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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık seçimi için yapılan 

4 ncü turda İstanbul Üyesi Tekin Arıburun Başkan
lığa seçildi. 

Başkan Tekin Arıburun, üyelerin şahsına göster
dikleri itimat ve teveccühe teşekkür ederek, Genel 
Kurul çalışmalarının Millete ve memlekete hayırlı ve 
uğurlu olması temennisinde bulundu. 

Saat 16.55'te toplanılmak üzere 
16.30'da ara verildi. 

Birleşime saat 

İkinci oturum 
Başkanlık Divanı Üyelikleri için yapılan seçim 

sonucunda; 

Başkanvekilliklerine; Amasya Üyesi Macit Zeren, 
İstanbul Üyesi Rahmi Erdem, Sivas Üyesi Kâzım 
Kangal; 

İdare Amirliklerine; Zonguldak Üyesi Tarık Rem
zi Baltan, Mardin Üyesi Mehmet Ali Ankan, Tabiî 
Üye Suphi Karaman; 

Divan Kâtipliklerine; Kastamonu Üyesi Mehmet 
Çamlıca, Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı, Burdur 
Üyesi Ekrem Kabay, Urfa Üyesi Abdülgani Demir -
kol. Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bahriye Üçok, Malatya 
Üyesi Nurettin Akyurt'un; 

Seçildikleri bildirildi. 
30 Aralık 1975 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 

üzere Birleşime saat 18.02'de son verildi. 

Başkan 
M. Tekin Arıburun 

Kâtip 
Adana Üyesi 
Hayrı Öner 

Kâtip 
Niğde Üyesi 

Abdullah Emre İleri 

BÎRÎNCİ OTURUM 

& Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Sebahattin Savcı (Diyarbakır) 

II. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, 21 nci Birleşimi 
açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sayın senatörler; Cumhuriyet Se
natosu Başkanvekili sıfatıyle dördüncü defa huzuru
nuzu işgal ettiğim şu dakikada, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun değerli oyîarıyle izhar buyur
muş oldukları itimada teşekkürlerimi sunuyorum. 

/. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, öğrenci olay
larının nedenleri ve alınacak tedbirlere dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı iki arkadaşımız söz 
talep etmişlerdir, bilgilerinize sunuyorum. 
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C. Senatosu Başkanlığına 
Gençlik olayları ve öldürülen gençler konusunda 

gündem dışı konuşarak ilgilileri uyarmak istiyorum. 
Gereğine izninizi arz ederim. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

BAŞKAN — Aynı konuda bir önerge daha var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
1975 - 1976 öğretim yılı başladığı günden beri üni

versite, yüksekokul ve orta dereceli okullarımızda 
başlayan boykotlar ve öğrenci olaylarının nedenleri 
üzerinde bilgiler sunmak ve alınacak tedbirler hak
kında ilgilileri uyarmak amacı ile Cumhuriyet Sena
tosunun müsait bir oturumunda gündem dışı bir ko
nuşma yapmak istiyorum. 

Müsaadelerini saygı ile arz ederim. 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

BAŞKAN — Aynı konuda iki sayın arkadaşınız 
da gündem dışı söz talep etmişlerdir. İçlerinden bir 
tanesine, yedi dakika içerisinde sözlerini toparlayabil
dikleri takdirde, takdir hakkımı kullanarak söz vere
ceğim. 
Sayın Öztürk, ne kadar sürer, yedi dakika içerisinde 

toparlayabilir misiniz?. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Azamî 10 da
kikada biter efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Bugün eğitim kurumlarımız tümü ile bir kargaşa, 

düzensizlik, verimsizlik ve kanlı olayların sürüp git
tiği yerler halindedir. Eğitimsiz ve öğretimsiz bir ders 
yılı başlamış, devam etmektedir. Eğitim kurumları
mız tümü ile felçTı bir duruma sokulmuştur. Çocukla
rının okuldan sağ salim dönmesinin endişesi! ve kor
kusu içinde kulağı sesde, gözleri yollarda bekleyen an
nelerin ve babaların ıstırabını duymamak mümkün 
değildir.- Çünkü, Ülkü Ocaklı kurtçu komandolar tüm 
okulları zorla boykota sokmaya çalışmaktadır. Karşı
lıklı çatışma ve kavgaların her an olması düşüncesi, 
ailelerin karşısında bulunduğu ve kafalarını her an 
kurcalayan mesele halindedir. 

Ne zaman ki Sayın Demirel iktidardadır, bu acı 
olaylar da sahnededir. Nitekim, Sayın Demirel'in 
öncülüğünde Millî Cephe Hükümetinin kuruluşu ile 
kanlı olaylar başlamış, gün geçtikçe gelişmiş ve tehli

keli bir durum almıştır. Cephecilikle iktidar olan bu 
zihniyetin, Ulusumuzu iki düşman cepheye ayırma 
planım gerçekleştirmek için kanlı saldırı ve çalışma 
lan yaratmasında ve uygulamasında sanki gizli bir 
plan ve program uygulanmaktadır. 

Bir tarafta yurtsever, özgürlükçü demokrasiye gö
nül vermiş insanlar, karşıda milliyetçi duyguları sö
müren, dar gelirli aile çocuklarının bazı ihtiyaçlarını 
gidererek amaçlarına alet etme ustalığını gösteren ve 
faşist hedeflere yöneltilmiş saldırganları destekle
yen Millî Cephenin saf tuttuğu bir taraf. Özgürlük
çü demokrasinin halk yararına işleyişinden, hukuk 
devleti kurallarının uygulanmasından çıkarlarının bo
zulacağını sananlar, yasa dışı zorba bir grupu harekete 
geçirerek haikçı, demokratik ve toplumcu gelişimi ka
ba kuvvetle durdurmak, engellemek ve kırmak isti
yorlar; halkın uyanıp, bilinçlenmesine ve kendi ege
menliğine tahammülsüzlük gösteriyorlar. 

Üniversitelerde, yüksek öğretim kurumlarında, 
hatta orta dereceli okullarda ve öğrenci yurtlarında sür
dürülen kurtçu saldırılar, kanlı baskınlar bir azınlık 
diktasının kurulmasını amaçlamış gözükmektedir. 
Millî Cephe iktidarına dayanarak güçlenen faşist sal
dırganların, gençlik arasında yarattığı kanlı çatışma
ların amacı ise devrimci gelüşimi durdurmak, sağcı
lara sahip çıkıp, solcuları suçüstü yakalamanın orta
mını yaratmaktır. Fakat, amaçlarına ulaşamayacakla
rını; solcu, devrimci gençlerin sabırlı, temkinli, akıllı 
ve disiplinli hareketleri ile kanıtlanmış olmaları, sal
dırganları biraz daha kışkırtmakta, biraz daha kızdır
makta ve hayal kırıklığına uğramış olmaları, işleri bi
raz daha sertleştirmelerine sebep olmaktadır. 

Az gelişmiş ülkelerde siyasî iktidarların yetersiz
liklerini gören emperyalist oligarşik bir diktanın ara
cılığı ile faşizmi oluşturma denemelerine nasıl girilir
se, bugün Türkiye'de de bu ortamı bularak harekete 
geçilmiştir. Halkın oyları ile iktidar olmaktan umu
dunu kesenler de, bu faşist görüşe canla başla sarıl
makta fayda ummaktadırlar. Olayların özündeki ger
çek budur. 

Nitekim, güvenlik kuvvetlerine yardımcı olduk
ları söylenen, aslında 1968'den beri tüm olayların ger
çek müsebbibi olan Ülkü Ocaklı komandoların, bu
gün de sokaklarda «Kana kan, intikam» diye bağıra
rak, cinayet kışkırtıcılığı suçunu işleyişlerine engel oîu-
namamasmın ve bu zavallı gençleri suç işlemeye teş
vik etmenin ardında rejim düşmanlığının yattığını 
sezmemek mümkün değildir. 
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§imdi Başbuğları Türkeş'in direktifi ile Millî 
Cephe iktidarının himayesinde okullara ve öğrencile 
re saldırıyorlar, adam öldürüyorlar, düşmanca kav
ga yapıyorlar. Başbakan Yardımcısı Sayın Türkeş, is
tanbul'da Ülkü Ocaklı gençlere; «Ne pahasına olursa 
olsun, Teknik Üniversitesinde egemenliğinizi kura
caksınız |» diyor. Bunun üzerine tosuncukları Teknik 
Üniversiteye silâhlı saldırılar düzenliyorlar ve yanlış
lıkla da kendi arkadaşlarını vurup öldürüyorlar. 

Bu saldırılarda çok daha tehlikeli gördüğümüz, 
kurtçuların yanında öğrencilikle ve okul ile hiç ilgisi 
olmayanların da bulunmalarıdır. Bu örneklerin, fa
şizme gidişin yöntemli eylemlerinin denenmeleri ol
ması düşündürücüdür. 

Diğer taraftan, olayların karşıt gruplar arasında çı
karılıyor gibi asılsız haberlerle gerçek suçlu ve saldırgan 
sağcı kurtçu komandoları korumak, öğrencileri ve genç
leri suç işlemeye teşvik ve tahrik etmek ustalığı göste
rilmektedir. Bu zihniyetin sonucudur ki, 1968'den beri 
103 seçkin genç yurttaşımız öldürülmüş ve binlerce 
genç de ruhen veya fiziken sakat bırakılmıştır. Buna 
sebep olanların, bir gün hesap vermek durumunda ola
caklarını düşünmemeleri dikkati çekmektedir. Bun
ların bir gün gelip yakalarını Türk Ulusunun elinden 
kurtarmaları mümkün olmayacaktır. Yapılacak iş ve 
önemli olan; yasalara dayalı bir davranışla saldırıların 
nedenleri araştırılıp, önlenmeli ve suçlular bulunup 
adalete teslim edilmelidir. 

Millî Cephe Hükümeti zihniyeti, 12 Mart 1975'ten 
sonra Anayasa dahil, asayiş ile ilgili yasalarda gerek
li değişiklikleri yaptıkları ve örgütlerini de kendi istek
lerine uygun şekilde kurduklarına ve cinayetler de 
gözönünde işlendiğine göre, suçluların yakalanmama-
ması mümkün müdür? Hatta olayları önceden önle
menin olanaklarını kullanmak varken, Demirel ikti
darının sanki bir tertip içindeymiş gibi bu olanakları 
kullanmayışı dikkati çekmektedir. Bu nedenle, tüm 
okullardaki olayların gelişmesine göz yumularak hu
zursuzluk, bunalım ve buhranların yaratılmasının, de
mokrasiye ve yasalara inançsızlığın acı örnekleri ola
rak ortaya çıkmasını gizleyemez duruma düşülmüş
tür. 

Öğrenci olaylarında ajanlar ve görevliler kullanıldı
ğı dikkati çekmektedir. Demirel iktidarının, olayların 
teşvikçisi ve tahrikçisi olduğu açıklık kazanmıştır. Da
ha birkaç gün önce istanbul Teknik Üniversitesinde 
karşılıklı çatışmalar anında bir bayan doçent kürsü 
üzerine konan bir bildiri görüyor, (devrimci bir bildi
ri,) koyan öğrenciyi görüyor, koşuyor arkasından, ya

kalıyor; «Neden koydunuz, ben buradayken bunu ne 
gereği vardı?|» diyor. Soruyorlar, «Nerede okuyorsun, 
hüviyetin nedir?» bakıyorlar ki, maalesef öğrenci de
ğil, sivil bir görevli. 

Silâhlı saldırgan güçleri, sağcı kurtçulardan veya 
aşırı solun silâhlanmış vurucu güçlerinden de olsa, 
yakalayıp adalete teslim etmek iktidarların görevi de
ğil midir? Bu görev yapılmadığı içindir ki, eğitim ku
rumlarımız dağ başlarındaki kurtların saldırdığı ağıl
lardan farksız hale getirilmiştir. Bu olayların gelişi
minde sorumluluk tamamen iktidarındır. Bir tarafı tu
tup, diğer tarafın üzerine saldırganları yöneltmek, ya
saları eşit şekilde uygulamamak, devlet adaletine gü
veni kaybettirmek, olayların sürüp gitmesinden bir şey
ler beklemek amacına uygun bir oluşumun olgunlaş
tırıldığının, oluşturulduğunun açık delileridir bunlar. 
Eğer amaç, bu olaylarda siyasal gerilimi arttırmak 
ve bunalım yaratarak sol görüşü bu işte bir tehlike gibi 
göstererek çöken sağ cepheyi faşizm yöntemleriyle 

| ayakta tutmaksa, bu zavallı görüşün modasının çok-
j tan geçtiğinin bilinmesi gerekir. 

i Bu zihniyet ve yönetimin ülkemiz için ne kadar 
| tehlikeli olduğunu gören gerçek milliyetçilerin ve bil-
I hassa Parlamentonun gerekli girişimlerde bulunmak-' 
I ta geç kalmaması zorunluğunun gereğine inanıyorum. 
I Gerekli girişimlerde bulunmak ve gerekli tedbirleri 

almak gerekir. 

Günden güne, üniversite ve yüksek okullarımızdan 
i orta dereceli okullarımıza doğru hızla yayılan saldı

rı, çatışma ve kavgaların tüm aileleri üzüntü, endişe 
ve korku içine itişinin yaratacağı sosyal patlamanın 
her şeyi altüst edebileceğini düşünerek, Sayın Cum
hurbaşkanının da dikkatini çekmek isterim. 

Yönetimi elinde tutanlar; boykotların, işgallerin ve 
saldırıların nedenlerine inerek, çözümler getirecekleri 
yerde, bir yanaşımda bile bulunmayışları ile olayların 
y?. teşvikçisi durumuna düşmektedirler veya tamamen 
bir aczin ve ehliyetsizliğin acı örneklerini vermekte
dirler. 

Okullardaki yetişkin, tecrübeli yöneticilerin ve öğ
retmenlerin alınmış olması, yerlerine getirilenlerin ye
tersizlikleri sonucu, yönetici öğretmen ve öğrenci di
yalogunun bozulmuş olması ve kurulamayışı, antide
mokratik yöntemlerle zor kullanılarak sonuçlar alın
mak istenmesi olayların gelişip, büyümesine sebep ol
maktadır. Ayrıca kıyılan öğretmenlerin yerlerinin 
'oîdurulmaması, derslerin boş geçmesi ve sevilen bu 
öğretmenlerden öğrencilerin ayrı düşmesi de boykot-
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İarın ve çeşitli olayların oluşumunu etkilemektedir. 
Bu bakımdan, Kemalist cumhuriyet ülküsünü sürdü
ren, mesleğinde onur ve güç sahibi öğretmenlerin kı
yıma uğratılması, yerlerine getirilenlerin de çok daha 
başarısız, beceriksiz bozkurtcu, komandocu oluşları, 
taraflı hareket edişleri sonunda boykot ve olayların 
patlamasına sebep olmaktadır. 

Örneğin, mesleklerinde çok seçkin, başarılı eğitim
cilerin görev yaptığı Gazi Eğitim Enstitüsündeki öğ
retmenlerin alınarak, orta dereceli okullara verilişi ve 
yine Ankara İlköğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 
öğretmenlerinin de aynı kıyıma uğratılması ve yerle
rine getirilenlerin yetersizliği ve acizliği sonucu okul
lar günlerce komando işgali altında kalmıştır. Gazi 
Eğitim Enstitüsünde derse girmek isteyen öğrenciler, 
komandolar tarafından, maalesef onların yanında gö
rülen polisler tarafından hırpalanmıştır ve bugün de 
Gazi Eğitim Enstitüsüsün birkaç bölümü maalesef 
öğretimden men edilmiştir. 

Gazi Eğitim Enstitüsü, Cumhuriyetin ilanıyla bir
likte Atatürk tarafından kurulmuş ve Kemalist Dev
rimin öncülerini yetiştirmiş ve devrimci özelliği sürdü
ren bir eğitim kurumu olduğu içindir ki, Milliyetçi 
Cephe İktidarının hışmına uğramıştır. 

BAŞKAN — Saym Öztürk, vaat buyurduğunuz za
man 10 dakikayı geçti. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Hemen biti
riyorum efendim. 

Sınavların, kurtçular tarafından engellenmesi kar
şısında susmalarının nedeni de bu olsa gerektir. 

Bugün gazetelerden okuduğumuza göre, gerçekten 
Başbuğun emrinde 300 bin silâhlı paralı asker olduğu 
biliniyor. Bunun önlenmemesi ve ne maksat için kul
lanıldığının daha ileride sorulacağı için, buradan ge
çiyorum. 

Bugün bilhassa ilköğretmen okullanyle yurtlar yan 
yarıya boş durumdadır. Kazanılmış hakların zayi edil
mesinin hesabı elbette sorulacaktır. 

Bu bakımdan, dileğim odur ki: 
Bunların giderilmesi için siyasî iktidarın olaylarda 

yasaları adaletli olarak uygulaması; 
Zorbalık yerine yasaları, sevgiyi hâkim kılması, 

hoş görüye, fikir özgürlüğüne yer vermesi; 
Kolluk kuvvetlerinin tarafsız ve etkin olarak kul

lanılmasının sağlanması; 
Ülkü Ocaklı kurtçuların Hükümetin koruyuculu

ğundan uzaklaştırılması; 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi başta olmak üzere 

öğretim üyelerinin tüm olarak yönetime katılması; 

İş güvenliği, akademik özgürlüğün tam olarak sağ
lanması ve bilhassa Orta Doğu Teknik Üniversitesin
de kaybolan sürenin bir sömestre ile tamamlanması ge
rekmektedir. Yoksa, iki sınıflı öğrenci duramuna 
düşmüştür. Bir sömestre kaybetmekle diğer öğrenciler 
boykota devam edenlerden ileri duruma düşmüş ve 
öğretmenlerin ders vermesi zorlaşmıştır. 

Tek boykotlu bir üniversite yaratılmak hevesinden 
vazgeçilmesi; 

Boş gsçen süre ve derslerin, bilhassa yaz aylarında 
(hangi okullarda geçmişse) sömestre ilâvesiyle tamam
lanması; 

Tüm okullarda iyi yetişmiş ve tarafsız yöneticiler
in görevlendirilmesi; 

Haksız ve partizanca yapılan tayin ve nakillerin 
derhal durdurulması. 

Aksi takdirde yasalar önünde olduğu kadar, ya
rın politika hayatında da çeşitli değişiklikler karşısın
da sorulduğu zaman, suçlularının (benim kanıma gö
re) çok ağır yükümlülük ve sorumluluk altında olaca
ğı inancıyla bunların önlenmesinde fayda görüyorum. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 

2. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsal'in, gençlik olay
ları ve öldürülen gençlere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN - Aynı konuda gündem dışı söz talep 
eden iki sayın üyeden bir tanesine söz vermiş oldum. 

Şimdi Gündemin sunuşlar kısmına geçiyorum. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, ba

na direnme hakkını tanıyın lütfen. Geçen toplantıda 
bir önerge göndermiştim. Söz vermiyorsanız direniyo
rum. Benim söyleyeceklerimle Sayın Öztürk'ün konuş
maları aynı değil. 

BAŞKAN — Bir dakika oturunuz efendim. 
Gündem dışı söz talepleri1, Tüzük gereğince yazılı 

olarak yapılmaktadır. Sayın Niyazi Ünsal'ın vazıh ta
lebini Genel Kurulunuza arz ettim; gençlik olayları ve 
öldürülen gençler hakkındaydı. 

Sayın Öztürk'ün kürsüye getirmiş olduğu konu da, 
hep beraber dinlediğiniz gibi, aynıdır. Bu itibarla, ay
nı konuda birden ziyade söz verdiğimiz takdirde, âde
ta müzakere açmış gibi bir durum hasıl oluyor. Bu 
itibarla yalnız bir arkadaşımıza söz vermekle yetin
dim. 

Sayın Unsal direniyorsa, Genel Kurulun takdir 
hakkı daima vardır, oylarınıza sunacağım. 

Direniyor musunuz efendim?.. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Evet. Benim ele 

alacağım konular Sayın Öztürk'ün dile getirdiği ko
nular değildir. Bunun için direniyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Ünsal'a konuşma 
hakkı verilmesini kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Niyazi Unsal 

NİYAZÎ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Elimde 119 kişilik siyasî cinayet listesi var. 1965 se
nesinden bu yana oluşan bu listede kimlerin bulundu
ğunu açıklamaya gerek görmüyorum. Olayları biraz 
izleyenler, gazeteleri az çok karıştıranlar, bunların 
kimler olduğunu çok iyi bilirler. Her gün birkaçının 
adı, kimlerin nerede nasıl öldürüldüğü açık seçik yazıl
maktadır. Bunun için yeniden bir ad saymaya gitme
yeceğim. Esasen öldürülenlerin tamamını saymaya, 
bunların kesin sayısı şudur, demeye bugün için elimiz
de yeter kanıt da yoktur. Günlemesi yapılan bu 119 
kişinin dışında kimbilir daha ne kadar siyasî cinayet 
kurbanı vardır, kimbilir daha kaç kişi bu cinayet karan
lığında kalmıştır, bunu bilemiyoruz. Çünkü, cinayet 
ağını, cinayet karanlığını biraz karıştırdığımız zaman 
bu konuda bize bilgi verecek bu konuda bizi aydınla
tacak yetkililerin elinin bu cinayet ağının içinde ol
duğunu görüyoruz. 

Bugüne kadar Öldürülen gençlerin, işçilerin, öğret
menlerin hiç birinin gerçek suçlusu ele verilmemiş, 
olayların sorumluları ortaya konmamış, başlatılan iş
lemler sonuçlanmamış, adî suçluları kovalamada, ya
kalamada ve yargılamada gösterilen titizliğin hiç biri 
bunlar için, siyasî cinayet işleyenler için gösterilme 
mistir. Her gün biri, bir noktada, bilerek, istenerek, 
düşünüp planlanarak bir cinayete kurban edildiği hal
de, kimsenin kılı bile kıpırdamamıştır. Daha dün Emek 
Mahallesinde Kenan Dayıoğlu 10 kurşunla delik - de
şik edildiği halde, 10 kurşunu bir gencin üstüne sı
kan zorbanın kim olduğu hâlâ belli edilmemiştir. Hal
buki, b'u gencin üstüne 10 kurşunu sıkan zorbanın Sos
yal Sigortalar Kurumunda çalıştığı, Site Yurdunda 
yattığı ve o gün Dayıoğlu'na karşı silâhı bizzat kullan
dığı, tanıklar tarafından söylendiği ve ilgililere bildi
rildiği halde meselenin üzerinde durulmamıştır. 

Can güvenliği, mal güvenliği yoktur. Yanınızdan 
geçen her taksi kan kusmaya başlamıştır. Kimin ne
reden ve nasıl atıp seni vuracağı belli değildir. 

Eskiden büyük şehirlerin bazı semtleri haraç yi
yenler, kabadayılar, bilek kuvvetiyle zorbalık yapan
lar tarafından taksim edilirdi. Şimdi ülkenin tümü, 
Hükümet eliyle beslenen, desteklenen silâhlı zorbalar 
tarafından taksim edilmeye başlanmıştır. Duyuyoruz, 

görüyoruz, inceleyip öğreniyoruz; falan falan okul
lar, falan falan yurtlar sağcıların elinde, komando
ların kontrolünde, şu şu sokaklara, şu şu semtlere sol
cular gelemez ya da bizden olmayanlar giremez deni
yor. Gerçekten de Başkent Ankara'da bazı semtlere 
giriş çıkış mesele olmuştur; denetim altına girmiş
tir. 

Bütün bunlar olup biterken, cinayet listeleri her 
gün, günbegün büyürken Hükümet ne yapıyor, yetki
liler ne yapıyor? Hükümetin ne yaptığına, yetkililerin 
ne iş yaptığına baktığımız zaman, korku biraz daha 
büyüyor. Hükümet, olayların gelişmesini, yayılması
nı, büyümesini, ölümlerin günbegün çoğalmasını sağ
layacak ne varsa onu yapıyor. Önceleri bunu gizli ka
paklı yaparken, şu sırada açık seçik yapmaktadır. 

Bakınız Hükümetin Adalet Bakanı ne diyor?. 
«Bu mücadele, vatan hainleri ile vatanseverlerin mü
cadelesidir. j > Demek, her gün bir köşede, bir caddede, 
bir okulda kurşunlanan gençler, işçiler, öğretmenler 
vatan hainleri; bunları kurşunlayan sokak zorbaları da, 
Adalet Bakanının mantığına göre vatanseverlerdir. Bu 
sözün bir ülkeye neye mal olacağını sağduyu sahibi 
herkes çok iyi bilir. 

Böyle bir sözü demokratik ülkelerden birinde söy
lemiş olsalardı, sanıyorum bizim Mecliste olanlardan 
çok değişik şeyler olurdu. Bu söz karşısında suskun
luğumuz; kendimiz için de, demokrasimiz için de yüz
karasıdır. Bu söz, Cumhuriyet Hükümetinin Bakanla
rının değil, faşist yöntemleriyle tarihe geçmiş hükü
metlerin bakanlarının olabilir; ama ne acı ki, ne yazık 
ki, 1975 Türkiye'sinin Cumhuriyet Hükümetindeki 
bir Adalet Bakanı söylüyor bunu. 

Sayın senatörler; 

Faşist ve feodal düzenlerde söz sahipleri, doğru
dan doğruya suç sayılacak davranışa katılmazlar. Suç 
işleyecek, suça itilecek birini ararlar; onu suç işleye
cek, saldıracak auruma getirirler, yapmak istediklerini 
ona yaptırırlar, tetiği mutlaka ve mutlaka ona çekti
rirler. Bizim Hükümet şimdi işte bunu yapmaktadır. 
Olayları önlemek şöyle dursun; yurttaşları akıl almaz 
biçimde suça itmektedir. 

Bakınız, bir süre önce, Devlet Bakanı olan bir üye 
kendine göre bir değerlendirme yaparak; milliyetçi say
dığı gençlerin, «Devlet güvenlik kuvvetlerinin yardım
cısı olduğunu^ açıkladılar. Bu açıklamasını kuvvetlen
direcek yeni bir açıklamayı da şu günlerde yaptılar. 
Son açıklamasında, «Milliyetçi gençlerin, yerli yapı, 
baba yadigârı silâh kullandığını^ söylüyor. Devlet Ba
kanının bu sözleri üzerinde Hükümet Başkanı durma -
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dılar; «Ne diyor bu adam?)» demediler; ama biz, Dev
let Bakanının söylediklerinin üike çapında uygulandı
ğını görüyoruz. 

Gerçekten, Cephe Hükümeti işbaşına geldikten 
sonra silâhlı zorbalarla Devlet güvenlik kuvvetlerinin 
yan yana durduğunu görüyoruz. Birçok okulun kapı
sını birlikte kestiler bunlar. Eli silâhlı gençlerle poli
sin yan yana durduğu, normal düzenlerde görülür 
şey değil, ama bizim Maçka Siyasal Bilgiler Yüksek 
Okulunun önünü eli silâhlılar aylarca kesmiştir; yetki
lilerden hiç biri bunlara, «Siz kimsiniz?|» diye bir soru 
sormamıştır. 

İşçileri, öğretmenleri ve gençleri öldürenler, öldür
tenler Hükümetin içindedir, Hükümetin başındadır; 
kanıt aramaya, «Nereden çıkardın bunu?j» demeye 
gerek yoktur, sözleri ortadadır. 

Biri; «Bu mücadele, vatan hainleriyle, vatansever
lerin mücadelesidir^ diyor, diğeri bu mücadelede yer-
1: yapı, baba yadigârı silâhların kullanıldığını söylüyor. 
Adam, açık açık kendini ortaya koyuyor, kendisini 
adam öldürmede görevli sayıyor. Sayısının 300 bini 
bulduğunu söylüyor, silâh kullandıklarını açıklıyor, 
bütün bunlara, Başbakan ses çıkarmıyor. Kendi felse
fesine uygun biçimde cinayetlerin biraz daha çoğal
masını, ortalığın biraz daha karışmasını bekliyor. Bu
nun başka türlü izahı yoktur. Varsa buyursunlar, açık
lasınlar, ne demek istediklerini ortaya koysunlar, ne 
yapmak istediklerini göstersinler. 

Sayın senatörler; 
Benim tüm bunlara aklım eriyor, bu düşüncenin 

sahiplerinden başka davranış beklemek bir yerde faz
ladır; ama şu saydığım durumları izlemekle yükümlü 
olanlarla, bizlerin tutumuna bir türlü aklım ermiyor. 
Bu açıklamaları yapan üyelerin grupunda, bu suskun
luğu, bu vurdumduymazlığı gösteren Başbakanın ya
nında, ölen gençlerin acısını yüreğinde duyan üye yok 
mudur?.. Elbette vardır; ama bunlar ne duruyorlar, 
kurşunun kendilerine, kendi evlâtlarına da atılmasını 
mı bekliyorlar?.. Ölüme alıştık nerede ise, artık eskisi 
kadar tesir etmiyor bize; ama etkilenenler, yüreği 
yananlar vardır, hem de dayanılmaz durumdadırlar. 

Su içinde, beton üzerinde günlerce yatırılan, iş
kence edilen, felç yapılıp, sokağa atılan pek çok genç 
vardır. Bunların hesabı sorulur beyler; sadece yakala
nan üçbeş suçsuzdan değil, yakalanmayan gerçek suç
lulardan, sorumluluğu olan herkesten sorulur. 

Şimdi, sorulacaklardan birini de ben soruyorum: 
Bu ülkede Cumhuriyet varsa, bunun savcıları görevle
ri başında ise, bu sözlerin sahiplerine, bugüne kadar 
ne yaptılar; her gün bir köşede öldürülen gençlerin, 
işçilerin, öğretmenlerin katillerinden kaçını yakalattı
lar?.. Yapmadılar, yapamadılarsa nedeni var mıdır?. 
Bunların yanıtı savcılarca verilmelidir. Bunların yanı
tını vermedikleri takdirde, gerçek suçluları ortaya dök
medikleri takdirde kendilerini Cumhuriyetin savcıları 
sayamazlar; Cephe Hükümetinin savcıları olarak ka
lacaklardır. 

Adalet Bakanı buraya çıkıp, vatan hainlerinin kim
ler olduğunu açıklamalıdır, ne yaptıklarını ortaya koy
malıdır, kanıtlamahdır. Varsa dediği kimseler, bunla-

' Gazi Eğtim Enstitüsüne giriş çıkış, kim olduğu 
belli olmayan silâhlı eşkiyâlarm iznine bağlıdır. Ba
sında, bu eşkiyaların okula nasıl yerleştirildiği konu
su yer aldı, resimleri basıldı, aylardır silâhlı olarak 
kapıyı kestikleri görüldü. Okul Müdürüne, «Bunlar 
kimdir?» diye soranlara, Müdürün verdiği cevap şu
dur. «Bunlar okulumuzun koruyucularıdır; öğrenciler 
derste iken okul bir saldırıya uğrarsa bunlar koruya
caktır..» 7 500 mevcutlu okul, okul olmaktan çıktı, 
bir komando yatağı haline geldi, Mesleğinin adamı 
değerli öğretmenler sürüldü, yerine, meslekle ilgisi 
olmayan ajanlar yerleştirildi. Şimdi de bölümler kapa
tılmaya başlandı. 

Okul Müdürü Mustafa Şen, «Bu okuldaki 7 500 
öğrenciden 7 000'i bana düşmandır. Onları dize getirin
ceye kadar mücadele edeceğim» demektedir. Bu dü
şünceyle mesleğinin adamı olan öğretmenlerine sahip 
çıkan tüm öğrenciler, akıl almaz işlemlerle kıyılmakta
dır. Hedef, sadece öğretmenlerin, öğrencilerin kıyıl
ması değil, Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk' 
ün kurduğu, geliştirdiği bu okulu kapatmaktır. Sayı
sız Türk eğitimcisi yetiştiren Gazi Eğitim Enstitüsü
nün, bir faşistin isteklerine kurban edilmesi, bir Ata
türk düşmanının elinde bırakılması çok acıdır. 

Tüm bunları yapanların üzerinde kimse durma
mıştır. Bir yerde durmaya da yer yoktur. Hükümetin 
bunları resmen yaptırdığı, yapanların görevli olduğu-
ğunu açıkladığı, suçu üzerine aldığı, söylediklerinden 
anlaşılmaktadır. O halde, öldürülen gençlerin, işçile
rin, öğretmenlerin katili doğrudan doğruya Hükümet
tir. Gençleri öldüren, kırdıran ve kıydıran onlardır. 
Bunun için 119 kişinin katili bulunmuyor. 119 kişinin 
anasını ağlatan kadı; kime dert yanaşın.. Faşist düzen
lerde durum hep böyledir. Suçu işleyen, işleten değil, 
suçla uzaktan yakından ilişkisi, ilgisi bulunmayan biri 
yakalanır, ne ys pılacaksa ona yapılır, ne ceza. verile
cekse: ona vmlir. Biz de de böyledir. 
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rın peşine sokak zorbalarını değil, güvenlik kuvvetle
rimizi takmalıdır, yasaları uygulamalıdır. Bunları yap
madığı takdirde, ondan daha kötü, ondan daha büyük 
vatan haini olamaz. (C. H. P. sıralarından «Bravo,» 
sesleri, alkışlar) 

Hiç kimse suç sayılan bir fiili övemez; kimse, ya
saların suç saydığı bir davranışı görmemezlikten ge
lemez. 

Devlet Bakanı açık açık suç işlemiştir, örgütünün 
silâh kullandığını bildirmiştir, görev yaptığını söyle
miştir; bunların hesabı mutlaka ve mutlaka sorulma
lıdır. 

Sayın senatörler; 
Türkiye, hepimizin birşeyler yapmamızı gerektiren 

bir noktaya gelmiştir, varmıştır. Bu suskunluk, bu 
bekleyiş, bu adamsendecilik bir gün bize de, ülkeye 
de çok ağıra malolur. 

Gençlerin kurşunlanmasını, delik - deşik edilip bir 
köşeye atılmasını hafife almayın; olağan saymak doğ
ru değildir. Tarih, çok yakında gerçek suçluların, va
tan hainlerinin kimler olduğunu yazacaktır. Tarihin 
yazacağı bu listede hiç kuşkusuz, ölen gençler değil, 
gençleri öldürtenlerin adı yazılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, üç dakikanız var. 
NİYAZI UNSAL (Devamla) — Bitiyor efendim, 

son cümlemi arz ediyorum. 

Bunu, baba yadigârı silâhlarla cinayet işlediğini 
söyleyen Devlet Bakanı; kendi kendisini sözde vatan
sever sayarak, vatansever ilân eden Adalet Bakanı pe
şin peşin bilmelidir. 

Feodal düzenlerde halkı dövüştüren de, barıştıran 
da ağadır. Ne yazık ki, adı Cumhuriyet Hükümeti olan 
bu Hükümet, ağanın yaptığını bile yapamamaktadır. 
Durum bu denli kötüdür, sayın senatörlerin bilgisine 
sunarım. 

Saygılarla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

3. — Millî Birlik Grupu Başkanlığının, Tabiî Üye 
Ekrem Acuner ve Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in 
gruplarına katıldıklarına dair tezkeresi. (3/708) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı sunuşları var, oku
tuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Davetimiz üzerine aşağıda isimleri yazılı arkadaş

larımız grupumuza katılmışlardır. 
Gereğinin yapılmasını bilgilerinize saygıyle arz 

ederim. 
Millî Birlik Grup Başkanyardımcısı 

Mucip Ataklı 

30 . 12 . 1975 O : 1 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem 
Acuner. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş. 

4. — Malatya Üyesi Nurettin Akyurt'un, Başkan
la k Divanı Kâtip üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/25!) 

BAŞKAN — Bir diğer Başkanlık Divanı sunuşu 
var okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının grup

lar arasında bu seneki taksimini; Anayasa ve İçtü
züğe aykırı bulduğum ve seçilmiş olduğum Divan 
Kâtipliği Üyeliğine de aday gösterilmek için muva
fakatim alınmadığı gibi, böyle bir görevde çalışmak 
istemediğimden seçilmiş bulunduğum Divan Kâtipli
ği Üyeliğinden istifa ediyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

5. — Başkanlık Divanı seçimi. 

BAŞKAN — Başkanlık Divan Kâtip Üyeliği ile, 
ilgili bir teklif var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Nurettin Akyurt'tan inhilâl eden Kâtip 

Üyeliğe, Sayın İsmail İlhan'ı aday olarak arz ve tek
lif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Başka teklif yoksa ve itiraz vaki 
değil ise, bu teklifi işarî oylarınızla sonuçlandırmak 
istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan müsaade eder misiniz?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biraz ev
vel okuttuğunuz istifa dilekçesinden de anlaşılıyor 
ki, grupsuzlar kanadından olan arkadaşlarımızın mu
vafakati alınmadan seçilirlerse, haklı olarak istifa 
ediyorlar. Müsaade edilirse aday gösterilen kişilerin 
kendilerinin muvafakati.. (A. P. sıralarından «Kendisi 
burada» sesleri). 

Tamam efendim ben de bunu demek istiyorum. 
Öyle yapmayalım; ya kendileri adaylıklarını koysun
lar veyahut da kendilerinin muvafakatini alalım. 

388 — 



C. Senatosu B : 21 30 . 12 . 1975 O : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sorayım efendim. 
Sayın İlhan buradalar mı efendim? Buradalar. 

Bu teklife muvafakatiniz var mı efendim? 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Başka aday var mı efendim?. Yok. 

İşâri oylamaya itiraz var mı efendim?. Yok. O hal
de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

6. — Komisyon seçimlerine esas tutulacak dağı
tım cetveli. 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kısmının bi

rinci maddesinde «Komisyon seçimlerine esas tutu

lacak dağıtım cetveli» bulunmaktadır. 

Danışma Kurulu kararını okutuyorum efendim: 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Genel Sekreterlik Bürosu 
Sayı : 300 

CUMHURİYET SENATOSU 

Genel Sekreterliği 

29 . 12 . 1975 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 29 Aralık 1975 tarihli toplantısında alınan 1 sayılı karar ve 
eki Dağıtım Cetveli ilişik olarak sunulmuştur. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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Karar No. : 1 
Karar Tarihi: 29 . 12 . 1975 
Toplantı No. : 1 

CUMHURİYET SENATOSU DANIŞMA KURULU KARARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Komisyon seçimlerine esas teşkil edecek Dağıtım Cetvelinin ilişik çizelgede-
olduğu şekilde tespiti, 

2. — İçtüzüğün 17 nci maddesinin III ncü bölümünde tadat edilen komisyonlarda 5 nci sırada bulunan 15 
üyeli Millî Eğitim - Gençlik ve Spor Komisyonuna Kültür, 8 nci sırada bulunan 11 üyeli Sosyal işler Komis
yonuna (Sağlık, Çalışma) dan sonra Sosyal Güvenlik ibaresinin ilâvesi, 

3. — Danışma Kurulu Sözcülüğünü, İdare Amiri Sayın Suphi Karaman'ın yapması, 
K ararlaştırılmıştı r. 

Başkan 
Tekin Arıburun 

Başkanvekili 
Macit Zeren 

Başkanvekili 
Kâzım Kangal 

Başkanvekili 
Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Mehmet Çamlıca 

Divan Üyesi 
Ekrem Kabay 

Divan Üyesi 
A bdülgani Demirkol 

Divan Üyesi 
Bahriye Üçok 

Divan Üyesi 
Sebahattin Savcı 

İdare Amiri 
Tarık Remzi Bahan 

İdare Amiri 
Suphi Karaman 

A.P. Grup Başkanı 
İskender Cenap Ege-

C. H. P. Grup Başkanvekili 
Recai Kocaman 

M. B. Grup Başkanvekili 
Mucip Ataklı 

C. Bşk. Seç. Üyeler 
Grup Başkanvekili 

Cihat Alpan 
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CUMHURİYET SENATOSU KOMİSYONLARI 
ORAN ÇİZELGESİ 

KOMİSYONLAR 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 

C. Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu 

Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonu 

Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma Komisyonu 

İçişleri Komisyonu 

Malî ve İktisadî İşler Ko
misyonu 

Millî Eğitim T Gençlik ve 
Spor ve Kültür Komisyonu 

Millî Savunma Komisyonu 

Tarım - Orman Köy İşleri 
Komisyonu 

Sosyal İşler Komisyonu (Sağ
lık - Çalışma - Sos. Güvenlik) 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu 

Dilekçe Karma Komisyonu 

Kitaplık Karma Komisyonu 

TOPLAM 

A. P. 

77 
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6.27 

7.87 

4.60 

6.27 

6.27 

6.27 
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6.27 
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6.27 
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6 

6 

6 

8 

6 

6 
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1 

C. H. P. 

62 

O
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n 

1 

5.05 

3.87 

3.70 

5.05 

5.05 

5.05 

6.40 

5.05 

4.38 

5.05 

3.70 

5.05 

2.35 

1.0İ 
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5 
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4 

5 
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M.B .G. 

18 

O
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1.46 

1.12 

1.07 

1.46 

1.46 

1.46 

1.85 

1.46 

1.27 

1.46 

1.07 

1.46 

0.68 

0.29 
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1 
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1 

2 
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Kontenjan 
Gr. 

12 

O
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0.97 

0.75 

0.71 

0.97 

0.97 

0.97 

1.23 

0.97 

0.84 

0.97 

0.71 

0.97 

0.45 

0.19 

A
de

t 

1 

1 

1 

1 
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1 
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(Grup Ku
ramayanlar) 

15 

O
ra

n 

1.22 

1.12 

0.25 

0.89 

1.22 

1.22 

1.22 

1.54 
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1.05 
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Oran 
toplamı 

Kom. 
Üye 
sayısı 

15 

15 

11 

15 

15 

15 

19 

15 

13 

15 

11 

15 

7 

3 

Üye tamsayısı 

Münhal 

184 

— 

NOTLAR 

(1) İzahatı aşağıdadır 

1 

I 

1 

1 Üye İdare Âmiri 

(1) Anayasamn 94 ncü maddesine göre oranlar İktidar Partilerine 9 üye, iktidar dışındaki gruplara 
6 üye düşecek şekilde saptanmıştır. Bağımsızlardan 1 üye iktidar grupîarma dahil üyelerden seçilecektir. 



Z: 



C. Senatosu B : 21 30 . 12 . 1975 O : 1 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun kararını ve 
ona bağlı olan dağıtım cetvelini okuttum. 

Danışma Kurulu Sözcüsü Sayın Karaman?. Bu
radalar. 

Bir lehte, bir aleyhte olmak üzere 10'ar dakika 
süre ile gruplara söz vereceğim. 

Söz talep eden sayın üye? Yok. 
Sayın Karaman, izah edeceğiniz bir şey var mı?. 

DANIŞMA KURULU SÖZCÜSÜ İDARE AMİ 
Rt SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Yok efen
dim. 

BAŞKAN ----- O halde, kararı ve bağlı çizelgeyi 
oylannıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

Seçim yapılabilmesi için gruplardan adayla1" he
nüz gelmemiştir. Böylece gündemde görüşecek başka 
bir mesele de kalmamıştır. 

1 Ocak 1976 Perşembe günü tatil olduğundan, Bir
leşimi 6 Ocak 1976 Salı günü saat 15,00'e taiik edi
yorum. 

Kapanma Saati : 16.00 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

21 NCİ BİRLEŞİM 

30 . 12 . 1975 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A — BAŞKANLİK DİVANİNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyon seçimlerine esas tutulacak dağıüm 

cetveli. 
2. — Komisyonlara üye seçimi. 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 


