görevimizi yapmamış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Parlamento olarak bize düşen görev; hiç kuşku

suz, uygulama mevkiinde olan Hükümete yol göster
mek, gerektiği zaman ona yön vermek, gerektiği za
man yaptıklarını denetlemek ve yapmak istedikleri 
bizim düşüncelerimize uyuyorsa ona destek olmak
tır. Dolayısıyla biz Parlamento olarak; bu anarşist 
olaylara, ya da silahlı şiddet eylemlerine, terörist ey
lemlere kaynakları açısından, kullandığı araç ve gereç
leri açısından doğru teşhis koymaya, kendi teşhisi
mizi koymaya mecburuz. 

Hükümetin, Başbakanın dilinden burada ortaya 
koyduğu teşhisleri gördük. Bununla mutabık olabi
liriz veya olmayız. Yeterli görebiliriz, ya da görme
yiz; ama bunun dışında bir görüşümüz varsa, bunu 
açıkça ortaya koymamız gerekir. 

Terör ya da siyasal amaçlı şiddet eylemleri, ya 
da silahlı eylemler, diğer siyasal eylemlerden ve di
ğer silahlı eylemlerden çok farklıdır. Kan davası gü
den iki aşiret birbirini vurur, bu bir terör eylemi değil
dir. Bu silahlı bir eylemdir, cinayettir, suçtur; Ceza 
Kanununda bunun yeri vardır. Bu, o kanunlara göre, 
toplumsal yönü olan bir polis olayıdır; ama toplum
sal bir terör eylemi değildir. 

Trafik kazası olur, içkili bir vatandaş, beş - on ki
şiyi, kamyonuyla otobüsüyle veya otomobiliyle ezer
se bu bir ölüm olayıdır, trafik olayıdır, bir polis ola
yıdır; ama topluma korku salan, korku salmayı amaç
layan bir olay değildir. 

Dolayısıyla bunun da tartışmamızla ilgisi yok
tur. Başka bir siyasal gösteri düşünelim. Siyasal eği
limi belli veya belirsiz bir grup gösteri yapıyor. Gös
teri Yürüyüşleri Kanununa göre, bu bir siyasal olay

dır; ama bu siyasal olay, silahlı bir olay değilse, top
luma korku salmayı amaçlayan biı olay değilse, bir 
terör eylemi değildir. 

Öyle ise, tartışacağımız olayları sınırlamak için 
söylüyorum, olaylar, silahlı, yani öldürmeyi, yarala
mayı ve korku salmayı amaçlayan olaylar olmalıdır. 
Sadece öldürme, sadece yaralama, sadece karşı tara
fa zarar verme, silahla bile olsa, terörist olay değil
dir; bazen öldürme, yaralama olmadan, silahlı veya 
bombalı bir olay, topluma öldürmeli bir olaydan çok 
daha fazla korku salabilir. Bunun İngiltere'de, irlan
da'da örneklerini görüyoruz, Türkiye'de bir miktar 
gördük ve belki daha önümüzdeki günlerde görü
rüz; bilemiyorum. 

Mesela, otomobillerin içine saatli bomba koyup, 
birkaç yerde, hiç belli olmayacak, umulmadık yerler
de birden patlatsalar, bu olayların sonunda hiç kim
se ölmese; ölüm olayı yok, şiddet olayı yok, silah pat
latma yok; ama bomba patlamalarıyla öyle belirsiz
lik yaratılır ki, herkes sinemaya, kahveye gitmeye, oto
büse binmeye, okula gitmeye, çocuğunu mektebe gön
dermeye korkar hale gelir. Bu, bir silahlı korku yay
ma eylemidir, terör eylemidir, siyasal amaçlı bir ey
lemdir ve dolayısıyla buna karşı mücadele etmek, 
buna karşı birtakım çözümler bulmak zorundayız. 

Böyle sınırladığımız korku salıcı eylemlerin siya
sal amaçları ne olabilir?.. Ülkemizde ve başka ülke
lerde de görülen siyasal amaçların başlıcalarını şöy
le gruplayabiliriz: 

Bölgecilik, bölücülük eylemleri. Bunların, İrlan
da'da, İspanya'da, Türkiye'de, başka yerlerde gördü
ğümüz çok çeşitli örnekleri vardır. Bu amaçla bir böl
geye bağımsızlık kazandırmak veya bölücülük yap
mak veya ırkçılık yapmak için, bir bölgede bölücü
lük faaliyeti yapılır, bu amaçla birtakım silahlı ey
lemler düzenlenir. Bu, bir amaçtır. 

İkincisi; siyasi iktidarı yıpratma ve hükümeti dü
şürme amacı olabilir. Yani asıl amaç, bir bölgeye 
bağımsızlık kazandırmak falan değildir; ama Hükü
meti beğenmezseniz, Parlamento içinde düşüremezse-
niz, Parlamento dışında başka yollardan kamuoyu 
yaratarak, bilmem basını etkileyerek düşürme olana
ğını bulamazsanız, «Acaba sokakta yıpratarak Hü
kümeti istifa zorunda bırakabilir miyim veya Hükü
meti birtakım Anayasa dışı güçlerle bastırabilir mi
yim?» diye bir plan hazırlarsınız, bu da bir seri si
lahlı şiddet eyleminin nedeni olabilir. 

Bir başka amaç; sol, ya da sağ korkusu yahut 
aşın sağ, aşın sol korkusu. Yani bir çeşit doktriner 
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fobi. Bazı çevreler doktrinlerin aşın ölçülere var- i 
masından do'ktriner inançların katılaşmasından do
ğan, karşıt görüşlere karşı hazımsızlıklardan doğan bir 
çeşit fobi, yani korkudan doğan eylemler düzenlerler. 
Bir gruba bakarsınız, kendisinin dışında herkes fa
şisttir, bir gruba bakarsınız kendisinin dışında her
kes komünisttir. Solun türleri hakkında da fikri yok
tur veya yokmuş gibi gözükür, herkes onun gözünde 
komünisttir ve hem de yarın, öbür gün, bu kış, ge
lecek 'kış Hükümeti basacak, Devleti basıp teslim ala
cak kadar tehlikeli komünisttir. 

Başka gruba bakarsınız, o grubun da gözünde 
herkes faşisttir veya bir grup faşisttir ve o kadar 
tehlikelidir ki, derhal Hükümeti basıp devralacak 
güçtedir. Bu kadar korkuya kapılan Ikatı gruplar, hiç 
kuşlkusuz bu korkularının sonucu olarak, silahlı ey
lemler düzenleyebilirler ve bunlar siyasal amaçlı si
lahlı eylem niteliğini; yani konumuzun içeriğini oluş
turur. 

Bir başka neden; bir ülkede demokrasiden hoş
lanmayan güçler vardır ve bu güçler o ülkede şu veya 
bu nedenle, içerden veya dışardan aldıkları ilhamlar- , 
la veya emirlerle demokrasiye son vermek isterler ve 
bu amaçla birtakım silahlı olaylar, eylemler düzen
lerler. Bazen bu amaçların biri, birkaçı bir arada 
olur. Yani bugün Türkiye'de olduğu gibi İspanya'da 
olduğu gibi, bazı dönemlerde Portekiz'de olduğu gibi 
veya bugün Almanya'da, Fransa'da bunların bir öl
çüde olduğu gibi, bölücülük amacı, sağ, ya da sol fo
bisi, iktidarı yıpratma amacı ve demokrasiye son ver
me amacı güden gruplar bir arada bazen birbirleri
ne karşı, bazen birbirleriyle işbirliği hailinde terörist 
eylemler düzenleyebilirler. Bunlarla mücadele edebil
mek için, bence bunlar hakkında kesim teşhisleri koy
mak, hangi grubun hangi amaçla hareket ettiğini bil
mek, ona göre politika düzenlemek gerekir. 

Türkiye, bildiğiniz gibi, bir süreden beri, 1946' 
dan bu yana demokratikleşme süreci içine girmiştir. 
Ço'k partili parlamenter rejime geçtiğinden bu yana, 
önce biçimsel demokrasiyi, sonra sosyal ve ekonomik 
içerikli demokrasiyi yerleştirmek için sürekli gelişme 
'içine girmiştir. Bunun bir aşamasında, özellikle 1960' 
dan sonra, 1961 Anayasası ile Türkiye'de hem biçim
sel demokrasi (Klasik demokrasi) daha iyi güvence
lere kavuşturulmuştur, hem de bunun sosyal ve eko
nomik içerikli olmasını sağlamak için Anayasamıza. 
ve yasalarımıza hükümler konmuştur. 

Bu gelişmelerin etkisi altında Türkiye'de sol par
tiler kurulmuştur; Türkiye işçi Partisi gibi. (Diğer 

partiler de var; yeni kurulan partilerden bahis edi
yorum) Bazı eski partilerimiz (CHP gibi) daha açık 
bir şekilde sola açılmak gereğini, zorunluğunu duy
muşlardır ve bunun sonunda Türkiye'de bir çeşit sol 
korkusu başlamıştır. 

işte, yeni sosyal güçleri temsil eden bu siyasal ku
ruluşların güç kazanması karşısında, geleneksel sos
yal güçler; yani tutucu güçler ülkede bir çeşit yeni 
kamplaşmayı gerçekleştirmeyi amaçlamışlardır. 1940' 
larda, 1950'lerde Türkiye'de, benim bir konuşmamda 
söylediğim gibi, siyasal tartışma daha çok biçimsel so
runlar üzerindeydi. Ezan Türkçe mi okunsun, Arapça 
mı okunsun, bilmem şöyle mi olsun, böyle mi ol
sun?.. Yani işin köküne inen; sosyal, ekonomik sorun
ların köküne inen tartışmalar fazla yapılmıyordu. 

Oysa, 1960'lardan itibaren kimse, «Türkiye'de ezan 
Arapça mı okunsun, yoksa Acemce mi Okunsun?» tar
tışmasına girmiyor artık. Tartışma başka alana çe
kilmiş. IşÇiyle işveren, sömürenle sömürülen ve çe
şitli sosyal grupların ülke yönetiminde ne ölçüde pay 
alacağı, ne ölçüde söz hakkına sahip olacağı tartışıl
maya başlamış. 

işte bu gruplaşma karşısında tabanını kaybettiği
ni gören geleneksel siyasal güçlerin, «Ülkede, acaba 
bu kamplaşmayı (Çünkü, böyle bir kamplaşma de
mokratik düzen içinde olduğu zaman, işçiler, köylü
ler işverenden sayıca daha çok; öyleyse bir parti çı
kıp da siyasal bakımdan işçilere, köylülere sahip çı
karsa, öbür parti de klasik şekliyle kalıp da işveren
lere sahip olmakta, kapitalistlerin yararını korumak
ta devam ederse, seçimi kaybedeceği muhakkak) baş
ka alanlara kaydırabilir miyiz acaba?» düşüncesi, ül
kenin başjka açılardan kamplaşmasına yol açmıştır. 
Tıpkı, vaktiyle ingiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, 
ispanya'da olduğu gibi, kamplaşma; işçiyle işveren, 
sömürenle sömürülen, topraklı ile topraksız arasında 
bir siyasal, demokratik çatışma, çekişme olacağı yer
de, «Acaba Alevi ile Sünni çatışmasına, Türkle Kürt 
çatışmasına, Doğuluyla Batılı çatışmasına dönüştüre
bilir miyiz?..» şekline dönüşmüştür. Bütün bu olayla
rın temelindeki strateji, sağın stratejisi Türkiye'de de, 
dışarıda da bu olmuştur; bu, beynelmilel kapitalizmin 
her ülkede uygulanan klasik bir modelidir. 

Dolayısıyla, Türkiye'de bugün ulaştığımız siyasal 
gerginliğin temelinde bu stratejinin yattığını hepimi
zin çok açılk bir şekilde bilmemiz gerekir. 

Hemen ilave edelim fci, biz, bu çatışmaların silahlı 
çatışmaya dönüştüğü 1968 başından bu yana, sürekli 
olarak Cumhuıüyet Halk Partisi, benim yönetimde 
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görev aldığım 1967 - 1971 dönemi dahil, o erken yıl
larda bile, (1968'de silahlı çatışmalar başlamıştı) si
lahlı eylemlerin her türlüsünün karşısında yer aldı. 
Neden?.. Bu stratejiyi, temeldeki sağın oyununu çok 
iyi bildiğimiz için. Çatışmayı silaha dönüştürmek, bö
lücülüğe, Kürtçülüğe, başjka olaylara, kanallara ak
tarmak aslında solun zararınadır, solun gelişmesinin 
zararınadır. Onun için silahlı eylemlerin her türlü
süne, kurulan her türlü tuzağa karşı çıkmamız gerek
tiğini bilinçli olarak bildiğimiz için, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde Commer'in arabası yakıldığı zaman 
ilk suçlayan biz öldük. Diğer öğrenci olayları karşı
sında çıkıp suçlayan, silah kullanmasına karşı oldu
ğumuzu söyleyen biz olduk ve biz gençlik örgütleri
mizi hiçbir zaman silahlı eylemler içine itmedik, de
vamlı olarak silahsızlanma çağrısında bulunduk. Bu
nu bilinçli olarak yaptık ve sanıyorum bugüne kadar 
da en tutarlı parti olarak bu konuda sadece Cumhu
riyet Halk Partisi kaldı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son dört yılın talihsiz olaylarına eğildiğimiz za

man görüyoruz ki, bu konuda Türkiye'de demokrasiyi 
koruması gereken ikinci büyük parti, Adalet Partisi, 
maalesef aynı şekilde bilinçli davranmamıştır. Ne yap
mıştır?.. Derhal seçime gidilmesi gereken, dünya eko
nomik koşullarının, ekonomik krizinin ve içerideki 
önemli olayların karşısında derhal halktan yeniden 
yetki alınması gereken bir dönemde, kalkıp başka, 
kendisinin daha sağında olan, dinci sağ veya Silahlı 
sağ olarak kendisinin daha sağında olan küçük par
tilerle bir cephe oluşturmuştur ve bu cepheyi oluştu
rurken... (AP sıralarından gülüşmeler) 

Güleceksiniz tabii sayın üyeler. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — 1974 Koa
lisyonunu unuttun. 

MUZAFFER DEMÎRTAŞ (Konya) — 1974 Koa
lisyonunu batırtıyor musun? 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Bu cepheyi 
oluştururken, sokaktaki silahlı gücüne güvendiğiniz 
bir küçük partiye, üç üyelik bir küçük partiye iki ba
kanlık koltuğu vererek, birini Başbakan Yardımcısı, 
birini Devlet Bakanı yaparak, silahlı eylemlerin tem
silcilerini, Devletin içine kadar soktunuz, 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Siz de her kişiye bir 
bakanlık verdiniz. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Onların militanı 
yok. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Ben daha önce 
bütçe tartışmalarında da söylemiştim, tekrar anım
satayım. 

Eğer biz, günün birinde hükümeti kurmak için üç 
kişiye muhtaç olduğumuz zaman, TİKKO'ya, HAK-
KO'ya ortaklık teklif edip, onların Parlamentoda tem
silcileri olduğu zaman, sırf sokakta silahlı güçleri var 
diye birine Başbakanlık Yardımcılığı, birine bilmem 
Devlet Bakanlığı versek; yani sizin yaptığınızın öbür 
yöndeki paralelini yapsak, siz bize neler söylemezdi
niz... 

Demokrasiyi üç koltuk için bu kadar tehlikeye 
atar mı insan?.. Ama attınız. Arkasından İkinci Cep
heyi kurdunuz, devleti iyice bu silahlı güçlerin işgaline 
terkettirtiz. 

İşte, bugün siyasal amaçlı terör eylemlerinin geri
sinde yatan budur. Ben demiyorum ki, «Sol terör 
yoktur». O da var; ama... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Siz niçin verdiniz?,, 
BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Ona geleceğim 

biraz sonra. 
...Ama sizin Hükümetiniz döneminde, iktidar ol

duğunuz dönemde cephe kurarak yaptığınız bu hata, 
bizi bugünkü ileri ölçüde terörist eylemler noktasına 
getirmiştir. 

Bunun karşısında bize cephe çağrısı yapılmadı mı 
Sayın AP'li senatörler?.. Hatırlarsınız, geçen yıl ya
pıldı. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, şahıslara hitap et
meden lütfen 'konuşun. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Peki Sayın Baş
kanım., 

Geçen yıl bize, bizim dışımızdaki ve ilerimizdeki 
sol güçler tarafından Ulusal Demokratik Cephe kur
ma çağrısında bulunuldu. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Nedir o?.. 
BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Ulusal Demok

ratik Cephe, «Milliyetçi Cephe» dediğiniz cephenin 
karşısında, sağ cephenin karşısında sol cepheyi oluş
turmak. Biz, en yüksek düzeyde, parti olarak bunun 
karşısına çıktık, grup olarak bunun karşısına çıktık, 
«Türkiye'yi cephelere bölerek büsbütün bölücülüğe, 
yıkıcılığa itenıeyiz.» dedik. Onun için biz, bizim dışı
mızdaki solla işbirliği yaparak iktidar olmak veya po
litika yürütmek yerine, tek başına kalıp; hatta onla
rın oklarına hedef olmayı tercih ettik ve bunun karşılı
ğında bize sadece sağ gazetelerden bir tanesinden 
akıllıca bir değerlendirme geldi, bunu takdir ettiğini 
yazdı. Başka hiçbir parti veya basın bizim bu akılcı 
hareketimizi, bu tutarlı hareketimizi övgüyle karşıla
madı; ama biz bu övgüler için değil, Türkiye'nin ve 
Partümizin uzun dönemli çıkarlarım düşündüğümüz 
için bu cephecilik tuzağına düşmedik. 
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Dolayısıyla biz, anarşik olaylarla da, terörist si
lahlı eylemlerle de başarılı mücadele verecek güçte 
ve kararlılıkta olan tek partiyiz ve Hükümetimiz de 
onun hükümetlidir. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Asarı mey
danda. 

BESİ M ÜSTÜNEL (Devamla) — Demokrasi düş
manlığını amaçlayan şiddet eylemlerinin olabileceğin
den söz etmiştik. «Bunun kaynakları; yani demokrasi 
düşmanlığı veya bir hükümeti yıpratıp düşürmek 
amaçlı terörist eylemler içeriden veya dışarıdan, kay
naklanabilir.» demiştik, içeriden nasıl kaynaklandığı-
m biliyorsunuz. Bir küçük parti, 100 yıl boyunca ikti
dara seçim yoluyla gelemeyeceğine inanmış bir silah
lanmış parti, orduyu göreve çağırarak, kendi gençlik 
kollarını çeşitli örgütler içerisinde silahlandırarak bu 
'amaçlara yöneltmektedir. 

Bunun dışında, birtakım dış güçler de, hiç kuşku
suz aynı amaçla Türkiye'de demokrasinin son bul
masını veya en azından bu Hükümetin gitmesini iste
yecek niteliktedir, 

Değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'de her istediğinin emir telatkki edilip yapıl
madığını gören birtakım dış güçler, hiç kuşkusuz, 
Türkiye'yi hizaya getirmek için, yola getirmek için, 
içeride ona birtakım güçlükler çıkarmayı planlayabi
lir. 

Bunun örnekleri başka ülkelerde yok mu?.. Var. 
Ortadoğu'da yaptılar, Lübnan'da yaptılar; İran'da ya
pıyorlar, başka ülkelerde yapıyorlar. 

Süper devletlerin neler yapabileceklerini görebil
meniz için sizlere tavsiyem; Afrika'da neler olduğu
nu mümkünse dış basından izleyiniz. Afrika'nın her 

- ülkesinde başka bir model uygulayarak M süper dev
let çatışmakladır ve içerideki veya dışarıdaki aletleri 
kullanarak; kirn'isinde Küba'dan askerler getirerek, ki
misinde Rusya'ya karşı Çin'den kuvvet veya silah ge
tirerek, kimisinde ikili, kimisinde üçlü koalisyonlarla 
çeşitli oyunlar oynanmaktadır. 

Dünya güç dengesini kendi lehlerine değiştirmek 
için, Afrika'da bu ölçüde müdahalelerde bulunan sü
per devletlerin, Ortadoğu gibi hassas bir bölgede t>oş 
durmayacaklarını hepiniz takdir edersiniz. Dolayısıy
la, Türkiye'deki olayların hiç olmazsa bir kısmının 
arkasında bunların olduğunu bilmemizde yarar var
dır, 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada Hükümet adına konuşan Sayın Başbaka

nımız, «Polistin güçlendirilmesi gerektiğinden, daha et
kili örgütlenme, izleme, bilgi toplama gereğinden» 
söz ettiler. Kuşkusuz bunlar yararlı şeylerdir; ama 
bilmemiz gereken şudur ki, bu olaylar sadece polisi
ye olaylar, sadece polis olayları değildirler. Yani, adi 
sokak kavgası veya sokakta adam öldürme, ev soy
ma, hırsızlık gibi olaylar değildir. Bunlar, etkin polis 
sayesinde bir ölçüde eylemlerinden caydırılabMir; ama 
asıl caydırıcı faktör, bence, siyasal ortamın bunları 
eylemden vazgeçirecek yönde değiştirilmesidir. Eğer 
bir küçük parti bunları teşvik etmeye devam ederse, 
bir büyük parti bunları korumaya devam ederse, o za
man bu terörist eylemciler, siyasal ortam bakımından 
gelişmeye müsait bir ülke bulduklarını sanırlar ve do
layısıyla, siyasal partilerin işbirliğinden, anlayış bir
liğinden doğabilecek caydırıcılık ortadan kalkar. 

Dolayısıyla, benim Yüce Kurulunuza önerim; 
Türkiye'deki büyük siyasal partiler başta olmak üze
re, tüm demokrasiye inanmış kuruluşların, Türkiye' 
deki siyasal ortamı, terörist eylemlere izin vermeye
cek, müsamaha göstermeyecek yönde süratle değiştir
meleri olacaktır. Bu, polisin daha etkin bir polis ol
ması, daha etkin silahlarla donatılması kadar, hatta 
ondan daha önemli bir caydırıcılık sağlayacaktır. 

Hiç kuşkusuz, halkımızın gösterdiği davranış; yani 
terörist eylemcilere yüz vermemesi, onlara destek ol
maması çok önemli, olumlu bir faktördür. Eğer buna 
büyük siyasal partilerimiz de içtenlikle ve açıkça ka
tılırlarsa, sanıyorum ki, diğer disiplin kararları; polisi 
iyileştirme, jandarmayı daha etkin şekilde kullanma 
önlemleri yanında, Hükümetin demokrasiyi kurtarma 
yolundaki çabaları başarıya ulaşacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada konuşan bazı sözcülerimiz veya burada ko

nuşamayan dışarıdaki parti liderlerimiz, biraz önce 
sözünü ettiğim sol korkusunu, sol fobisini çök açık 
bir şekilde ifade ettiler. 

Adalet Partisinden konuşan bir eski Sayın Bakan 
burada, «Türk tipi demokrasiden» söz etti ve «Her 
ülkeriin kendisıine göre demokrasisi vardır; Fransa* 
nıriki başkadır, îngiltere'ninki başkadır, Almanya'nın-
ki başkadır, tspanya'nınki başkadır; Türk tipi de ta
bii ki başka olacaktır.» dedi ve «Dolayısıyla 141 -. 
142'nin kalkamayacağını, Türkiye'de bazı partilerin 
kurulmasına izin verilmeyeceğini» söylediler. Bunun 
gerekçesi olarak da... 

BAŞKAN — Sayın Üstüme!, sürenizin bitmesine 
üç dakika kalmıştır. 
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BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Peki Sayın Baş
kan. 

Bunun gerekçesi olarak da, Türkiye'nin coğrafi 
mevkiinin bir süper Devlete çok yakın bir yerde ol
masını gösterdiler ve dediler ki, «Eğer Türkiye'nin ye
ri Güney Amerika'da olsaydı, o zaman durum deği
şik olabilirdi.» 

Değerli arkadaşlarım, bu demokrasi anlayışım 
paylaşmaya bir kere imkân yok. Demokrasi; Avru
pa da parlamenter özgürlükçü demokrasi neyse, Tür
kiye'de de o olacaktır. Hiç kuşkunuz olmasın, bun
da herhangi bir fedakârlık yapmak gerekmez, zorun
lu değildir ve buna hiçbirimizin gönlünün razı ol
maması gerekir. 

İkincisi; Türkiye'nin yeri Rusya'nın dibinde ol
mayıp da Latin Amerika'da olsaydı, orada acaba so
lun fazla gelişmesine izin verilir miydi?.. Şili'de ver
diler mi?.. Küba'da verdiler mi?.. Vermediler; ama 
buna rağmen Şili'de bir türlü, Küba'da başka türlü 
olaylar cereyan etti; ki bu olaylar bugün demokrasi
nin daha ileri ölçülerde geliştiği Türkiye'de cereyan 
edememektedir. Eğer etmemesini istiyorsak; yani Tür
kiye'nin ikinci bir Küba veya ikinci bir Şili olmama
sını, ikinci bir Çekoslavakya olmamasını istiyorsak, 
(Ki, hepimizin bunu istediğine kaniim) o zaman Tür
kiye'de özgürlükçü, çoğulcu parlamenter demokrasiyi 
elbirliği ile geliştirmemiz, yaşatmamız ve bütün de
mokrasi düşmanlarına karşı; aşırı sağdan aşın soldan 
gelen tüm demokrasi düşmanlarına karşı güç birliği 
etmemiz gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
O bakımdan, yine dışarıda bir siyasi parti lideri

nin «Sol yokken Türkiye rahattı.» gibi çok rahatça 
söylediği sözleri de kabul etmemize imkân yok. Sol 
yokken Türkiye rahattı; yani bütün bu rahatsızlığın 
sebebi sol... Demek ki sol fobisi, sol düşmanlığı bü
tün bu olayların temelinde. Bunu söyleyen bir parti 
lideri komando'lara, silahlı faşizan sağ güçlere direk
tif vermekten başka bir şey yapmış olmuyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu sol fobisi ülkeleri nereye götürmüştür; daha 

önce bir vesile ile söylemiştim. Solun geliştiği 1930' 
Iarda büyük deprasyondan sonra, yani ekonomik 'kri
zin, çöküntünün en önemli yıllarında Avrupa'da, 
Amerika'da bu ekonomik çöküntünün etkisi ile solun 
geliştiği, Marksist solun geliştiği Almanya'da, İtal-
5ra'da, İspanya'da sosyal tepkiler başka türlü olmuş
tur, kuzey ülkelerinde başka türlü olmuştur. Alman
ya'da bu sol fobisinden dolayı «Solu önleyeceğiz»* di

ye demokrasi feda edilmiştir. Adolf Hitler hazretle
rine her şey bırakılmıştır ve Almanya ancak ülkesi
nin yarısını kurtarabilmiştir, demokrasiyi kazandıra-
bilmiştir; öbür yarısını o korktuğu sola kaptırmıştır. 
İspanya da, Portekiz de 40 yıl kapkara bir faşist dö
neme girmiştir, o faşist dönem bitip demokrasiye dön
dükleri zaman, o yasakladıkları solun 40 türlüsünü 
bizzat ordunun içinde, silahlı kuvvetlerin içinde ve 
halkın içinde görmüşlerdir. Ve şimdi, Krala karşı ter
tiplenen bir tuzak karşısında, darbe karşısında, dün 
İspanyol Komünist Partisi Liderinin çok akıllıca söy
lediği bir söz vardır. Diyor ki, «Eğer Kralı darbe ile 
uzaklaştırmak başarıya ulaşsaydı, biz, demokrasiye 
inandığı için İspanyol Kralının yanında olurduk.» 

Marksist solun bile bu kadar akıllı olduğu, akıllı 
davrandığı bir İspanya'da 40 yıl «Sol» kelimesini ağı-
za almak yasaklanmıştır. 

Bu ters tepkilere karşı, bu olumsuz gelişmelere 
karşı o dönemde (1930'larda) İsveç ve Norveç, bildi
ğiniz gibi, aynı gelişmeler karşısında çok daha değişik 
bir yol tutmuşlardır. Solu, gecikmeden iktidar sorum
luluğu ile karşı karşıya bırakmış, işçi partilerine, sos
yalist partilere iktidarı bırakmış ve dolayısıyla orada 
aşırı sol çok belli ölçülerdedir. Serbest, sonuna kadar 
serbest, hiçbir yasak yok; iki türlü, üç türlü Marksist 
parti vardır, ama % 3 - 5'te kalıyor. Çünkü, toplu
mun yapısını, gelir bölüşümünü, servet bölüşümünü, 
sol siyasal güçlerin siyasi iktidardaki payım öylesine 
değiştirmiş ki, orada aşın siyasal akımlar güçlene
ni emiş, dolayısıyla İsveç veya Norveç, bir Almanya 
olmamış, bir Mussolini İtalya'sı olmamış, bir İspan
ya veya Portekiz olmamış. 

Değerli arkadaşlarım, 
Gelin işbirliği yapalım ve sol korkusunu, silahlı 

solu; tıpkı silahlı sağa karşı çıktığımız gibi önlemek 
amacıyla karşımıza alalım, ama solun her türlüsüne 
karşı çıkarak, Türkiye'yi ikinci bir Almanya, İtalya 
veya İspanya yapmayalım; onun yerine bir İsveç gi
bi, bir Norveç gibi çağdaş demokrasiyi sosyal ve eko
nomik' içerikleriyle beraber yerleştiren çağdaş bir top
lum haline getirelim. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, say
gılar sunarım. (CHP ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Gru
bu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Biz de teşekkür ederiz efendim.' 
Söz sırası Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu'nda?.. Yok

lar. Sayın Selâhattin Cizrelioğlu?.. Yoklar. Sayın Ne
jat Sarlıcaîı. 

Buyurun efendim. Sayın Sarlıcaîı, süreniz 30 da
kikadır. 
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NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu tara
fından verilen önerge üzerinde konuşmaların sonu-: 
nia yaklaşnuş bulunuyoruz. İçtenlikle konuyu Cum
huriyet Senatosuna getiren Sayın Kontenjan Grubu 
üyeleri, burada cereyan eden müzakereleri, (konuşma
ları sonuna kadar dikkatle izlemiş bulunuyorlar, Muh
telif partilere mensup, ya da bağımsız üyelerin et
raflıca konuşmaları, konulyu değişlik yönleriyle orta
ya atmış bulunmaları, her halde önergeyi veren ar
kadaşlarımızın da dikkatinden -kaçmamış olacaktır. 

Öyle ise şimdi, her halde önergeyi veren Cumhur-
başkanınca Seçilmiş Üyeler Grubu bir daha toplana
rak aralarında bu tartışmalardan sonra bir değerlen
dirme yapacaklar ve de nereden başlayıp nereye gel
diğimizi ve .hepimizin şikâyetçi olduğu bu bunalım
dan Cumhuriyet Senatosunun çıkmakta ne derece 
yararlı olduğu sonucunu ortaya dökeceklerdir. Ben, 
bu değerlendirmenin neticesini merakla bekleyeceğim,. 

Söz alan üyeler, çoğunlukla önergede saptanmış 
bulunan hedeflerin dışıma çıkarak, ülkenin bugünkü 
hale gelmiiş olmasının sorumlusunu 'daha çok aradılar 
ve hep bildiğimiz gibi, büyük suçlamalarla bazı sonuç
lara gitmeye çalıştılar. Konuşmaların kanavasını, ko
nuşmaların esasını, sanıyorum bu çerçevede yürüt
tüler. Ben de, izin verirseniz bu çerçeve içinde ben
den önce konuşan Sayın Profesör arkadaşımız Üstü-
nel'in bıraktığı yerden atarak, bir noktaya kadar so
runu getirtmek istiyorum. 

Ömce, geriye doğru bakmak zorunda olduğumuzu 
ifade ettmdliyim. Bu konu, 1970'lerm. 12 Mart muh
tırası ile bir yerde durmuş ve ondan sonra ülke yöne-
İtimi değişik biçimler alarak bugünkü aşamaya kadar 
gelinmiştir. Öyleyse, 11 Mart 1970ı tarihindeki ülke
nin manzarasını hepimiz hatırlamıak zorundayız. O 
zaman, yalnız eylemli ve silahlı bir sol vardı ve o 
sol Devlete karşı başkaMırmıştı ve o sol, Devleti si
lah yolu ile ©la geçirmek İçin çeşitli eylemlere girmiş
ti, girişmişti. Konsolos kaçırmaktan, yalbancı ülkelerin 
teknisyenlerini kaçırmaktan başlayarak, diaha çok sis
temli biçimde bütün dünyada görüldüğü şekilde silah
lı bir sol eylem alıp yürlümüş idi. 

Sayın üyeler; 
Ülkenin o günkü manzarasını düşünün. O gün 

işbaşında bulunan Hükümet, yalnız bir cepheye kar
şı; yalnızlı eylemli, silahlı bu sola karşı uğraşı ver-. 
meye çalışıyordu; ama bu uğraşı da son derece başa
rısız olduğu için, ülkenin daha kötüye gitmemesi ba
kımından, 12 Mart Muhtırası verildi. 

Bugün, tamamen değişik. İki cepheden, hem sağ
dan, hem soldan silahlı biçimde eylemler baslamı-ş, 
yürütülmüş ve Hükümetimiz iki cepheye karşı uğ
raş vermek zorunda, bırakılmıştır. O gün Devleti eline 
geçirmek isteyenler ve Devletle kavga edenlerin hak
kından Devlet gelebilir veya gelmediği zaman yan 
güçler onun yardımıma koşabilirdi; koştu. Ama bu
gün, Devleti ele geçirme bir yana, asıl silahlı sol 
eyleme karşı, silahlı sağ eylem, sanki cezasını ken
disi verecekmiş gibi, ülkede kişiler, gençler arasında 
bir silahlı çatışmayı teşvik etti; ama bugünkü Hü
kümet, elbette yan tutmadan bu iki örgüte karşı, bu 
iki tür örgütlenmelere karşı da aynı biçimde karşı 
olduğunu beyan etti. 

Şimdi, öyleyse bugünkü Hükümetin uyguladığı 
sistem, uyguladığı metotlar, kuşkusuz demokratik öl
çtüler ve özgürlükler içinde kalan bir hükümetin ya
pabileceği biçimde hareketlerdir. 

Hatırıma şu geliyor son Ecevit Hükümeti kuru
luncaya kadar bugünkü eylemler neden bu derece 
tırrnanmamış idi de, Milliyetçi Cephe Hükümeti 
düşürüldükten ve onun yenine Ecevit Hükümeti ku
rulduktan sonra tırmanış başladı?.. Bunun bir nedeni 
olmak lazımdır. 

Arkadaşlar; 

1973 seçimleri, hep bildiğiniz gibi, Ecevit İki'da-
rının yedi aylık kuruluşu, ondan sonra irim ak Hü
kümetinin geçici bir dönemi ve ondan sonra da Bi
rinci Cephe Hükümetinin kuruluşu İle başlar. İşte, 
her şey o zaman başlar; her şey o Zaman başladı. O 
zamana kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, 
diğer üniversitelerde, .okullarda, haltta 1970; 1969, 
1968 eylemlerine kansan gençler bile bir yerde 
okullarına dönmüşler, derslerinin başına dönmüşler 
idi; ama onları hedef göstermek suretiyle sağda bir 
başka örgütlenme teşvik ediliyordu. O kurulun ör
gütlenme, işte silahlanarak âdeta uyuyan İnsanların 
üzerine gide gide, nihayet giderek bugünkü duruma 
ülkeyi getirmiş oldu. 

(Bir yerde silahlı ve eylemli solun, elbette fırsat 
bulduğu takdirde, zayııf bir hükümet mekanizmasıyla 
karşı karşıya geldiği takdirde fraksiyonlarını, dü
şüncel erimi, eylemlerini yerine getireceğini biliyo
rum, kalbül ediyorum; 'ama ülkemiz, 1974'lerde o aşa
mada değildi. Onun için, âdeta bunların üzerine, sağ
daki ülkücü ve komandolar silahlandırıldığından, 
böylece memlekette, ülkede bir çatışma başladı ve 
hâlâ da devam etmektedir, 
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Ondan sonra, kadrolaşmalar, hükümeti parselle-
ane, bakanlıkları bölüşmeler başladı ve yüzbinlere 
varan yeni kadrolarla 'kooperatiflere, İstatistik Ens
titüsü gibi, bakanlıklar gibi, Sağlık Baıkanlığı gibi 
saymakla tükenmek bilmeyen; kuruluşlara yalnız ve 
yalnız kamu görevini yürütmek için değil, silahlı 
eylemde bulunabilmek için komandolar, özel insan
lar yerleştirildi. Bunları bilmeyen yoktur. Bunları, 
Adalet Partili arkadaşlarım, özellikle İzmir'de Tariş'e 
bağlı olan fabrikalardaki örigütlenrnelem raporlar ha
linde Genel Başkanlarına, Genel Merkezlerine ver
mişlerdir. 

Hakikati olduğu gibi görelim, ancak o suretle 
tedavi olanaklarına kavuşmuş olabiliriz. 

Bu kadrolaşma devam etti. Aydan aya, yalnızca 
(aybaşında gidip maaşım alan ve omdan sonra îstatis-
ıtilk Enstitüsünde en küçük bir hizmette bulunmayan 
insanların adedinin günden güne artmakta olduğunu 
gördük. Öyle ise, Devlet içinden işgal edilmeye baş
lanmış idi ve sessiz sedasız bu eylem yürütülüyor
du. Ne olacaktı?.. 

Sayın üyeler; 
1978 başında Ecevit Hükümeti kurulurken, elbette 

ekonomik zorlukların ne biçimde ve hangi noktada 
bulunduğunu çok yakından görmüştür. Memleketin 
bugünkü halini çok çok yakındam görüyordu. Ülke-

. de öğretmenler ve öğrenciler arasındaki vuruşmanın 
hangi boyutlara uiaşmafk üzere bulunduğunu bili
yordu; ama büyük bir ileri görüşlülük île bu kadro
laşmayı durdurmak, Devleti içeriden işgal etmek is
teyenlerin bu niyetlerini bir noktada kesmek için 
elbette Hükümeti kurdu. 

İşte, bugünkü muhalefetin, başı Süleyman De
mirel'in hazm'edemediği de budur. Bu hükümet ola
nağının elinden gitmiş olması, bu Hükümetin ye
niden kurulmuş olması ve onun tabiriyle, bu Hükü
metin Florya'da, ya da Boğazdaki otellerde kurulmuş-
çasma ağrr ithamlar da ileriye sürerek, bu Hüküme
tin kuruluşunu bir türlü hazmedememiş oüması, ül
keyi bugünkü hale getirmiştir. 

Dikkat ettim; 1978 Hükümeti kurulduktan sonra 
2 ay süre ile hiç bir eleştiri yapılmadı muhalefet 
tarafından. Eylemler düzeyde ve de, eylemciler tered
düt halinde ne olacağım beklemekte idiler; ama vak-
ta ki televizyonda her gece, her Allanın gecesinde 
âdeta direktif verir, âdeta teşvik eder gibi konuşma
lar başladı ve ondan sonra eylemler de paralel bir
cimde onların arkasına takıldı. 

I Sağ, solu itham ötfci, sol, sağı yok etmek istedi; sağ 
I sola ateş etti, sol uçaki, zararlı soldaki, zararlı sağ-
I daki ile silahlı karşılaştı ve bildiğiniz gibi, bugüne 
I kadar pekçok gencimiz hayatlarını kaybetti. 
I Arkadaşlar; 
I Biz suçluyu uzaklarda aramamalıyız. 1 Mayıs'ın 
I istanbul'da yapılan mitinginde birkaç tane kendini 
I bilmezin, orak çekiçli bayrak çekti diye ülkeyi boy-
I dan boya dolaşıp, Adana'da, Erzincan'da, İzmir'de, 
I İstanbul'da eline Türk bayrağını alıp sallaya sallaya 
I bayrak kurtarma mitinglerinin hakiki anlamı, ne ko-
I münizmden çekinip korkmak, ne komünizmin yayıl-
I masından endişe etmek değil, aksine, Hükümeti ağır 
I biçimde itham etmek suretiyle ülkeyi galeyana getir-
I mektir. 
I Muvaffak olamayınca, il kongrelerini dolaşarak, 
I «Yurdun her tarafında halk galeyana geldi, halk he-
I yeeanlandı, halk ayaklandı.» laflarını Adalet Partisi 
I Genel Başkanının ağzından çok sık dinledik. Halbu-
I ki, hamdolsun ülkede, ne halkımız heyacanlandı, ne 
I halkımız ayaklandı, ne halkımız galeyana geldi; tah-
I riklerle bazı bölgelerde yapay olaylar meydana geti-
I rildi ve gençlerimiz birbirine düşürüldü. 

I Sayın üyeler; 
I Şöyle düşünüyorum; şayet bu sözler Süleyman 
I Demirel'in ağzından çıkmayıp da Ecevit'in ağzından 
I çıkmış olsaydı, bugüne kadar ülkede her düşündüğü-
I müz kötülük meydana gelebilirdi. Ama bereket ver-
I sin, şükredelim ki, Süleyman Demirel'in, Sayın Mu-
I halefet Başkanı Demirel'in ağzmdan çıktığı için, kuş-
I kuşuz, halkımız bu sözlere kulak vermedi ve bunları 
I ciddiye almadı. 

I Sayın arkadaşlar; 
I Benden önce konuşan Milliyetçi Hareket Partisi-
I nin Senatomuzdaki tek temsilcisinin konuşmasını bi

le dikkatle izlemiş iseniz, onda bile ne kadar büyük 
I bir teşvik, ne kadar büyük bir tahrik ve dışarıya 

karşı verilmiş ne kadar büyük bir direktif olduğunu 
görürsünüz. Kurtarılmış bölgeler, özel mahkemeler, 

I memlekette parçalanma, bölünme, sanki millet birbi-
I rine girmiş biçimde... Böyle bir manzara hamdolsun 
I Türkiye'de mevcut değildir; ama bu sözlerin ve bu 
I gece, yarın gece, öbür gece Temsilciler Meclisi Bil-
I dirisi, Genel Başkanlık Divanı Bildirisi adı altında 
I televizyon ekranına çıkan konuşmalar, verilen demeç-
I 1er; hepsi bir bir, bir ülkede ertesi gün hadisenin 

çıkması için verilmiş kesin direktiflerdir. 
! Bir ara bir nefes alınız... Cumhuriyet Halk Par-
I tisi uzun yıllar muhalefet görevinde bulundu; ama 
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hiç bir zaman, her gece üst üste, nefes aldırmadan 
halkı dimdik ayakta tutabilmek için bu türlü yıkıcı 
bir muhalefete evleviyetle, kesinlikle girmedi. 

Okullarımız; hamdolsun, lise düzeyinde 2 500 ta
ne okul bugün açılmış, muhtelif görüşteki gençler 
oralarda hepsi okuyor, bunların başında öğretmen
ler; değiştirilen öğretmenlerin hepsi görevi başında 
vazife veriyor, ama aldıkları talimata göre yalnız 
ve yalnız öğrencilerine bilim ve ders öğretiyorlar. 
Kendi özel düşüncelerini, kendi siyasi kanaatlerini 
çocuklara aşılamasına izin verilmiyor. Böylece okul
larda bir sulh sükûn kurulmuştur. 

Arkadaşlar; 
67 tane eğitim enstitüsünden 64 tanesi bugün 

açılmış ve çocukların hizmetine girmiş durumdadır. 
3 tanesi; Gaziantep ve diğer bölgelerde, elbette ki 
hassas bölgeler olması itibarıyla, bir yerde açılma
ları ve derse başlamaları geciktirilmektedir; onlar da 
yakında açılacaktır. 

Bundan 20 gün önce 10 bin tane eğitim enstitüsü 
mezunu gencimiz, kura ile yurdun dörtbir yanma öğ
retmen. olarak atanmışlardır; seçilerek değil. Ocak 
ayında 20 bin tane eğitim enstitüsü öğrencisi kura 
ile öğretmen olarak bu okullara atanacaklardır. Bir 
yıl sonra 50 bin tane eğitim enstitüleri mezunu öğ
renci, kura ile okullara öğretmen olarak gidecekler
dir. Bunların düşünceleri ön planı alınmış da, böyle
ce bir tasnif yapılmış değildir. Herkes, yalnız ve yal
nız kurayı çektiği okula gidecek, orada öğrencilerine 
yalnız ders verecektir. 

Böyle bir ülkeye geldik; ama benden önce konu
şan arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi, Kadıköy is
kelesinde vurkaç, İstanbul'da köprü altında temizlik 
bidonlarının içine dinamit lokumları bırakmak sure
tiyle terör eylemlerine girenler, özel arabalarla kah
velerin önünde vatandaşları tarayıp kaçanlar var. 
Bunlar, âdeta çapulcu eylemleri biçimde halkı hu
zursuz kılabilmek için bazı fedailerin, menfaatleri 
elinden alınmış olan ve sözde Üçüncü Milliyetçi Cep
he kurulur ise, yine eski avantajlarına, eski menfaat
lerine kavuşacaklarını zanneden zavallılar tarafından 
yapılmış eylemlerdir. Bunlar, bilinçli değildir; ama 
bunlar her gün, «Bu Hükümet usulüne uygun olarak 
Meclislerde düşünülecektir. Bu Hükümet yakın za
manda düşecektir. Bu Hükümet ha vardır, ha yok
tur. Bu Hükümet bitkisel hayata girmiştir.» laflarıy
la bugünkü ortamda, ülkede huzur ve sükûn yerine, 
aksine ülkeyi tahrik etmekten başka hiç bir işe ya
ramayan sözlerdir. Bunları hepimiz biliyoruz ve bu-
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nu söyleyenler de bunun nereye kadar gidebileceğini 
ve ne maksatla gitmekte olduğunu da biliyorlar. Ama 
arkadaşlar, benim görebildiğim kadarıyla, günün bi
rinde bu eylemlerin hakkından Devlet gelecektir 
kuşkusuz. Hiç kuşkusuz gelecektir. Ölen gençlere ya
zık olacaktır. Bu Hükümet, bunu başarıyla yürüte
cektir ve bu Hükümet halkımızın, tüm halkımızın, 
(Arkadaşlarım alınmasın) bütün milletimizin bir yer
de sevgisine, güvencesine mazhar olmuştur ve ol
makta da devam edecektir. Bunu yakın günler bize 
gösterecektir. 

Sayın arkadaşlar, muhterem senatörler; 
Şimdi, önergede belirtildiği biçimde önlemlere ge

lince : 
1. Kuşkusuz bugün Dernekler Kanunu çok yan

lış biçimde uygulanmaktadır. Kanun bugünkü ha
liyle, pekçok yasa dışı çalışmalara, eylemlere imkân 
vermektedir. Örneğin: Bir ilçede bir dernek kurul
duğu zaman, o derneğin çatısı altında 8 tane dernek 
faaliyette bulunabilmektedir. Her derneğin çatısı al
tında mutlaka bir derneğin temsil edilmesi yeni ta
sarılarla getirilmelidir. 

2. Bugünkü Ceza Kanunundaki maddeler, 30 -
40 sene önceki olaylara ve düzeye göre hazırlanmış
tır. Bütün dünyada olduğu gibi, bizim ülkemizde de 
eylemler ve suçlar son derece değişik bir hal almış
tır. Onlara göre yeni ceza müeyyideleri getirilmesi 
şarttır. 

Arkadaşlarımın ısrarla üzerinde durdukları Dev
let Güvenlik Mahkemelerine gelince : Hepiniz Cum
huriyet Halk Partisinin Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin Anayasadaki kuruluş biçimine ne kadar karşı 
olduğunu hatırlarsınız. Devlet Güvenlik Mahkeme
leriyle ilgili 136 ncı maddenin 4 ncü fıkrasını; özür 
dilerim, hepiniz bildiği halde bir defa daha okuma
ma izin veriniz. 

«Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı, üyeliği, 
yedek üyeliği, savcılığı ve savcı yardımcılığı atama
larında Bakanlar Kurulunca, her boş yer için bir 
misli aday gösterilir. Bu adaylar arasından Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri hâkimlerinin atanması Yük
sek Hâkimler Kurulunca yapılır.» 

Arkadaşlar; 
İktidarda kendine güvenmeyen bir siyasi teşekkül, 

elbette kendi yanına bazı mahkemelerin alınmasını 
ve kendi istikametinde bazı mahkemelerin çalışma
sını isteyebilir. Bu madde, iktidarda hangi parti olur
sa olsun, her hâkimlik için, her makam, her savcı
lık için iki tane üye gösterecek aday olarak ve Yük-
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sek Hâkimler Kurulu bu iki üyeden bir tanesini seç
mek zomnluğunda kalacak... Gelin görün ki, bugün 
Türkiye'de iktidarda bulunan parti bunu istemiyor, 
muhalefet partileri bunun kurulmasını arzu ediyor... 
Bunun altını biraz deşmek, karıştırmak lazımdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, «Tabii hâkim»: ilkesin
den asla ve asla ayrılmama azim ve kararındadır. 
Bunu senelerden beri ortaya atmıştır. Eğer mahke
melerin hızlandırılması, çeşitlendirilmesi, çoğaltılma
sı arzu ediliyorsa, o zaman Yüksek Hâkimler Kuru
lunun tam anlamıyla yetkisine konu tevdi edilir ve 
onların vereceği karara boyun eğilir. O nedenle, 
Cumhuriyet Halk Partisinin, Hükümetin, Devlet Gü
venlik Mahkemelerine karşı koymuş olmasının anla
mını başka türlü ve başka yerlerde aramak isabetli 
değildir. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bu önlemlerin içinde ülkenin elbette ki bu vur -

kaç pozisyonlarıyla, bu kaptı - kaçtı pozisyonlarıyla 
getirilmek istendiği noktaya Türk Devleti gelmeye
cektir. Türk Devleti büyük bir devlettir, Türk Dev
leti, bütün kesimleriyle, bütün güçleriyle bunların 
karşısına çıkmak kudretine sahiptir. Arkadaşlarım 
bu perdenin arkasında oynanan oyunları teferruatıy
la ortaya attılar; ama ülke ve Türk Devleti bu oyu
na gelmeyecektir. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. (CHP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarlıcalı. 
Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu, buyurun efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Say
gıdeğer arkadaşlarım; 

Son derece tecrübeli, ilim, irfan sahibi arkadaş
larım, Türkiye'deki anarşik olayların, tarihi, ekono
mik, sosyal, kültürel nedenlerine yetki ve vukufla 
değindiler. Ben, tekrar ederek sizlerin vaktinizi faz
laca almak istemiyorum. Elbette ki bu eleştirilerin, 
görüşlerin bugünkü noktaya gelmiş olmamızda bü
yük etkinlikleri olmuştur. Bunları kabul etmekte za
ruret vardır. Bugünkü noktaya gelinceye kadar Dev
let olarak, hükümetler ve iktidarlar olarak görevle
rimizi gereği gibi yapmadığımız da sabittir; hatta 
parlamenterler ve Parlamento olarak. Nihayet Os
manlı Devletinden devraldığımız birçok miraslarla 
beraber, Cumhuriyet devrinin ilk senelerindeki ham
leler ve heyecanların yavaş yavaş yerini bir atalete, 
tembelliği bırakmasından bu yana, birçok hükümet
lerin pekçok hataları olagelmiştir. Büyük Atatürk, 
yangından kurtardığı 10 milyonluk bir devlet için 

I sağlam bir devlet düzeni kurmuş; fakat maalesef on-
I dan sonra ciddi yenilemeler ve çağın gereklerine uy-
I gun devlet düzenini ve bu devlet düzeni üzerindeki 
I gerekli revizyonları yapamamış bulunmaktayız. 

I Kolluk kuvvetlerinde genellikle zaptiye zihniyeti-
I ni, Maliyemizde (Ağnam Vergisi derdik) mal vergisi 
I toplayan, kırbaçlı, kır atlı, çizmeli, hiddetli ve şid-
I detli tahsildar devrini ve zihniyetini fazlaca aştığı-
I mızı söylemek, biraz zor gelmektedir bana. 

I Milli eğitimde de bu tempo aşağı yukarı devam 
I edegelmiştir. Sanatsız, mesleksiz; işte Fransız usulü 
I falan diye bir de Fransızları da itham altında bırak -
I tığımız acayip bir usulü devam ettiregelmişiz. Liseyi 
I bitirir, sanatı yok, mesleği yok; bir çuvalın içine döl-
I durulmuş birtakım maddeler gibi birtakım bilgiler. 
I Ondan sonra, «Ne iş görürsün?»!.. «Her iş görü-
I rüm...» Hiç bir işi göremezsin. Ve maalesef bugün-
I kü noktalara geldik. Açlık, susuzluk, servet dağılı-
I mında dengesizlik, «tzm»ı lerden korku; acayip bir 
I hava içinde şimdi de bir demokrasi tutkusu içinde 
I gidiyoruz. 

I Hakikaten 1961 Anayasası; birtakım noksanları 
I olabilir, fakat son derece güzel bir Anayasa. Benim 
I bir hukukçu olarak okuduğum anayasalar içinde; bi-
I raz teferruatlı, biraz ayrıntılara fazlaca girmiş ol-
I makla beraber, son derece demokratik, ılımlı bir sol 
I devlet anlayışını, insan hak ve hürriyetlerini en iyi 
I şekilde tanzim eden bir Anayasa. 

I Bu Anayasayı, eğer hepimiz yılda bir iki kere 
I okusak, özellikle dibacesini içimize sindirmesini bil-
I sek, gerçekten bu Devlete ve millete büyük hizmet-
I 1er yapma olanağını bulur, hiç değilse kötülük etme-
I me şuurunu ediniriz. 

i Muhterem arkadaşlarım; 
I Gazeteler yazıyor, günlerden beri arkadaşlar söy-
I lüyor, dinliyoruz; Sağ - sol, Lenin, Stalin, Marks, 
I Hitler... Atatürk ne oluyor ortada? Yani, biz bir ke-
I re Atatürkçülük platformunda birleşmiş ve millet 
I olarak da bunu onaylamış ve bu Anayasa çerçeve-
I sinde vazife yapmak üzere namus sözü vermiş, şeref 
I sözü vermiş, yemin etmiş ve göreve başlamış insan-
I larız. 

I Biz, parlamenterlik görevimizi, Anayasanın diba
cesinde ifadesini bulan veciz, Atatürkçülük ruhunu 
yaşatarak ve her gün biraz daha canlı tutarak yap
mak zorundayız. Yeminimizin gereği bu, seçilmemi-

| zin hikmeti sebebi bu. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Müsaade ederseniz, hatıralarınızı tazelemek için 

bu dibaceyi bir kere burada okumak isterim : 
«Başlangıç 

Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürri
yetleri için savaşmış olan; 

Anayasa ve Hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla 
meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme 
hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 devrimini yapan 
Türk Milleti; 

Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada or
tak, bölünmez bir bütün halinde, milli şuur ve ül
küler etrafında toplayan ve milletimizi, dünya millet
leri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi ola
rak milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç 
bilen Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak 
ve; 

«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh») ilkesinin, milli mü
cadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Dev
rimlerine bağlılığın tam şuuruna sahip olarak; 

İnsan hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, 
sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını 
gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün 
kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve 
sosyal temelleriyle kurmak için; 

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından 
hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilan ve onu, asıl 
teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde 
yer aldığı inancı ile, hürriyete, adalete ve fazilete 
âşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine emanet eder.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
İşte biz, bu ilkelere bağlı ve bu ilkeleri korumak, 

bu ilkeler istikametinde Devleti yönetmek üzere bu
raya geldik ve son derece güzel, son derece veciz bir 
şekilde bu ilkeleri, sadece bize değil; bu Anayasa 
sayesinde Milleti temsil gibi büyük bir şerefe nail 
olan bizlere değil, Türk Milletinin, asil Türk Milleti
nin hürriyete, adalete ve fazilete âşık evlatlarının 
uyanık bekçiliğine emanet etmiştir. Kutlarım, bu 
Anayasayı yazanları ve bilhassa şu cümleyi ilave 
edenleri. 

Arkadaşlar, yani bu şu demek : 
Senatörsün, milletvekilisin, hükümet de oldun; 

bütün Devlet kudretini de sana verdim; ama beyler, 
sizden büyük Millet var ve bu Millettir bunun sahi
bi, 

Sandıktan çıktım her şey bitti... Yok beyler; san
dığa seni koyup, çıkaran millettir. Bunu hiç bir za
man gözden uzak tutmayacağız. 

Arkadaşlar, milleti de temsil eden birçok organlar 
var. Allaha şükür ki var, hamd-ü sena ederim ki 
var. Onun için aklımızı başımıza almak zorundayız 
arkadaşlar. 

Bakınız, Anayasa 12 nci maddesinde ne diyor : 
«Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 

inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun 
önünde eşittir. 

Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imti
yaz tanınamaz.»! 

Bunu diyen Anayasa, bu prensibe «Hele biraz 
dur.» diyor; 56 ncı maddenin ikinci fıkrasında, «Si
yasi partiler, ister iktidarda ister muhalefette olsun
lar, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurla
rıdır.» diyor. Ondan sonraki bentte de, «Devlet yar
dım da eder.» demek suretiyle, siyasi partiler ve 
Devletin temsilcisi olacak kaynaklar namerde de el 
açmasın istiyor, size imtiyaz veriyor. 

Beyler, hiç bir zümreye, aileye, ırka, millete, der
neğe tanımadığı imtiyazı da veriyor siyasi partilere. 

Beyler, hiç bir imtiyaz, hiç bir hak karşılıksız de
ğildir. Bunun karşılığı, bu Anayasada ifadesini bu
lan, özellikle dibacede ifadesini bulan Türk milleti
nin mutluğu, bölünmezliği, Atatürk ilkelerinin korun
ması ve Devlete ve millete sadakatla hizmet. Bunu 
yapmadığınız gün, bu maddelerle verilen haklar, sa
dece suiistimal ediliyor demektir ve suiistimal edil
diği ve bu da haddini aştığı zaman da, Anayasanın 
dibacesinde bunlara sahip çıkacak Türk milletinin 
asil vicdanını ve evlâtlarını da nazara almak gere
kir. 

Kusura bakmayın; yani bununla ben büyük laf 
etmiş olmak istemem, haddim de değil. Ben kimim?.. 
Ama gerçek bu, yaşadık; kısa ömrümde, uzun poli
tika hayatımda. 

Rahmetli înönü, (Allah gani gani rahmet eyle
sin). «Ben de sizi kurtaramam» dediği zaman, «Ey 
sahte paşa, kaç tane ordun, askerin varki; sen kim
sin ki?..» dediler; dinledim, o günleri gördüm; pek 
az arkadaşım da vardı, rahmetliye hakaret ettiler, 
alay ettiler. 

Beyler; Allah onu göstermesin, inşallah o günler 
gelmez; ama ben şahsen endişeliyim gidişten. 

Kahvede, gazinoda, lokantada, köy kahvesinde, 
köy çadırında halkı dinleyen ve halkın içinden çı
kan, halktan başka da, Tanrı'dan başka da hiç bir 
dayanağı olmadan, politika yapan bir arkadaşınız ola
rak, söyleyeyim, halk endişeli, millet endişeli, tedir-s 
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gin. Bir tedbir almamız ve bir yerde aklımızı başı- . 
miza toplamamızın zamanı çoktan geçmektedir. 

Ne küçük parti menfaati anlayışı, ne iktidar fik
ri, ne şu veya bu makam sevdası bizi tedbir almak
tan ahkoymamalıdır. Çünkü, iş işten geçtikten sonra 
çok yazık olur hepimize, Türk milletine, memlekete 
ve siyasi tarih bizleri çok ağır şekilde itham eder; 
ahvadımız da bu ithamın altında kalır ve bu itham
lar da maalesef haksız olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ne yapalım?.. Akıl için yakın bir. Şu ilkelerin 

korunması için, ettiğimiz yemine sadık kalarak ele-
le, başbaşa verelim, börkümüzü önümüze koyup 
düşünelim. 

Siyasi partiler; evet, vazgeçilmez unsurlar; ama 
faaliyetlerinde, çalışmalarında bu Anayasanın çeşitli 
hükümleriyle saptanan esaslara uymak ve milleti se
lâmete götürmek zorundalar. 

Bugün diyorsunuz ki, «Dış güçler»*. Doğru bey
ler; Hititler, Etiler, benzeri birçok milletler ve dev
letler tarihin en eski devirlerinde en büyük uygarlık
ları kuran devletler silinmiş gitmiş. Niye?.. İdareci
lerinin, büyük zannettiklerinin ihmali ve milletlerin 
bir yerde dejenerasyona uğraması yüzünden. 

Şimdi biz, elele verip dış ve iç güçlerin Türkiye' 
yi parçalamak, Türkiye'yi yemek, Türkiye'yi güçsüz 
düşürmek için çalışmakta olduğuna herkesin aşağı -
yukarı ittifak ettiği bir dönemde, «Yok sen şunu 
yaptın; yok ben bunu yaptım. Sen solu himaye et
tin, ben sağı himaye ettim.»ı diyoruz... Beyler, «et
tin ettin...» zaten başta söyledim, bu bugünün değil, 
hatta 1,5-2 asırlık ihmallerin birikiminin neticesi, 
Hepimiz günahkârız. Bunu bırakalım. Bugün o nok
tadayız ki, bütün bunları bırakıp, «Evet, tedbir al
mak gerek mi? Gerek. Anarşi var mı? Var. Dış ve 
iç güçler Türkiye'nin bekasını tehdit ediyor mu? 
Ediyor.» demeliyiz. Beyler, o zaman bu, bir partinin 
de, bir iktidarında, bir hükümetin de üstünde bir 
mevzu demektir. Bütün Anayasal güçlerin elbirliği 
etmesinde zaruret vardır. Bu Anayasal güçlerin de 
en imtiyazlısı olan, Anayasa tarafından imtiyaz ve
rilmiş olan siyasi partilerin, elbirliği etmesinde zaru
ret vardır. Diğer Anayasal güçlerin, keza elbirliği et
mesi gerekir. Ben şahsen siyasi partilerin ve diğer 
Anayasal güçlerin, Milli Güvenlik Kurulunun, Ana
yasa Mahkemesinin, üniversitenin, Ocdunun, hep 
birlikte bütün ceplerimizden taşları atarak, «Vatan 
var, memleket var, millet var, bunu kurtaracağız.» 
diyerek bir masa etrafında oturmamızı; oturulması

nı, tedbirlerin saptanıp, ne gerekiyorsa onun bilâ-
kaydı şart yapılmasını öneriyorum ve rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biz elbette bir partinin üyesiyiz, bu parti bize im

kân verdi, buralara getirdi; minnettarıyız. İlkelerine 
inanmışız, sonuna kadar korumak için mücadele ve
ririz; ama partiden de kutsal Vatan var, Türk Mil
leti var, bunu korumak ve kurtarmak zorundayız; 
yeminimizin gereği de budur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Başınızı ağrıttım, saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarıibrahim-
oğlu. 

Sayın Haldun Menteşeoğlu, buyurun efendim. 
Sayın Menteşeoğlu, süreniz yarım saattir efendim. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Senatomuzda cereyan eden anarşi ve terör hare
ketleri hakkında yapılan genel görüşmede, önemli 
bir mazeretim dolayısıyla ilk günlerde bulunama
dım; fakat zabıtları tetkik ettim, değerli arkadaşla
rımın görüşlerinden faydalandım. Bu arada, Sayın 
Başbakanın konuşmasında adımın geçtiğini gördüm. 
Hem bu noktayı aydınlatmak, hem de 1969 Kasım' 
mdan 1971. 23 Mart'ma kadar İçişleri Bakanlığı gö
revini deruhte etmiş bir arkadaşınız sıfatıyla anarşi
nin kaynağını ve alınması gereken tedbirleri işaret
lemek maksadıyla huzurunuzdayım. 

Ülkemiz, gerçekten çok ciddi tehlikeler ve saldı
rılar içindedir. Devleti yıkmak, vatanı ve milleti böl
mek kastı güden ideolojik ve anarşik hareketler kor
kunç boyutlara ulaşmıştır. 

Bu olaylar nereden kaynaklanıyor?.. Bize göre 
hadiselerin kökünde ve kökeninde beynelmilel ko
münizm vardır, islav emperyalizminin aracı olan ko
münizm, 1920 yılından beri ülkemizi bölmek, işgal 
etmek, Anayasa düzenimizi, Cumhuriyetimizi yıka
rak onun yerini almak gayretini ve saldırısını gös
termektedir ve bu hüviyetin içindedir. 

Çeşitli metotlar, taktikler kullanılmıştır. Kaleleri 
içinden fethetmek stratejisi, son yıllarda bütün ağır
lığıyla ve organize gücüyle tecavüz halindedir. 

Buna karşı reaksiyoner grupların ve teşekküllerin 
hareketlerini, kaynak veya faşizm olarak ifade et
mek ve böylesine bir teşhis koymak yanlıştır. Bize 
göre, anarşinin kaynağı ve bugün çektiğimiz huzur
suzluk ve güvensizliğin sebebi komünizmdir* 
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Muhterem arkadaşlarım; j 
Gerçekte bu sadece bizim teşhisimiz değil, 1971 

Memleketi gül ve gülistanlığa çevirebildi mi?.. Ha-
ve 1975 yıllarında Milli Güvenlik Kurulunun tebliğ
lerinde, 1975 yılında rektörlerimizin, zamanın Baş
bakanı Sayın Demirel'e verdiği belgelerde, mektup
larda ve nihayet Sıkıyönetim Mahkemelerinin kara
rında mevcuttur. Şu halde bu teşhis, sadece bizim 
Adalet Partisinin teşhisi değil, bir manada Devletin 
teşhisidir. 

Biz, bu teşhisi bugün koymuş değiliz, bu teşhisi 
10 yıl evvel koyduk; ama Cumhuriyet Halk Partisi 
ve onun lideri bunu kabul etmedi. «Bu olaylar ma
sum öğrenci hareketleridir, anarşinin hakiki sebebi 
AP İktidarıdır. Siz Hükümetten çekilin her şey bite
cek, ülkemiz gül, gülistanlık olacaktır.» dediler. 

12 Martta iktidardan ayrıldık, Sayın Nihat Erim 
büyük bir çalımla Hükümeti kurdu. «Ne Anayasa 
değişikliği, ne kanunlarda bir değişiklik... Ben o yo
la gitmeyeceğim, şimdi ben geldim, kanunları hâ
kim kılacağım»' dedi.^Kanunîarı hâkim kılabildi mi?.. 
Memleketi gül ve gülistanlığa çevirebildi mi?.. Ha
yır, bilakis 23 Marttan 30 Nisana kadar, anarşik 
olaylar eskisine nazaran, Adalet Partisi Hükümeti
ne, İktidarına nazaran 10 misli arttı ve o zaman Sa
yın Hükümet Başkanı Nihat Erim, «Yetişin yangın 
var» dedi. «Bu Anayasa ile bu kanunlarla Türkiye 
idare edilemez, idare edecek varsa gelsin» dedi ve 
nihayet ülkemizi anarşiden kurtarmak için Kahra
man Türk Ordusunu göreve davet etti ve sıkıyönetim 
alan etti. 

Sayın Nihat Erim niçin aldanmıştı ve niçin ted
birler alamamıştı? Çünkü O'da bizim koyduğumuz 
teşhise katılmıyordu, iştirak etmiyordu, başka yer
lerde kaynak, başka yerlerde sebep arıyordu. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Teşhis buydu; ama tedbirlerimiz neydi?.. Bunları 

da kısaca açıklamak isterim. Bu kürsülerde çok tek
rarladım; ama şimdi zamanıdır, müsaadenizle gayet 
özetle bunu da zabıtlara tescil etmek isterim. 

Yüce Senatoya olayların bütün yönlerini anlata
bilmek için, gerçekte benim bu konuda saatlerce ko
nuşmam gerekir; ama bu imkâna malik değilim. 

Gerçekte bizim ortaya koyduğumuz tedbirleri kı
sa ve uzun vadeli tedbirler diye iki kategoride top
lamak mümkündür. 

Birinci tedbiri biz, asgari müşterekte toplanalım, 
büyük siyasi tedbir olarak ortaya koymuşuzdur. 
Bütün siyasi partiler, Anayasa kuruluşları ve ülke
mizdeki bütün hulkuki kuruluşlar Türkiye Cumhuri-
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yetini, Devletini savunmada toplanalım. Bu, bugün 
de istenilen, teklif edilen bir çare ve tedbir olarak 
ortaya konulmaktadır, tama 10 sene evvel bizim or
taya koyduğumuz bu tedbire, maalesef Cumhuriyet 
Halk Partisi lideri (ve Genel Sekreteri) Sayın Ece-
vit katılmadılar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İkinci tedbirimiz: 
Bütün müesseseler ve kuruluşların başında bulu

nan yöneticiler, o kurumların güvenliğini ve huzuru
nu sağlamakla mükelleftir. Eğer kanun olarak, mad
de olarak imkânları müsait değilse, bunlar verilme
lidir, takviye edilmelidir: Beşeri, fenni ve eğitim 
bakımından. Tabii özetleri söylüyorum. Bu arada 
bu ifademin içinde tabiidir ki, Devletin güvenlik 
kuvvetleri de vardır. Devletin güvenlik kuvvetlenini 
de gene kadrolar vermek, fenni imkânlar ve vasıta
larla teçhiz etmek ve kanuni yetkilerle donatmak ted
birlerimizin başında idi ve hizmeti, kalitesini yük
seltmek bu büyük tedbir sahası içinde hedefirnizdL 

Burada bir noktaya değinmek isterim. Aynı ted
birin içinde, fakültelerde ve yüksekokullarda eği
tim ve öğretim hürriyetini sağlamayı da bu tedbirin 
'içinde mütalaa ediyorduk. Yani, biz diyorduk ki, 
bir fakültede, bir üniversitede eğitim ve öğretim hür
riyeti sağlanamıyor mu; bunu rektör, dekan sağlaya
cak. Kanuni yetkisi mi yok?.. Verelim. Emrinde 
beşeri bir güç mü yok, zabıta kuvveti mi yok? Ve
relim. Mali imkânı mı yok?. Verelim. Çünkü, ha
tırlarsınız mazide geçen hadiseleri, bugünlerde de 
cereyan etmektedir. Sınıflar basılıyor ve derse ston 
verilmek isteniliyor. Dekan nasıl önleyecek: bunu?., 
Hadisenin zuhurunu nasıl önleyecek?.. Geleceğini 
biliyor, elinde hiç bir kuvvet yok. İşte biz dedik 
ki, «isterseniz size emniyet güçlerini veririz, ister
seniz emrinizde yeni bir zabıta kurarız, hususi hir 
zabıta, üniversite zabıtası ve diğer istediğiniz kanu
ni imkânlar ne ise, bunu sağlayacağız» dedik ve 
üMversiteleriırıizin refctöriıeıliyle, Isüaflibü! Ve Ahıfcara 
Üniversitesi rektörleriyle, Orta Doğu ve Teknik Üni
versitesi rektörleriyle bizzat görüştüm ve son olarak 
1970 Nisanında gecenin geç saatlerine »kadar bu konu
ları müzakere ettik ve bu tekliflerimi sundum. 

Hiç kimseyi kınamıyorum, sorumluluk da izafe 
etmiyorum; ama tarihlin bir gerçeğini ifade eteneye 
mecburum. Aldığımız cevap, maalesef arkadaşlar, 
müspet değil menfidir. «Hayır» denmiştir; ama bu
gün bizim on sene evvel söylediğimiz tedbirler uy
gulanıyor üniversite ve fakültelerde. Üniversite ve 
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fakültenin bahçesinde jandarmalar ve dersanelerinde 
polisler var. 

İşte demek istiyorum ki, aciz diye, başarısız 
diye tavsif ettiğiniz o Demirel Hükümetlerinin bu 
tespitleri ve tavsiyelerine uymuş olsaydınız, bugün 
anarşi bu seviyede olmazdı ve şimdi bizim söyledi
ğimiz tedbirleri uyguluyorsunuz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Rektörün 
emrinde değil ama... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Nasıl olay çı

karılacak; o tedbirleri getiriıy ordunuz. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlarım; 

İkinci madde olarak sunduğum bu bölümde, daha 
teferruata gidebilirim, daha aydınlatıcı beyanlarda 
bulunabilirim; ama zamanım dar. Yüce Senato, iza
hat için ne zaman arzu ederse emrindeyim. 

Üçüncü büyük tedbirimiz, kanuni tedbirler man-
zumeciydii arkadaşlar. Kanunlarımızda, bilhassa 
huzur ve güvenlikle ilgili kanunlarımızda boşluklar 
vardı, kifayetsizlikler vardı. Bunları -doldurmak 
gerekiyordu. Çünkü, gerçekte otoriter hükümet, ka
nuni yetkilere, salahiyetlere sahip olan hükümet de
mekti. Gerçekte güçlü güvenlik kuvveti demek, 
maddi imkanlarla, beşeri imkânlarla, fenni imkân
larla teçhiz edilen güvenlik kuvvetleri demek olduğu 
kadar, kanuni yetkileri olan güvenlik kuvveti de
mekti bizim anlayışımıza göre. 

Bu kanunları aşağı yukarı şöyle tespit etmiştik: 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu, Türk Ceza Ka
nunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Polis 
Vazife ve Salahiyet Kanunu, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüş Kanunu, Toplum Zabıtası Kanunu ve Der
nekler Kanunu. 

Bunların hepsini hazırladık, Yüce Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunduk. Bu tadil tasarılarının 
ancak birkaçı çıkabildi ve 12 Mart hadisesi vuku bul
du; ondan sonra bunların hepsi kanunlaştı. Hani, 
«Kanunları tadil etmeyeceğim, yeni kanunlar getir
meyeceğim.» diyen Sayın Nihat Erim Bey ve Hükü
meti, bizim getirdiğimiz kanuni tedbirlerin dışında, 
şu unutulmuştur, şu tedbirleri de almak lazımdır di
ye bir tedbir getiremedi ve bizimkilerini yürütmek 
mecburiyetinde kaldı. Bunu iftiharla kaydediyorum, 
iftiharla teşhir ediyorum. 

Sevgili ve muhterem arkadaşlarım; 
İşte, bugün (Biraz sonra işaret edeceğim) Sayın 

Ecevit Hükümeti de, bizim bu kanuni tedbirler man

zumesi dediğimiz birtakım tasarılara, belki yeni 
şeyler ilave ederek Meclislere sunmak mecburiyetin
de kalmıştır. Sadece Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Kanunu, Anayasa değişiminden, hani Sayın Erim, 
Anayasa asla değişemez dedi de sonra 54 yerinden 
değişti ya, işte o değişim olduktan sonra, çıkmış bir 
kanundur Devlet Güvenlik Mahkemesi Kanunu; (ki, 
biz bunu da kanuni tedbirler manzumesi içinde müta
laa ediyoruz) onun dışında bu tedbirleri getiriyor. 

Şu halde, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 
olaylardan ve bizden 10 sene geridedir. Bunu tescil 
etmek istiyorum ve yine ilave etmek istiyorum ki, o 
kanuni tedbirlerin 10 sene evvel alınmasına imkân ver
miş olsaydınız, bugün burada ne bir Genel Görüş
me yapılırdı, ne de anarşinin şiddetinden bu Jcadar 
şikâyet edilirdi. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Beyefen
di, lütfen biraz da Milliyetçi Hareket Partisinden 
bahsedin. Rapor vermiştiniz, o hususta bizi tenvir 
edin efendim. 

BAŞKAN — Lütfen Saym Arıkan, toparlanıyor
lar, lütfen efendim. Bitiyor işimiz. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Gele
ceğim efendim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Milliyetçi 
Hareket Partisinin raporu var. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Eski 
yaptığı şeylerden bahsediyor. Hükümet mi o?.. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — 250 üyeniz var
dı, niye yapmadınız?.. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Konu, 
MHP ile ilgili. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Rica 
ederim, Hükümetin mesul kişisi mi?.. Hükümet 
mi o?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Oy çoğunluğu
nuz da vardı, yapsaydınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayın. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Me
rak etmeyin, izah edeceğim onu da. Merak etme
yin efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın hatip. 
HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Uzun 

vadeli tedbirlerimiz ise, sosyal, ekonomik, kültürel 
ve eğitim politikalarımızın plan ve programında mev
cuttur. Sosyal adalet, sosyal güvenlik, milli gelirin 
adil dağılımı, fırsat eşitliği gibi esaslar, yöneldiğimiz 
hedefler olmuştur. 
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Sosyal devleti, refah devleti halline getirmenin ] 
gayretinde çok ciddi adımlar alttık ve başarılar ka
zandık. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Adalet Partisinin tek başına iktidar olduğu dev

rede anarşiye koyduğu teşhisi, aldığı ve uygulamaya 
gayret sarf ettiği tedbirleri gayet özetle sunmuş bu
lunuyorum. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi liderinin söyle
diklerine bakalım: 

«Anarşinin kaynağı faşizmdir. Biz iktidar olduk, 
faşist idareye son verdik.» diyor; sonra da, benlim 
İçişleri Balkanı bulunduğum zaman emniyet ve istih
barat teknisyenleri tarafından hazırlanan, ülkemizde 
tarih boyunca cereyan eden siyasi, dini, ideolojik ce
reyanlar ve teşekküllerin tablosunu çizen 8 ciltlik 
tanıtma broşürünü, siyasi çıkar ve amaç için kulla
nıyor ve «bir rapor verilmiştir, bu rapor muamele
ye koyulmamıştır» diyor. 

Bu broşürler, tanıtma broşürleri kanuni gereği 
yapılmak üzere resmi mercilere verilen tahkikat dos
yası, rapor veya fezleke değildir. Bu bilgi kitap
ları, tespit kitapları devrin Sayın Cumhurbaşkanına, 
Başbakanına, Milli Güvenik Kurulunun sivil ve as
ker üyelerine, bakanlıara, Anayasa kuruluşlarının 
başkanlarına ve valilere verilmiştir. Nasıl verilimiş-
tür?.. «Devlet mahremiıyeti mesabesinde gizli ve mah
rem tutulacak, tıpkı devlet şifresi gibi, seleften ha
lefe intikal edilecektir» kaydıyla verilmiş olan 7 cilt
lik bir kitaptır, fihristiyle beraber 8 cilttir. 

Şu halde, Sayın Başbakanın söylediği gibi, Hal
dun Menteşeoğlu ve Ömer Naci Bozkuırt imzasını 
taşıyan bir rapor ortada yoktur, «Mevhumdur» Sa
yın Demircl'in söylediği gibi. Ortada olan bu ki
taplar vardır. Bu kitaplar, bir heyet tarafından ha
zırlanmıştır ve Devletlin yüksek kademelerinde bu
lunanlara «îşte idare etmek istediğiniz ülkede ideo
lojik, siyasi, dini teşekküller» denmiştir; öyle den
miştir., 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Gizli ki
tap oluyor. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Efen-
dim< 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Gizli ki
taplar, gizli broşürler. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız. Sayın An-
kan. ifade ediyorlar zaten. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, bu bir Devlet sırrıdır. Devlet sırrını, Dev

let gizliliğini fahşetmek suçtur; ama bunun takdirini 
Sayın Ecevit'in vicdanına terk ediyorum. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — 80 makama ver
mişsiniz, ne biçim sır bu?.. 

HÜSEYİN Ö Z T Ü R K (Sivas) — Bakanlığınız za
manında basında geçti beyefendi. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şim
diki içişleri Bakanına, Sayın Halefime... Kamuoyuna 
ilan ediyor... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Swas) — Bakanlığınız za
manında basında eleştirildi beyefendi. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Öztürk, müdahale 
etmeyiniz efendim. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Par
tisinde bir siyasi amaç olarak kullanıyor. Bir siyasi 
partiyi itham etmek için kullanıyor. Neyi?.. Dev
letin mahremiyetini, Devletin gizli belgesini, Dev
letin gizli arşivini. Bu olur mu arkadaşlar?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bakanlığınız 
sırasında basında eleştirildi ilk def a. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, rica edeceğim, işin 
sonuna geliyoruz, lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Menteş-
oğlu'nun bakanlığı zamanında çıktı bunlar ilk defa 
Lütfen o zamanki kayıtlara baksınlar. Fıkra yazar
larının; Orsan Öymen'in eleştirilerini alsınlar. Ken
di bakanlıkları zamanında öldü bunlar. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, rica edeceğim kar
şılıklı konuşmayınız efendim. 

Siz devam buyurunuz Sayın Hatip. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bunu ortaya ko

yan Bülent Ecevit değil ki, kendileri ortaya koydu
lar. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam efendim... 
Devam buyurunuz sayın hatip. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başjkan, arkadaşlarım bu müdahalelerle benli ko
nuşturmak istemiyorlarsa, gayretleri beyhudedir; 
ben konuşmaya azimliyim ve konuşacağım. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim. Mutlaka 
efendim, Divan da sizinle beraber, devam buyuru
nuz; Divanın himayesinde konuşuyorsunuz. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ben 
konuşacağım ve şunu söyleyeceğim: Bizim zamanımız
da bu kitaplar hiç kimse tarafından ifşa edilmemiştir, 
kamuoyuna intikal etmemiştir. Bunu da sarahatle 
ifade etmek isterim. 
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İşte muhterem arkadaşlamm, Devlet sırrını, Dev
letin gizli belgelerini faıhşetmeyi, devlet adamlığı cid
diyetiyle bağdaşmayan ibret dolu bir örnek olarak 
tavsif ve tescil ediyorum. 

Şimdi, anarşinin teşhisinde böylesine hata eden, 
Devletin gizliliğine saygısının olmadığını ifade eder 
bir tavır takınan Hükümetin hayatına baktığımız za
man, yanlışlıklarla, zaaflarla, hayallerle meşbu ve 
dolu görüyoruz. 

Konuşmatariadla ne kadar çelişkili, tutarsız, ger
çek ve samimiyet dişi bölümler tespit ettim: Diyor 
ki, «Demire! sert ve hırçın muhalefet yapıyor; biz 
muhalefette yumuşaktık, yıkıcı değil yapıcıydık, ılım
lıydık.» Hayret!.. İnsanlar hafızalarını bu kadar kay
bedebiliyor mu?.. Maziyi bu kadar unutabiliyor mu?.. 

Sayın Başbakan; «Yasaların da, Anayasanın da 
-•üstünde doğal haklar vardır; herkes istediğini yapa
bilir. Toprak işleyenin, su kullananındır» diye bü
yük halk kitlelerini (kanunsuzluğa teşvik ve tahrik 
eden siz değil misiniz?.'.» Türkiye'de, ülkemizde ne 
kadar kötülük, ne kadar olumsuz şey varsa bunun 
müsebbibi Hükümettir» diyen siz değil misiniz?.. 
«Ey işçiler!.. Ne duruyorsunuz, genel greve gidin» 
diyen siz değil misiniz?.. «Avrupa'daki işçiler, bu Hü
kümete ne diye dövizlerinizi yolluyorsunuz?.. Ey, dün
yanın finans kurumları, bu vatana, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetine ne diye kredi açıyorsunuz?..» 
diyen sizler değil misiniz? 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (izmir) — Çarçur 
edeceksiniz de onun için.. 

BAŞKAN — Sayın Menteşeoğkı, üç dakikanız 
'kaldı, lütfen müdahale etmeden cevap veriniz, kar
şılıklı olmasın konuşmanız efendim. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, kimin söylediğini bilmiyorum; ama bu 
Yüce Senatoda bir senatöre yakışmayacak söz duy
dum... 

BAŞKAN — Fark etmedim efendim. Takip ede
riz, siz lütfen devam ediniz. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — «Çar
çur edeceksiniz de onun için» dedi. Bunu tashih et
mek lüzumunu hissetmenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Zabıtları tetkik ettirip gereğini ya
pacağız Sayın Hatip siz buyurunuz. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ben 
Cumhuriyet Senatosunda konuşuyorum ve bu büyük 
müessesenin değerli üyeleri karşısında konuşuyorum. 
Zannederim ki, aramızda yabancılar yok. 

Geliniz Cumhuriyet Devletini korumada bu as
gari müşterekte birleşelim diyen Adalet Partisinin bu 
medeni, vatansever teklife hayır diyen siz değil mi
siniz?.. Mecliste Adalet Partilileri göstererek, 
«tmam Hüseyin'i, Hallacu Mansur'u, Nesimi'yi asan 
katleden sizlersiniz» diye gösteren milletvekili ve bu
gün Hükümette sandalye işgal eden arkadaşımız sizin 
yanınızda ve sinenizde değil mi?.. Doğu ve Güney
doğu esaretten kurtulacaktır, Doğu'ya özgürlük di
yerek, Devletin bağımsızlığına, Milletin bütünlü
ğüne hançer atan siz değil misiniz?.. Ve nihayet anar
şinin... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ayıp ayıp. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Biz sana müdahafe 

etmedfiik. Dinlemesini öğren. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bu kadarı da 

olmaz, ayıp, ayıp. 
HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Anar

şiyi önlemek için aldığımız her tedbirin, her teşeb
büsün karşısına çıkan siz değil misiniz? 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Gerçekleri 
tahrif ediyorsunuz. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sen, daha çok tahrif 
ettin. Sen de susmasını öğren. 

BAŞKAN — Sayın Sarlicalı rica edeceğftm efen
dim. Sayın Çalış sizden de rica edeceğim. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bu
nun neresi yumuşak, bunun neresi ılımlı muhalefet 
arkadaşlar? Ben gerçekleri tespit ediyorum; gerçek
leri tahrif etmiyorum. Çıkın deyin ki, bunları söy
lemedik ve itiraf edin. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Süresi dolmadı mı 
Sayın Başkan?.. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU {Devamla) — Efen
dim?.., 

BAŞKAN — Buyurun Sayın hatip. 
HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Söy

leyeceğiniz her söze, on türlü cevap veririz. 
BAŞKAN — Lüzum yok efedim. Biz burada 

birlikte çalışıyoruz. Yalnız sürenizin bitmesine bir 
dakika kaldı, rica edeceğim Sayın hatip toparlarsa
nız yararlı olur. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Yurt
lar ve Krediler Genel Müdürlüğünü kanunsuz yol
larla işgal ettiklerini Grubumun Başkanı, sözcüsü söy
lemiş, buna karşılık Sayın Ecevit diyor kli; «Biz yurt
lara hukuki tanzim için gittik, huzur için gittik; ama 
onlar yurtlara giremediler....» 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Doğru değil mi?.. 
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HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bey
efendi beyefendi.. «Ama onlar yurtlara giremediler, 
arayamadılar, Atatürk Yurduna giremediler ,> diyor. 

Arkadaşlar, Adalet Partisi iktidarının tek başı
na iktidarında bizim suçun ve suçlunun bulunduğunu 
tespit edip de giremediğimiz yer yoktur. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Tek başına dep , 
orllaMannızla. 

BAŞKAN — Sayım Çetün lütfen müdahale etme
yiniz. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Biz 
fakültelerin yurtlarına girdik. Fakültelerin yurtları-
nı aradık; ama niçin?.. Suç ve suçlu vardır diye. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Koman
do kamplarına sizin bakanlığınız zamanında gireme^ 
diniz. 

BAŞKAN — Sayın Güneş lütfen müdahale etme
yiniz. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Gir
dik, onlara da girdik. Beyefendi işte telaşınızın ifa
de ettiği mana meydanda. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — 10 türlü 
cevap verecektin, 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Subaylar idaresin
de komando. 

BAŞKAN — Sayın Çetin lütfen bir fayda sağla-
mııyor müdahaleniz. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, bu aramaların yapıldığı zaman, 
karşımıza Cumhuriyet Halk Partili parlamenterler 
çıktı. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bundan sonra, biz si
ze bağırırken sesinizi çıkartmayın. Bundan sonra 10 
•masifini biz size yapacağız. 

BAŞKAN — Grup yöneticelerinden rica edece
ğim, Sayın Çalış, Sayın Güneş lütfen efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Çığırı siz açıyorsu
nuz. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bir 
fakülte yurdunun aranmasından sonra ki, arandığın
da silah çıkmış... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Maksatlı giril
miş, 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bı
çak. çıkmış, patlayıcı madde çıkmı§, suçlular yaka
lanmış, talebe olmayanlar yakalanmış; ama Cumhu
riyet Halk Paıüısjnio bir milletvekili arkadaşımız, o 
da şimdi Hükümetinizde bir sandelye işgal ediyor,. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bunlar maksat
lı konuşma, gayeli konuşma, kışkırtıcı konuşma. 

BAŞKAN — Saym Öztürk rica ederim, lütfen 
efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İsyanı teşvik et
mek için giriyordunuz. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Din-
leyiniz, güvenlik kuvvetleri için, Hükümet için ne
ler söylediğini, ne isnatlar ve iftiralarda bulunduğu
nu gidiniz Meclis zabıtlarında okuyunuz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk rica edeceğüm, lüt
fen efendim. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Saadettin Bilgiç de 
söyledi sizin için, 

BAŞKAN — Sayın Menteşeoğlu, süreniz bitrniiş 
ve geçiyor efendim, lütfen toparlayınız. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum, bağlıyorum; zaten rahatsız ölüyor arkadaş
larım. 

BAŞKAN — Çalışma saatimizde bitmek üzere 
efendim, 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ben, 
ifade edemediğim bu kısa zamanda ve bazı arkadaş
larımızın rahatsız ollmfası karşısında hazırladığım çok 
kısa notlarımı bitirememiş bulunuyorum; ama bunu 
bir gündem dışında, bir basın toplantısında ifade 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi, anarşiyi önlemek, ülkemizi, Milletimizi 

huzura, güvenliğe kavuşturmak mı istiyoruz, evvela 
bu Hükümet istifa edecek... (CHP sıralarından «Ooo» 
sesleri.) 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Emret, emret, 
HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Son

ra bütün Anayasa kuruluşları ve siyasi partiler... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sizli bir Yüce Di

vana gönderelim de ondan sonra. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Teh
dit altında bulunan Devleti korumada birleşecek, bu 
söylediğimiz, işaret ettiğimiz idari, siyasi ve kanuni 
tedbirler çıkarılacak; memleket işte o zaman güven
liğe, huzura kavuşacak ve ülfcernizde huzurun, gü
venin kapısı böyle açılacaktır... 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Bunu söyktnfk 
için siz kışkııııtıaıcaıksiîiiz., 

BAŞKAN — Sayın Çetin lütfen, efendim; :•::. 
HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) :-* Kuıv 

tuluş;budur, çare budur. ... : ; ; 
Saygılar sunarım. (AP sîraJaırıpdiaaı alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendimi 
Söz isteyen sayın üye var mı efendim?... 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba

lıkesir Milletvekili) — Müsaade ederseniz açıklama 
için söz istiyorum.; 

BAŞKAN — Buyurun gayet tabii hakkınız efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, saygıdeğer üye
ler; 

Sayın konuşmacı broşür hakkında; rapor değildir, 
broşürdür, bilgi vermek üzere yayınlanmıştır diye bu
yurdular. Sekiz cilttir, gerçekten o zamanın teknis
yenleri kendilerinin de ifade ettiği gibi, toplumun 
hastalıklarına doğru teşhis koymuş ve uyarmıştır. 
Kimleri uyarmıştır?.. Milli Güvenlik Kurulu Üyele
rini, o zamanın Sayın Başbakanını, Bakanlarını, Si
lahlı Kuvvetler Komutanını, Kuvvet Komutanlarını 
ve Devletin temsilciliğini yapan valilere bu belgeyi 
göndermiştir. 

Bu belgenin içerisinde oldukça önemli bir konu 
geçmiştir. Bu konunun sonuçları, biz Hükümeti aldık
tan sonra daha çok, su yüzüne çıkmıştır. Çünkü, si
lahlı eylemlerin içerisinde bulunan kişilerin, o kamp
lardan, o yetiştirme yerlerinden geldiği tarafımızdan 
tespit edilmiştir, teşhis konmuştur. 

Teşhisimiz şuydu; biz silahlı eylem hangi taraf
tan gelirse gelsin onun üzerine gideceğiz, kaynağını 
bulacağız ve halkımıza gerçekleri sunacağız. Teşhisi
miz tek taraflı değildi : Her zaman, her yerde söy
ledim, Yüce Senatonun değerli üyeleri huzurunda 
tekrar ifade ediyorum; biz teşhisimizi koyarken de
dik ki, silahlı eylemleri nereden gelirse gelsin üzerine 
gideceğiz ve yine dedik ki, komünizmin de karşısın
dayız, Türkiye için tehlikedir dedik; faşizmin de teh
likeli olduğunu söyledik, memleketimiz için tehlike
lidir dedik. İşte onun için, o zamanki raporlarda yer 
alan durumu, raporu, gerçek olarak ifade ettim; 
mefhum değil, düzmece değil, gerçektir, gerçek ola
rak ortaya çıkmıştır. 28 adet kapmtır. Burada silahlı 
eğitim görmüştür. 28 kampın para desteklemesini 
kimlerin yaptığı, orada o zamanın İçişleri Bakanının 
imzasıyla gönderilen raporda da mevcuttur. 

Şimdi, geliyoruz 1977 senesine. Burada sizlere 
izah etmekten kastım şudur, gizliliği ifşa etmiyoruz, 
açık rejimde kaynak nereden gelmiştir, onu açıkla
maya çalışıyoruz. Teşhis tek taraflı değildir, onu bil
dirmeye çalışıyoruz. Silahlı eylemler içinde bulunan
lar yalnız aşırı soldan değildir, bu gibi kamplarda 
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yetişenlerin de silahlı eylemler içinde olduğunu bildi
riyoruz. Bunun için diyoruz ki, hep beraber olalım, 
kınayalım silahlı eylem içinde bulunanlar ister sağdan 
olsun, ister soldan olsun birbirlerini öldürenler bunlar
dır, diyoruz ve karşısına çıkalım diyoruz. «Hayır»1 de
niliyor, «Sadece tek taraflıdır, bir tek tehlike vardır, 
komünizm tehlikesidir.» deniliyor. Evet, komünizm 
tehlikesinin teşhisini koyuyoruz; ama silahlı eylem içe
risinde bulunanların komando kamplarında yetişıtM-
lerek, faşist bir idare hayali kurma peşinde koşanla
rın, organize olanların da karşısında olduğunu söy
lüyoruz. Lütfen beraber olalım, gençlerimizin akan 
kanlarını durduralım. İşte, onun için açıklıyoruz 
bunları. Şimdi, bu yetmiyor 1977 senesine geliyoruz. 
1977 senesinde bunun daha vahim bir durumu orta
ya atılıyor, onu da açıklayacağım. Mecliste açıkla
dım, Yüce Senatonun huzurunda da açıklamayı bir 
görev sayıyorum; görev anlayışımın bir gereği sayı
yorum. 

Bakınız Bakanlar Kurulunun, İçişleri Bakanı 
tarafından verilen bir brifingle; milliyetçi, toplumcu 
olarak belirlenen grubun ne şekilde neler olacağını 
söylüyor. Ne zaman söylüyor?.. 1977 yılının Şubat 
ayında söylüyor. Müsaadenizle onları burada, huzu
runuzda açıklıyorum. Aynen okuyorum : 

«Anarşik eylemleri ilk önce başlatan aşırı sol ke
simin geçen süre içerisinde çeşitli bölümlere maruz 
kaldığını, bu bölümlerin halen de süregeldiğini gör
mekteyiz. İlk nazarda bu kesime zaaf getiren ve ne
tice olarak olayların yumuşamasına müncer olacak 
gibi bir intiba veren bu yoldaki gelişmeler haddizatın
da sağın teşkilatlı ve sert girişimleri karşısında çok 
mütecanis olmamakla beraber, solda da bir anarşik 
müdafaa cephesinin oluşmasına yol açacaktır. 

Bu şekildeki bir cephenin oluşmasına siyasi seçim
ler gibi yakın gelecekteki bazı gelişmelerin de yar
dımcı olacağı düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, milliyetçi, toplumcu hareketin ge
liştirdiği faaliyetler, bu kesimin özellikleri sebebiyle 
giderek yoğunlaşacağı intibaını vermektedir. Aşırı 
sağ kesim, dikkati çeken şu özellikleri korumakta
dır : 

Mensuplarının sayısı giderek artacak, örgütün çok 
disiplinli davranması olacak, bütün yan kuruluşlara 
hâkim merkezi bir otoritenin varolması düşünülecek, 
örgüt mensuplarının hızla bir yerden diğer bir yere 
intikal kabiliyeti içinde bulunacak, pek çok Devlet 
kuruluşlarına belirli ölçülerde sızmış ve yerleşmiş ola-
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caklar, (son söyleyeceğim şimdiki kısmın altını çize
rek söylüyorum) fanatik, vurucu timlerini kuracak.» 

Saygıdeğer üyeler; 
Biz Hükümeti devraldığımız zaman olayların üze

rine giderken, silahlı eylem nerede ise çekinmeden, 
cesaretle, kararlılıkla üzerine gittik. Gördük ki, silah
lı eylemlerin içinde bulunanlar yalnız aşırı sol frak
siyon içinde olanlar değil, sağ kesimden de olanlar 
mevcuttur. Raporlarda da bunlar tescil edilmiştir; 
ama anlatamadık; Mecliste anlatamadık, sayın Sena
to üyelerinin bir grubuna anlatamadık, fakat, ger
çekler o kadar ortaya çıktı ki, olaylar o kadar ser
gilendi ki, adalet önüne çıkanlar dahi açık açık itiraf 
ettiler. «Ben kamplarda silah eğitimi yaptım» dedi
ler ve o kadar açıklandı ki, kendi kuruluşlarında ar
tık birbirlerini vurdular. Canı sıkıldı, ateş etti vurdu 
hâlâ vurmakta... 

tşte bunların nedenleri budur. Bunun için biz 
açıklıyoruz. Devlet sırrını açıklamıyoruz, gerçeği or
taya döküyoruz. O bakımdan sözlerime son verir
ken diyorum ki, Hükümetimiz kararlıdır; kesin ka
rarlıdır. Silahlı eylem içinde bulunanların üzerine 
kesinlikle gideceğiz. Hükümetimiz tekrar defaatla ifa
de etmiştir, komünizmi bir tehlike olarak görmekte
dir, karşısındadır. Faşizmi tehlike olarak görmekte
dir, karşısındadır. 

Onun için, siz de «bu asgari müşterekte hiç olmaz
sa birleşelim» deyiniz. Aşırı sağdan da olsa aşırı sol
dan da olsa bu asgari müşterekte birleşelim diyelim. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — 10 se
ne evvel söyledik biz bunları. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — 10 sene
dir söylüyoruz komünizme karşı olduğumuzu; ama 
siz anlamıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, lütfen efendim. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Bakandan sonra son söz olarak Sayın Ali 

Oğuz, buyurun efendim. 
Sayın hatip, süremizin dolmasına beş dakika kal

mıştır. Acaba bitirme olanağınız var mı, yoksa Yüce 
Genel Kuruldan uzatma için talepte bulunayım mı?.. 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Hayır efendim, kısa ko
nuşacağım Sayın Başkan, beş dakikada biter. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

j Anarşi ve terörün memlekete getirdiği bu sıkın
tıları- gidermek, bir ferah noktaya gelebilmek için 

I Senatomuzda zaman zaman bu mevzuları müzakere 
I ettik. Geçen Hükümet döneminde de gerek ekono-
I mik meseleleri, gerekse anarşinin mahiyetini tespit ve 
I üzerine yürüyüp bunların devasını bulabilmek, kay

nağını ve kökünü kurutabilmek için gayretler sarf-
S edildi. Bugün de aynı şekilde sıkıntıların artması kar-
I şısında, arkadaşlarımız gayet güzel tedbirler dile ge-
j tirip, burada huzurunuzda çarelerini gösterdiler. 

Birbirimizi itham etmekle bir yere varılacağını ben 
I kabul edemiyorum. Zamanında siz yapmadınız da bu 
I işler bu hale geldi demenin bir deva olduğuna inan-
I mıyorum. Bu işin, sizin tarafınızdan tahrik edildiği 
I ve yürütüldüğüne inanıyorum şeklindeki ithamın da 
I memlekete bir şey kazandıracağına inanmıyorum. 
I Bu işte iki tarafın da kusuru olduğunu kabul etmesin-
I de fayda var. 
I Katil, hangi taraftan olursa olsun bunu takbih et-
I mek zarureti var, üzerine gitmek zarureti var. îster 
I soldan olsun, ister sağdan olsun katil, katildir. Bu-
I nu himaye etmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz. 
I Biz, eğer memlekette huzur istiyorsak, katil, ister sol-
I cu veya komünist olsun, isterse komando veya sağcı 
I olsun, adına ne derseniz deyin katil, daima katildir 
1 diyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Oğuz. 
I ALÎ OĞUZ (Devamla) — Bu memleketin evla-
I dini öldürmekle bir yere varmanız da mümkün de

ğildir. 
I BAŞKAN — Bir dakika Sayın Oğuz. 

I ALÎ OĞUZ (Devamla) — Bunun kaynağını... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica edeceğim. 

I Bir dakikamız kaldı, çalışma olanağımız yok. 
I Sayın üyeler, hatibin konuşması bitinceye kadar, 
I çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza arz ediyo-
I rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. Teşekkür ederim. 
I Buyurun efendim, şimdi rahat rahat konuşun. 

I ALÎ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla-
I rım; 
I İnancım odur ki, karşılıklı itham ve suçlama ye-
I rine, bu işin kaynağına inmiş olan yetkililerin getirdi-
I ği davayı nazara almakla birlikte, köklü tedbirlere 
I gitmekte fayda var. Bu iş sadece ekonomiktir; mem-
I leketin, ekonomik darboğazdan çıktığı gün bu mese-
I leler halledilecektir diyenler yanılmışlardır. Seneler 
I senesi bunu söyleyenler, bugün şu tespiti artık kabul 
I etmelidirler ki; anarşi, terör, fukara muhitten gelme-: 
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meşktedir. Şehrin içinden gelmektedir, belli kaynak
lardan yönetilmektedir, üniversitede imkânlar bul
maktadır, yurtlarda imkânlar bulmaktadır. 

1960 önceleri masum talebe hareketleri gibi gö
rülen bu hareketler, sonra koordine edilmiş, organize 
hareketler olarak ortaya çıkmıştır; arkadaşını öldür
müştür, polisi öldürmüştür, Jandarma Genel Kuman
danına kurşun sıkmıştır, şehir gerillası, kır gerillası 
sürdürmüştür. Muayyen bir yere gelinmiştir, ona kar
şı bir reaksiyon doğmuştur, o da, onun gibi öldürme
ye başlamıştır. 

Biz, öldürmekle bir yere varılacağına inanmıyo
ruz. Dünya yüzünde Allah muhafaza buyursun, öyle 
milletlerin içharbe sürüklendiğini gördük ki, onların 
öldürmekle bir yere vardıkları tespit edilemedi. İs
panya'da beş sene süren içharp, 5 milyon İspanyol'un 
ölümüne müncer oldu; fakat İspanya'ya bir şey ka
zandırmadı. İspanya 40 yıl inim inim inledi. 

Lübnan'da senelerce devam eden içharp, yarım 
milyon insanın ölümüne ve baştan ayağa bir ülkenin 
yıkılmasına müncer oldu; oraya da bir şey kazan
dırmadı. Yarın bir içharbe varacak olan bu vuruşma
ların memlekete bir şey kazandıracağına inanmıyo
ruz. 

Onun içindir ki, biz Milli Selâmet Partililer ola
rak bütün gücümüzle, her iki tarafın birbirine kar
deşçe yaklaşmasının zaruretine inancımızı ortaya koy
duk. Bayram ziyaretlerimiz bunun bir neticesiydi: 
Gelin, yapmayın, etmeyin dedik, «Bayramlar, barış
malar için bir tedbirdir, bir zamandır» dedik. Gelin 
el sıkışın, beraber olun, anarşi ve katillik nereden ge
lirse gelsin, karşısında olduğunuzu söyleyin, bunların 
himaye etmeyeceğinizi söyleyin, katili tasvip etmeye
ceğinizi söyleyin. Yarın anarşi tırmanacak; bugün ço
cuklarınız seviyesindeki öldürme sizin seviyenize ge
lecek; ikaz ediyorum bir arkadaşınız olarak; o zaman 
alacağınız tedbirler ne kadar süratli olursa olsun, ne 
kadar kesin olursa olsun, bu memleketin Parlamen
tosuna da, bu memleketin hatta bakanlarının seviye
sine kadar gelecek bir anarşiyi durdurmakta çok zor
luk çekeceksiniz. 

Onun için, kapınızı çalmadan bu felâket, bugün, 
yan yana gelmekte zaruret var. Yarın bir örfi idare, 
yarın bir darbe-i hükümet, yarın bir askeri ihtilâl gel
diği zaman çok zor noktalara gelinmiş olur. Onun 
için bugünden samimi bir şekilde partiler yan yana 
gelmeli. Her ikisi de samimi bir şekilde öldürmeyi kı
nadığını söylemeli, ideolojik istikametteki çabası, gay
reti, partisine veya kuruluşuna temin edeceği menfaati 
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bir tarafa bırakıp, «Evlâdının rahatça mektebine gi
debileceği, evinde huzurla oturabileceği veya ırzı, ma
lı, namusu, canı, inancı emniyette olan bir vasatın 
biran evvel şu memlekete yeniden gelmesinin temini 
için biz de elimizden geleni yapacağız» demeli. 

Bir taraftan katillerinizi ortaya salacaksınız, bo
yuna adam öldüreceksiniz, sonra, «Biz yapmadık» di
yeceksiniz. Bir taraftan, katillerinizi öbür tarafın üs
tüne sevk edeceksiniz, «Bizim, bu işlerle hiç alâkamız 
yoktur» diyeceksiniz. Gayri mesul birçok teşekküller 
bu işi açık açık ortaya koyacaklar, hatta zaman za
man, «Gelin yahu silahları bırakalım» diyecek ka
dar ileri gidip silahlarınız olduğunu itiraf edeceksi
niz, sonra da, «Biz bu işin içinde değiliz» diyeceksi
niz. Bunu kimseye inandıramazsınız. 

Biz inanıyoruz ki, bu memlekette eğer tedbirleri 
her yönlü almazsanız, bunun neticesini elde edemez
siniz. Bugün barışarak, bir araya gelerek yapacağı
nız tedbirler de bir noktada sizi kurtaramayacaktır. 
Eğer «Bu işin esası maddidir, ekonomiktir» demek
te devam ederseniz, yine bir noktaya varamayacaksı
nız; çünkü ekonomik olduğuna inandırdığınız, maddi 
olarak yetiştirdiğiniz adamın manevi vasfı yoksa, öl
dürmekten utanmayacaktır, Allah'tan korkmayacak
tır, haya duymayacaktır; kanunun görmediği her şe
yi yapacaktır. 

Onun için biz diyoruz ki, bugünün acil tedbirleri 
yanında manevi tedbirlerinizi de alın. Ahlâk zaruret
tir, inanç zarurettir, memleket sevgisi zarurettir, 
ana - baba sevgisi zarurettir, komşuya saygı zaruret
tir, katilliğin kötü olduğuna inandırmak zarurettir; 
bunu da ancak manevi değerleri takviye etmekle ya
parsınız. Anayasada bunu geliştirme zaruretini ve 
mecburiyetini hükümetlere vermiştir. 

Onun için biz diyoruz ki, biran evvel bu işin âcil 
tedbirleri alınmalı; parti liderleri, partililer bir ara
ya gelip, ne yapıp yapıp bir daha bu hadiselerin ol
mayacağı hususunu birbirine tekrarlaman ve tedbir
lerini almalı. Benim sokağıma kadar gelmiş olan bir 
anarşi, yarın senin sokağına da gelecek sevgili kar
deşlerim. Benim sokağımda her gün birbirini yiyor genç-< 
ler, evlerimiz taşlanıyor; yarın sizin kapınıza da gelecek, 
Eğer sizin kapınıza gelmediyse, birkaç gün sonra ge
lecek demektir. Bugün evlatlarımız seviyesindeki öl
dürmeler, yarın babalar seviyesine geldiği zaman yü
reğin yanacak. Bir genel müdürün öldürülmesi ne 
demektir?... Yarın bir parlamenterin, bir bakanın öl
dürülmesi noktasına gelirsek şaşmayın. 
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Onun için biran evvel bunun tedbirini almakta za
ruret vardır. Birbirimize, «Gelin anlaşalım; ama siz 
bu işten vazgeçin, suçlu sizsiniz» demek, bir tedbir 
değildir. Karşılıklı, samimi olarak tedbirler alınırsa, 
gençlere kumanda edenler, onları sevk ve idare eden
ler, ellerini bu milletin evlâtlarının yakasından çeker
lerse, yavrularımız dövülmekten, öldürülmekten kur
tulur ve memlekete huzur ve emniyet gelmiş olur. 

Ben derim ki, eğer bu işte acele etmezsek, geç 
kalırsak çok yazık olur. Bizim inancımız, bunun sa
dece buradaki müzakere ve nutuklarla temennilerle 
olacağına da inanmıyoruz ve inancımız odur ki, genç
lerimize, yavrularımıza hâkim olmak zamanı gelmiş 
ve geçmiştir. Bugün başlatılan bu hareket, yarın da
ha kanlı noktalara geldiği zaman belki güç yetmeye
cek bir hale dönüşmüş olur ve bunun mesulü de mu
hakkak ki, onu şevki idare edenler, bugün ellerinde 

bu imkânı bulunduranlar olurlar. Bu noktaya gelme
den âcil tedbirlerin alınacağına inanmak ve samimi 
olarak bu işin üzerine eğilmek zarureti vardır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sa

yın Zeyyat Baykara ve arkadaşları tarafından verilen, 
Şiddet Olayları Üzerinde Genel Görüşme talebi, Yü
ce Cumhuriyet Senatosunun, yüceliğine yaraşır bir 
olgunluk ve anlayış içerisinde devam etmiş ve bitmiş
tir. 

Yüce Kurulunuzu kutlar, saygılar sunarız. 

23 Kasım 1978 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
11 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 11 . 1978 Sah 

Saat ; 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesinde ajık bulunan bir 

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

İŞLER 
n 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Zeyyat Baykara ve arkadaşlarının, şiddet 
olayları üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/8) 

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18 . 10 . 1977) 

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

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

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

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

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

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

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

12. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi: 6.6.1978) 

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

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

15. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip Ka
ramullaoğlu'nun, Tahvil ve Döviz Komisyonuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi :21 .11 , 1978) 



III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

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

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

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

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

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S, 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18.4.1977) 

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

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

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

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

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

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

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

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

13. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mesken. 
ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı : 79T) (Dağıtma tarihi : 

26 . 6 . 1978) 

14. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru. (10/77) (S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 
29 . 8 .1978) 

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

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

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

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

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

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

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

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 



sonuçlandırılamadığına dair 29 , 9 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

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

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

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

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DÎSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (1C/56) 

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

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

29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları halk
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 1 0 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

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

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

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

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

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

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

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

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

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



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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trab
zon'da bir Üniversite kurulmasm* ilişkin 6594 sayılı 

Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kül
tür Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Se
natosu : 2/138) (S. Sayısı : 812) (Dağıtım tarihi : 
29.8.1978) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 8.1.1979) 

2. — 1487 Sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla 
İstanbul'da bir Üniversite Kurulması Hakkında Ka
nunun» Bazı Maddelerinin değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve 
Kültür ve Bütçe ve Plân Komisyonları raporları 
(M. Meclîsi :2/137 C. Senatosu : 2/139) (S. Sayı
sı : 821) (Dağıtma tarihi : 28.9.1978) (C. Senatosunda
ki bitiş tarihi : 8.1,1979) 


