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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Giresun Üyesi Ali Cüceoğlu'nun, fındık taban 
fiyatı, fındık ihracatı ve fındık dikim sahaları hak
kındaki gündem dışı demecine Ticaret Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu, cevap verdi. 

Antalya Üyesi Reşat Oğuz ikinci MC Hükümeti; 
Erzincan Üyesi Niyazi Unsal, Genel Kurul gün

deminin düzenlenmesi; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayinlerle 
açığa almanlar hakkında kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, komisyonun görev süresinin 
12 . 7 . 1977 tarihinden itibaren iki ay daha uzatıl
masına dair tezkeresi kabul olundu. 

Başkanlık Divanında açık bulunan üyeliklere ya
pılan seçim sonucunda : 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

/. — Kırşehir Üyesi E. Akıp Aksaç'm, Kırşehir 
ilimizin buğday ürününe arız olan kınacık hastalığı
na dair gündem dışı demecine Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Fikret Gündoğan cevap verdi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Sayın Akıp 
Aksaç; «Kırşehir ilimizin buğday ürününe arız olan 
kınacık hastalığından dolayı ilgilileri uyarmak ve ön-

Başkanvekilliklerine, Sakarya Üyesi Osman Salih-
oğlu, Adana Üyesi Mehmet Ünaldı; 

İdare Amirliğine, Erzurum Üyesi Sakıp Haîun-
oğlu; 

Divan Üyeliklerine, Bilecik Üyesi Mehmet Er
dem, Gaziantep Üyesi Mehmet Kılıç seçildiler. 

Komisyonlara üye seçimi sonucunda Genel Ku
rulda gerekli çoğunluğun bulunmadığı saptandığın
dan; 

14 Temmuz 1977 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16.42'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Rahmi Erdem Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi 

Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

lem alınmasını sağlamak amacıyle» gündem dışı ko
nuşma isteminde bulunmuştur. 

Buyurunuz Sayın Aksaç. 

E. AKIP AKSAÇ (Ku şehir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Kırşehir çevresinde 1977 yılı bahar mevsimi ve 
bilhassa Nisan - Mayıs ayları Tanrı'ya şükür bol ya
ğışlı geçmiş, köylünün ve çiftçinin yüzü gülecek di-

-»—*^m>9<* 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurî aşkanmca S. Ü.),'Mustafa Çelik (Afyonkarahisar) 

BAŞKAN — 63 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ye beklerken, umulmadık bir ürün hastalığı çıkmış 
bulunmaktadır. 

Bol yağışların sebep okluğu kınacık hastalığı 
buğday ürününü etkilemiş ve venmi % 50 ilâ 60 
oranında azaltmış bulunmaktadır. 

Malumunuz olduğu gibi, kınacık, koyu kahveren
gi, isminden de anlaşılacağı üzere toz durumunda, 
başaklara arız olan ve onların üremesini, gelişmesini 
engelleyen, biraz da bulaşıcı bir ürün hastalığı ola
rak mahsulü tamamen etkilemekte ve rekoltenin düş
mesine sebep olmaktadır. 

Kırşehir ve çevresi bol yağışların sebep olduğu 
bu kınacık hastalığından dolayı beklenilen ürünü ala
mamıştır. İlimizin 263 köyü mevcut olup, 200 köyün
de aynı hastalık geniş çapta yayılmış, bu köylerde 
yaşayan çiftçilerimizi yok - yoksul kılmıştır. 

Kınacık hastalığının ziraî mücadelesi ve etkin 
ilâcı da mevcut değildir. Hemen hemen bu hastalık 
doğal bir afet durumundadır. 

Senelerdir Kırşehir'e ekonomik yönden Devlet eli 
hemen hemen girmiş değildir. Bu sebeple de Kırşe
hir'e esaslı bir yatırım Cumhuriyet Hükümetlerince 
yapılamamıştır. Bunun ıstırabım, Orta Anadolu'nun 
bir şehri olarak devamlı çekmiş; ancak bir süt te-
sîsi kurulmuş, Devletin nimetlerinden tamamen (Bu 
tesis müstesna) mahrum kalmıştır. Halen bu geri kal
mışlığın çilesini Kırşehirliler çekmektedir. 

Bu sene üründe bu hastalığın çıkmasıyle köylü
müz ve çiftçimiz perişan haldedir. Gerek şimdiki, ge
rekse gelecek hükümetlerden ve bilhassa Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığından, Kırşehir çiftçile
rini himaye için tedbir alınması zorunluluğunu bu
günden kabul buyurmalarını istirham edeceğim. Önü
müzdeki aylar Orta Anadolu çiftçisinin ziraî yönden 
hazırlık aylarıdır. Köylümüz, ürün bol olmadığı ve 
hastalıklı bulunduğu için bol para da kazanamamış
tır. Esasen Kırşehir ve çevresinde tek yönlü ve ga
rantisiz ziraat yapıldığından ve iklim şartlan elver
mediği için başka ürünün de bol olarak yetiştirilmesi 
mümkün olmadığından mağduriyet daha da artmış
tır, Kırşehir köylüsü bu şartlar altında tohumluk da 
bulamayacaktır. Zira elindeki hastalıklı ürünün to
humluk olmasına maddeten imkân yoktur. Zamanın
da tedbir alınmadığı, Hükümetin yardım eli uzanma
dığı takdirde sefalet ve perişanlık artacak, halkımızın 
yaşantısı bozulacaktır. 

Arz edilen sebeplerden dolayı Gıda - Tanm ve 
Hayvancılık Bakanlığımızdan âcil tedbir almasını is
tirham etmekle beraber, durumun biran evvel .tespi-

I tiyle, 20ö'e yakın köyümüzdeki çiftçilerimizin koo-
I peratif ve Ziraat Bankasına olan borçlarının tecilini 
I diliyoruz. 
I Aynca, bu şartlarda tohumluk buğday temini de 
I mümkün olamayacağından, tohumluk ihtiyacının gi

derilmesi de zorunludur. Bakanlığımızca her sene ve
rilmekte olan tohumluk buğday tahsisinin, sıkıntısı-

I nın giderilmesi için artırılması da zorunludur. Gıda -
I Tanm ve Hayvancılık Bakanhğından, şimdiden Kır-
I şehir'i bu dertten kurtarması için âcil bir tedbir alıp, 

durum tespiti yapmasını, çiftçilerimizin borçlarının 
ertelenmesiyle tohumluk buğday tahsisinin artırılma
sını rica için bu konuşmayı istirham etmiştim. 

Öyle zan ve tahmin ediyorum ki, Konya ve çev-
I resinde de bu hastalık yaygın vaziyette ilerlemiş, bu 
I ilimiz hakkında da zannedersem Bakanlığımızca ted-
I birler alınmıştır. 
I Bu konuşmam biraz geç kalmış olmakla bera

ber, Kırşehir'in köylüsünün ve çiftçisinin perişan bu 
durumunu arz etmek ve Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığınca bu yok - yoksul çiftçinin haklarının 
korunması, borçlarının tecil edilmesi, tohumluk buğ-

I dayının biran evvel temin edilmesi için ilgili yerlere 
I emir verilmesini temin bakımından konuşmuş bulu-
1 nuyorum. 

İlginize ve alâkanıza teşekkür eder, saygılarımı 
i sunarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aksaç. 

d d a - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Gün-
doğan, buyurunuz efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

I Biraz önce Kırşehir ilinde vukua gelen ve adına 
I «Kınacık» denilen hastalık nedeniyle Kırşehir'in 263 
I köyünden 200 köyünün bu sene mono - kültür (ken-
I dileri bahsettiği için söylüyorum) ziraatı yapan köy-
I Merimizin çok müşkül durumda kaldığı haberini yi

ne Sayın Akıp Aksaç'tan bundan bir hafta evvel al-
I mış idim vt böyle bir afetin (Bu deyimi bilerek kul-
I lanıyorum) Kırşehir'e değil, ülkenin daha başka yer-
I lerine de arız olduğa bilgisini aldım; ama yine Sa-
I yın Akıp Aksaç'ın belirttikleri gibi, bu kınacık has-
{ tahğı ile mücadele etmeye, şu anda daha doğrusu ilâç 
I açısından hemen hemen olanak yok gibi. 
! Bu itibarla, bu hastalığa tutulan özellikle tahıl 
I bitkilerinin verimden düşmesi ve köylünün de çok 
I zor durumda bulunması karşısında Hükümet olarak 
I bütün tedbirleri almak üzere günlerden beri araştır-
j malar yapıyoruz. 
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Bildiğiniz gibi bugüne kadar Türk köylüsüne çok 
az yardım yapıla gelmiştir. Türk köylüsünün doğal 
yıkımlara karşı veya böyle hastalıklarla durumunun 
ağırlaşması zamanlarında Devlet elinin uzatılmasına 
müsait hukuk yapıtları yok gibidir. 

Bu itibarla; bu boşluk, tabiî ki, hemen doldurul
ması mümkün olan bir boşluk değildir; ama bizim 
görüşümüze göre Türk köylüsünün, doğal yıkımlar
dan ölsün, hastalıklardan olsun, hangi sebepten olur
sa olsun hayat şartlarının ağırlaşmasını önleyecek 
kök!ü tedbirlere ihtiyaç vardır ve bu- tedbirlerin sü
ratle alınması gerekir. Bugün elimizdeki mevzuat, 
Türk köylüsünün uğradığı doğal yıkımları karşılama
ya bsze imkân bırakmamaktadır. Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak (öyle diyeyim) biz, eskiden beri kalkın-
manîn köylüden başlayacağı inancında olan bir parti 
olarak eğer elimiz ererse, imkân bulursak köylünün 
bu kabil afetlerden ve zararlardan kurtulması için 
gerekli Devlet yardımlarından yararlanması mekaniz
malarını işletmek istiyoruz. 

Saym Akıp Aksaç'a şunu bildireyim; sanıyorum 
ki, bu sene kınacık hastalığından zarar gören çiftçi
lerimizin tohum ihtiyaçlarını sağlamak için bir for
mül üzerinde çalışıyoruz. Formül de şu: 

Bildiğiniz gibi Toprak Mahsulleri Ofisi bizim Gı-
da-Tanm ve Hayvancılık Bakanlığının bir programı 
gereğince, Özellikle Devlet Üretme Çiftlikleri civarın
daki köylülere veya anlaşma isteyen köylülere to
hum üretmek için bir miktar tohumluk buğday ve
rebiliyor ve bunu köylü peşin para ödemeden alabili
yor. Sonunda aldığı buğday kadar tohum üretip 
Ofise geri verebiliyor, hatta aldığı tohumluktan da
ha fazlasını da Ofisin alması, anlaşma ile garanti 
haline geliyor. Sanıyorum ki, biz bu mekanizmayı; 
yani Ofisle Kırşehir köylüleri arasında tohum an
laşması mekanizmasını işletirsek, o zaman Kırşehir'in 
köylerinde vukua gelen kınacık hastalığından doğan 
zararı en az tohumluk açısından karşılamaya bir ça
re bulmuş olacağız. 

Giderek, Kooperatif ve banka borçlaruım erte
lenmesi konusunda bir imkân var mı diye arıyorum. 
Biliyorsunuz, bu kooperatif ve banka borçlarının 
ertelenmesi için yalnız bir kanunumuz var, o da do
ğal yıkımlardan sonra mümkün oluyor; ama Hükü
metimiz en azından köylüye bir yardım olsun diye 
bu sene banka borçlarının Ağustosta veya Eylülde 
değil, Ekim sonunda ödenmesine dair bir karar al
mış bulunuyoruz. Bunu zannederim Basında duy-
yunnuştur, kamuoyunda duymuştur; Kırşehirlilerin 
de bundan yararlanacakları tabiî bir gerçektir. 

Özetlemek gerekirse; Kırşehir'de ve buna benzer 
diğer bölgelerde tarımsal afetler veya zararlı böcek
ler veya virüsler yüzünden zarar gören üreticilerin 
ellerinden tutmaya Hükümet olarak kararlıyız. İnşal
lah, bunda muvaffak oluruz. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. ve A. P. şuralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gündoğan. 

Saym üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sayın Ömer 

Ucuzal, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasî durum 
hakkında görüşlerini bildirmek üzere gündem dışı 
görüşmek istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz efendim; teşekkür ede
riz. 

2. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsal'm, Erzurum' 
dan bir öğretmenin yazdığı ihbar mektubuna dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Erzincan 
Üyesi Sayın Niyazi Unsal, Erzurum'dan aldığı bir 
ihbar mektubu ile ilgili gündem dışı konuşma yap
mak ve ilgilileri uyarmak talebinde bulunmuştur. 

Buyurunuz Saym Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saym Başkan, 
Sayın üyeler; 

30 yıl hizmet ettikten sonra, Nisan 1977'de emek
li olan bir öğretmenden mektup aldım. Yazdıkları, 
içinde bulunduğumuz ortamı yansıttığı için bir konuş
ma ile gündeme getirmeye karar verdim. Konunun 
iyi anlaşılması için yazılan mektubu ve ekinde gelen 
yazıyı aynen okuyarak bilgilerinize sunmak istiyo
rum. 

Önce yazının ekinde gelen tehdit mektubunu 
okumak istiyorum: 

«Kâzım Çakmur; 

Biz Ülkücü Komandolar olarak ilk önce ihtarı
mızı yaparız. Sizin de vaktiniz doldu. Yalnız biz 
yurtseverler olarak sizi ihtar ediyoruz. Ülkücüler şeh
ri olan Erzurum'u terk edeceksiniz. 20 gün mühlet 
tanıyoruz. Erzurum'dan gitmezseniz, kendiniz Orhan 
gibi olursunuz. Yapmış olduğunuz evinize yazık olur. 
20 gün mühlet içinde bu şehirden gitmezseniz eviniz 
ve kendiniz başınıza gelecek olan olaylardan biz so
rumlu değiliz. 
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Biz ihtarımızı yaptık, mühletimizi verdik. Aksi 
halde vermiş olduğumuz mühlet içinde gitmezseniz 
eviniz bombalanacaktır. 

Orhan gibi olmak istemiyorsanız bu şehirden 
gidiniz. 

Ülkücü Komandolar.» 

Şimdi, Kâzım Çakmur ismindeki emekli öğret
menin bana yazdığı kısa mektubu da bilgilerinize su
nuyorum: 

«Kardeşim Niyazi Bey; 
Ekte fotokopisini gönderdiğim mektubu yeni al

dım. Orman yasalarının hüküm sürdüğü Erzurum 
ortamından söz etmeye gerek yok. Mektup husu
sunda herhangi bir resmî makama başvurmayı ge
rekli bulmadım. Çünkü, Erzurum'daki terör adliye
nin, polisin gücünü aştı. Kader deyip beklemekten 
başka bir olanağım yok. Mektubun talimatına gö
re 17 günümüz kaldı. Eğer komandolar kalleşlik ya
pıp sözlerinden dönmezlerse 17 gün sonra Orhan'ın 
yanında olacağız. Ne yapalım; suçu sadece insan 
olan kişilerin günümüz ortamından bekleyecekleri 
başka ne olabilir?.. 

Nisan'da emekli oldum. Bu, biraz da 30 yıllık 
bu ülkeye hizmet etmenin ikramiyesi oldu. 

Niyazi Bey; 
Hiç bir şeyden korkmuyorum. Bu, biraz da ça

resizliğin vermiş olduğu yüreklilik sanıyorum. 

Bu mektubum vasiyet olmasın; ama eğer böyle 
bir şey gerçekleşirse, lise mezunu olan tek oğlumun 
öğrenimi ile manen ilgilenmenizi rica edeceğim. 

Gözlerinden öperim. 
Kâzım Çakmur» 

Sayın senatörler; 
Biliyorsunuz, bir süre önce Erzurum'da önemli 

bir olay meydana geldi, bir bilim adamı öldürüldü. 
Bu olay hâlâ gizliliğini sürdürüyor. O olayda da baş
langıç bu mektupta olduğu gibidir. Doçent Orhan 
Yavuz'a aynı ihtar yapılmış, «Orhan, şimdi sıra sen
de» denmiş, o da, Kâzım Çakmur'un bana yazdığı 
gibi durumu bir arkadaşına yazmış, sonunun nere
ye vardığını, ne olduğunu sanırım hepiniz biliyor
sunuz. 

Doçent Orhan Yavuz'a bu haberi veren Temel 
Bilimler Yüksekokulunda Doktor Ali Sinan'dır. Or
han Yavuz, Ali Sinan'm haberini ilgililere söylediği 
zaman Ali Sinan, «Ben şaka yaptım» diyerek işi ge
çiştirmiş. işin şaka olmadığını Orhan Yavuz ölerek 
kanıtladı; ama Erzurum'daki ilgililer bu şakanın ar

kasında kimlerin gizlendiğini hâlâ aydınlığa çıkara
madı. 

Örneğin; 1974 tarihli Sabah Gazetesinin 29 Ara
lık günlü sayısının «Cadı Kazam» sütununda Yazar 
İlhan Ezik, Orhan Yavuz için bakınız ne diyor; 

«Bu Fakültede solcu asistanları eğitmek işinin de 
Doktor Asistan Orhan Yavuz'un üstünde olduğu söy
lenmektedir. Daha geçenlerde, 2 Aralık 1974'te sol
cu asistanları toplayıp kendileriyle konuşmuş; asker
den henüz gelmiş, gelir gelmez işe koyulmuş, faşist
lerin oyunlarına son vermek için elbirliği yapmak ge
rektiğine dair bir söylev vermiş.» Gazeteciye bu bil
gileri aktaran Kemal Bıyıkoğlu'dur. Orhan'ın ölümü 
onlara kadar uzanmaktadır. 

MUSTAFA DELİ VELİ (Hatay) — Günde 80 
kişi ölüyor. 

BAŞKAN — Efendim, niçin müdahale ediyorsu
nuz.?. Müsaade buyurun efendim, çok rica ederim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Üzülün bi
raz, sıkılın biraz. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat!.. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Hepsini söy
lesene. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Hepsini söyle
yeceğim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sizin çocu-
cuğunuz yok mu?.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum efen
dim müdahale etmeyin. Efendim, gördünüz ben mü
dahale ediyorum, rica ederim. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Orhan'ı öl
düren kahrolsun, öbürlerini de öldüren kahrolsun. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli, müsaade edin efen-
dim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sen para ka
zanmaya bak. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat,. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Onları da ala

cağım içine, şimdi gireceğim merak etme. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Unsal. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sen otele git, 

kadın oynat orada. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum. Sa

yın Deliveli, çok rica ediyorum, gündem dışı konuş
malar müzakere konusu olamaz biliyorsunuz. Sataş
malarla meseleleri uzatmak, çoğunluğu kaybetmek; 
bunlar mukadder akıbetler, çok rica ederim sebebi
yet vermeyin efendim. 
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Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Şimdi sıra Emek

li Öğretmen Kâzım Çakmur'da. Onun da yakında 
başına ne geleceğini duyacağız. 

Sayın senatörler; 
Bu işler 1977 Türkiye'sinde oluyor. Şimdi sizi 

biraz gerilere, Cumhuriyetin ilk yıllarına, 1930'lara 
götürmek istiyorum. 

23 Aralık 1930'da Menemen'de, hepinizin bildiği 
Kubilây olayı yaşanıyor. Ben bugün Meclis tutanak
larından ve o günlerde yayınlanan gazetelerden ola
yı bir daha inceledim, o günlerin heyecanını bir da
ha yaşadım. Sadece o günlerin heyecanını yaşamakla 
kalmadım, Atatürk'ün büyüklüğünü ve devlet adamı 
olma konusundaki ciddiyetini bir daha anladım. Sa
dece Atatürk'ün değil, Cumhuriyeti kuranların, kur
duktan sonra ona sahip çıkanların, Menemen olayı 
karşısında nasıl ayağa kalktıklarını gördüm. O gün 
yayınlanan gazetelerdeki başlık aynen şöyle: «An
kara Ayakta». Ben yapılanlara baktım; Hükümet 
olarak, Meclis olarak, basın olarak, doğrusunu ister
seniz topyekûn bir millet olarak ayakta. Halk Fık
rası toplanmış, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya olay 
yerinde. Denizli Milletvekili Mazhar Müfit ve 43 ar
kadaşı Hükümeti sorguya çekiyor. Başbakan olarak 
İnönü kürsüde. Görüşmeler tam sekiz saat sürüyor. 
Sonuç Atatürk'ün şu sözleriyle noktalanıyor: 

«Hepimizin dikkati bu meseledeki vazifelerimizin 
icahatım hassasiyetle ve hakkıyle yerine getirmeye 
matuftur.» 

O günlerde bu olayda Meclisin, Hükümetin, top
yekûn milletin ne yaptığını hepiniz biliyorsunuz, 
bunları tekrar edecek değilim. 

Şimdi sizi içinde bulunduğumuz günlere getirmek 
istiyorum. Bunlar 1930'larda olanlar, Cumhuriyetin 
ilk yıllarında olanlar. Cephe Hükümetinin çalıştığı 
26,5 ay içinde ölenlerin sayısını bilmiyoruz. Kesin 
olmayan verilere göre 300'ü aştığım sanıyorum. 
1930'daki bir ölü, bir olay; 1930'da Meclisi, Hükü
meti, toplumu harekete geçirmiş, o günlerin deyimiy
le ayağa kaldırmış; ama 1977'de bizi 300 ölü, sayı
sız olay harekete getirememiştir. Bu suskunluğun, 
bu «Adam sende» ciliğin nedenini anlamak mümkün 
değildir sayın senatörler. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Arşivler eliniz
de, getirin de görelim. 

BAŞKAN — Sayın üye, zatıâliniz Divan üyesi
siniz efendim, çok rica ederim, niçin müdahale edi
yorsunuz? Bu sataşmalar; bu konuşmalara, bu gö

rüşmelere selâmet mi getirir, yoksa burasını içinden 
çıkılmaz bir hale mi getirir? Çok rica ederim. Sizin 
de konuşma hakkınız var. Siz de gündem dışı söz 
alırsınız. Hükümet gelir cevap verir. Mesulleri ve 
muhatapları var. Rica ediyorum efendim Müdahale 
etmeyin. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Hükümet yok 
beyefendi, hükümet nerede? 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Arşive gerek yok 
beyefendi, her şey ortada, meydanda. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, karşılıklı konuşma
yınız efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Hangi arşivden 
söz ediyorsun; ölüler meydanda, akıttığınız kanlar 
meydanda. Ne oluyorsun?.. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, karşılıklı konuşmayın 
efendim. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Nerede arşiv
ler?.. Yalan söylüyorsun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yalan söylüyor
muş! 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Evet, yalan 
söylüyor. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin beye
fendi, çok rica ederim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkanım, 
yalnız ayağa kalkarak konuşmasını bilsin, oturduğu 
yerden konuşmasın, ayıp. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Seni ilgilendir
mez beyefendi. (C. H. P. sıralarından, «Muamele 
yapın Sayın Başkan» sesleri) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu kadar cahil 
olunmaz. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade 
edin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın üyeler, 
suçluların yapacağı davranış budur. Biraz sonra on
ların suçlarını sayacağım burada; suçlarını... Suçlu
lar aynen sizin yaptığınızı yapar burada. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir dakika; sözünüzü 
keserim, müsaade edin. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Getir olayları 
meydana.. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Sayın üyeler; çok rica ediyorum, birbirimize say

gılı olmayacaksak; iktidar muhalefete, muhalefet ik
tidara tahammül edemeyecekse Parlamentonun hik-
met-i vücudu kalmaz. İktidar, muhalefeti sükûnetle 
dinleyecektir, muhalefet te iktidarın verecek olduğu 
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cevaplan sükûnetle dinleyecek ve birbirimizi kabul 
etmek durumunda bulunacağız. Müdahaleler hiç bir 
fayda ve netice vermez efendim. Bu kürsü, Millet 
kürsüsüdür, Milletin temsilcileri, şahsiyat yapma
mak, hakaret etmemek kayıt ve şartıyle memleket 
meselelerini, burada mutlaka dile getireceklerdir. Bu
na, hiç bir kimsenin, hiç bir kuruluşun gücü; aksini 
tahakkuka kâfi gelmez. Onun için buna kimse mani 
olmaya teşebbüs etmesin, birbirimizi sükûnetle din
leyelim, birbirimizin varlığını sükûnetle kabul ede
lim, 

Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZI UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Şu anda hepimiz suçluların ortağı durumundayız. 

Biraz sonra sayacağım ölümlerin suçunu işleyenlerin 
ortağı durumundayız. Onun için rica ediyorum; söy
leyeceklerimi sessizlik içinde dinlerseniz, sonunda, 
haklılığımı sanıyorum siz de kabul edersiniz. Düşün
düğünüz konuların hepsine tek tek geleceğim. 

300 ölü veren Hükümeti, biraz önce söyledim; 
1930 da, Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda, şart
ların daha kötü olduğu günlerde bir ölü-bir olay, 
topyekûn ülkeyi Meclisi ile Hükümeti ile basım ile 
her şeyi ile ayağa kaldırmış; ama bizim 300 ölü, kim
senin kılını kıpırdatmamış. Bir ölü-bir olaya tanık 
olan Hükümeti^ o günkü Meclis sorguya çekmiş; 
300 ölü veren Hükümeti sorguya çekemeyen bîr 
Meclis, bir Senato suçludur ve sorumludur. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bravo. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Erzurum'da Do
çent Orhan Yavuz kolundan tutularak delik deşik 
ediliyor. Diyarbakır'da bir yargıç öldürülüyor. Her 
gün bir köşede bir yurttaşımızın canına k«»-,-.>0,> KUÇ~ 
luları ortada y^fc. 

1977 günümüz Türkiyesinin suçluları bulunamı
yor; ama 1930 Türkiyesinin Menemen Olayından 
birkaç saat sonra suçluların tümü bir bir toplamyor. 
Yaşı o günlere erişenler, sanıyorum, bunların nasıl 
toplandığını şimdi daha iyi anımsarlar. 

Yayıldıklar» bölgeler, saklandıkları köyler bir bir 
aranıyor ve işin sonu birkaç gün içinde alınıyor. 

Şimdi neden böyle olmadığını gündem dışı bir 
konuşmanın içine sığdıracak değilim; ama anladığım 
kadarıyle bugünkü olayların suçluları olay yerinden 
Hükümete, Hükümetten Meclise kadar uzanıyor. 
Olayların karşısında susmamızın, olayların bizi etki
lememeğinin gerçek ve tek nedeni budur. 26,5 ay Hü
kümet, suçluların elindeydi. Şu günlerde yeniden ay

nı suçluların eline geçmek üzeredir. Şu günlerde bir 
hükümet koalisyonu değil, bir suçlular ortaklığı oluş
turulmaktadır. Katiller yeniden.. Katiller yeniden el-
ele, yanak yanağadır. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir saniye efendim. Sa
yın Unsal.. 

MUSTAFA DELİ VELİ (Hatay) — Bu ne birader 
peki?.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bendeniz ko
nuşuyorum efendim. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — İnsaf edin, 
nasıl konuşuyor. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Hakaret et
meye hakkı yok. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Niçin müda
hale ediyorsunuz?.. Ben, hatiple konuşuyorum, işte 
görüyorsunuz efendim. Bir kere, Başkan ile konuşur
ken, çok rica ederim, İçtüzük hükümlerine uyunuz. 
Onlara uymadığınız takdirde, sizin sözlerinizi dinle
mek durumunda değilim ve İçtüzüğü tatbik ederim. 
Kaldı ki, ben hatibe ihtar ediyorum. 

Sayın Unsal; ortamı görüyorsunuz. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ortalık gayet iyi 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika; ben 

bitireyim cümlemi, ondan sonra siz cevap verin. 
Görüyorsunuz ki, çok elektrikli bir hava var. 

Müdahaleler var. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ölülerden bah
sediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, çok rica ede
rim efendim. Beyefendi.. 

J V İ V A ^ * v n a a L vOeVamla) — Ölüleri sayıyo
rum ben. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, beni dinleyin efendim. 
evvelâ siz usullere riayet edin Sayın Unsal. Karşılık
lı konuşma yoktur Senatoda. Başkan ile üyenin kar
şılıklı konuşması yoktur. 

Çok rica ediyorum, sataşmalara sebebiyet ver
meyecek şekilde, Cumhuriyet Senatosundaki gündem 
müzakerelerine geçmemize imkân sağlayacak şekil
de görüşmelerinizi yürütünüz, çok rica ediyorum, bu 
hususa siz de riayet ediniz. 

Buyurun. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Peki sayın Baş

kan, kabul ediyorum. 
Sayın Başkan; 
Ben, Cumhuriyet Senatosunda konuşurken, bu

rada söz alırken bir şeyi tespit ettim, bir şeyi anla-
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dmı, öğrendim. Eğer benim konuşmama belli kanat- I 
lardan tepki gelirse, hatta küfür gelirse gayet iyi I 
konuştuğumu anlıyorum. Onun için rahatsız olma- I 
ym. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar ben konuşma 
ölçümü tayin ediyorum buranın müdahalesine göre. 
Gayet iyi söylüyorum, doğru söylüyorum, onu anlı
yorum. Onun için üzülmeyin, bu gürültüler olacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir dakika efendim. 
Karşı taraftan, diğer partilerden, diğer gruplar

dan, grup kuramayan diğer üyelerden gelen tepkiler { 
sizin konuşmanızda size bir ölçü olabilir, ancak bu 
görüşmelerin, Cumhuriyet Senatosunun seviyesinin 
muhafazasına halel getirmeyecek derecede olması ge- i 
rekir. Bir. 

İkincisi, karşılıklı birbirine sataşmaya sebebiyet 
vermeyecek, mahal vermeyecek mahiyette olması 
gerekir. Eğer bu seviyede müzakereyi yürütürsek, ] 
hem siz görüş ve düşüncelerinizi rahatlıkla söylemek 
olanağını bulursunuz, hem de kamuoyu bu görüş
melerden çok daha fazla istifade eder. 

Buyurun efendim. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Salt, sizinle ça
tışmış olmamak için susuyorum, teşekkür ederim. 

Olur bunlar sayın Başkan, Türkiye'de bugün suç
lular ayaktadır. Daha çok Orhanlar ölür; ama bir 
gün haklılar ayağa kalkarsa, güçlüler konuşmaya 
başlarsa bunların hesabı bir bir sorulur. 

Biliyorum, bir kısmı şimdi, «İşte işbaşmdasmız; 
istediğiniz hesabı sorunuz» diyecektir. Bu görüşte 
olanlara söylüyorum. Telâşa kapılmayın, acele etme
yin, - ^ . . hpcıahm, soracağız. Birini atlamayaca
ğız. Yaptıklarının hesabı, sızaen ı«,au t -v^vnnlar-
dan da sorulacaktır. Kimsenin defteri kapanmaya
caktır bu ülkede. 

Sayın senatörler; 
Erzurum da olan olaylar hafife alınacak, geçişti

rilecek gibi değildir. Bu olaylar, doğrudan doğruya 
Cumhuriyete ve onun getirdiği kurumlara yöneîik 
saldırılardır. Olayları inceleyen Cumhuriyet Gazetesi 
yazarı, «Burada daha fazla kalmamız olanaksız. Her 
an bir saldırıya uğrayabilirim.» diyor. Aynı konuda 
Orhan Yavuz, «Artık tek başına dışarı çatamıyoruz, 
okula, tatil günkünde gelmemiz mümkün değil. Du
rumu Cumhurbaşkanına, TRT'ye ve basına ilettik; 
ama ilgilenen yok.» diyor. 

Bugün de Kâzım Çakmur'a, Erzurum'u terk et
mesi söyleniyor. 20 gün içinde dedikleri yapılmazsa, 
Orhan Yavuz'un yanma gönderileceği söyleniyor. 

Gazetelerde okudunuzsa, aynı mektubun Orhan 
Yavuz'a da yazıldığım anımsarsınız. O da, kendisine 
yapılacak saldırıyı daha önceden, benim gibi, bir ar
kadaşına yazmıştı. 

Kâzım Çakmur, mektubunda diyor ki, «Mektup 
üzerinde herhangi bir resmî makama başvurmayı ge
rekli görmedim. Çünkü, Erzurum'daki terör, adliye
nin, polisin gücünü aştı.» 

Şimdi, bu noktayı bir yere bağlayarak belgelemek 
istiyorum. Menemen olayında Atatürk'ü en çok bir 
tutum etkilemiştir. O da şu: Kubilay'ın başım yobaz
lar koparıp sırığa taktıkları zaman, seyreden halktan 
bazıları bunu alkışlamıştır. Bu noktayı Atatürk çok 
Önemli buluyor. Buna benzer bir tutumu da Erzurum' 
da görüyoruz. Orhan Yavuz Olayı ile ilgili suçlular
dan bazıları adliyece salıverıldigi zaman, polisler 
salıverilenlerin boynuna sarılarak öpüyorlar. 

Yine bunlardan biri, yani komando olarak tanı
nan biri herhangi bir nedenle karakola alınıyor. Az 
sonra bu şahsa karakolda işkence yapıldığı söylenti
si yayılıyor. Taraftarları derhal karakolu sarıyor. Po
lis, komandonun taraftarlarını teskin etmek için, içe
ri aldığı komandoyu dışarı çıkararak kendisine iş
kence yapdmadığını taraftalarına söylemesini istiyor. 
Komando, dışarı çıkıp görünür görünmez karakol 
civarındaki tüm taraftarları esas duruşa geçiyor. Esas 
duruşta bekleyen taraftarlarına polis önünde, emni
yet müdürünün önünde bu komandonun söylediği 
şudur: «Merak etmeyin, bana kimse işkence yapa
maz. Haydi dağdın.» 

Beyler; 
Polis, her ne durumda olursa olsun, bir zanlıyı 

sarılarak öpemez. Polis, önünde halkı esas duruşa 
geçiren kimsenin kim olduğunu öğrenmeden yakası
nı bıraKauccı*.. D „ a s a s j u r U ş a geçiş haberi Alman ba
sınında da yer almıştır ve Alman Uassuuıdaki yaz;. 
mn başlığı aynen şöyledir; «SS'ler Erzurum'da.» 

Olayları izleyen Cumhuriyet muhabiri devam edi
yor; 

«Burada daha fazla kalmamıza olanak yok. Et
rafımdan acayip şeyler dönüyor. Hemen ayrılmam 
gerekiyor. Uçağa binemezsem karayoluyla gelebili
rim. Beni takip ediniz.» 

Bunu bir basın mensubu yazıyor beyler. 
Yazdıklarıyle Erzurumdaki korkunun, terörün 

kısa bir tablosunu çiziyor. 
Bakınız; Vali bu işe ne buyuruyor; 
«Bu iş izzetinefis meselesi oldu. Suçluları mutla-

I ka bulacağız» diyor. 
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Dikkat ederseniz Vali yasa meselesi demiyor. 
Devlet otoritesi olduğunu söylemiyor. Anayasa gü
vencesinden söz etmiyor. «İzzetinefis meselesi» di
yor. 

Sayın senatörler; 
İşler kişilerin izzetinefis anlayışına kalırsa, bu işin 

içinden çıkılmaz. Valinin izzetinefis anlayışı biraz 
uygunsa, vay geldi halkın haline. 

Değerli arkadaşlarım; 
Erzurum, Atatürk'ün başlattığı Miîlî Mücadele 

Hareketinin çıkış noktalarından biridir. O günler
de bile Erzurum'da onun yaptıklarına sahip çıkan
lar, sahip çıkan Erzurumlular, destek olanlar olmuş
tur. Bu kentte onun adına bir de Üniversite kurul
muştur. Böyle bir şehirde Atatürk ilkelerine ihanet 
edenler bulunamaz. Bulunsa bile böyleleri bu kent
te barınamaz; ama gel gör ki, ipin ucu kaçmış, ida
re idare olmaktan, üniversite üniversite olmaktan 
çıkmış bu şehirde. Deney yerleri, Iaboratuvarları ka
palı, camisi açık bir üniversite var bu şehirde. Her 
üniversite çevreye damgasını vurur; Atatürk Üniver
sitesine çevre damgasını vurmuştur. O üniversite bi
limsel verilerin tartışıldığı yer değil, teokratik düzen
lerin uygulama sahası, uygulama yeri haline gelmiş
tir. Orhan Yavuz işte böyle bir düzenin kurbanıdır. 
Şaban Karalaş kafasının yıllar yılı bu yöreye ektiği 
tohumların meyveleri meydana geliyor şimdi. 

Orhan Yavuz öldü, Kâzım Çakmur ölebilir; ama 
şunu herkes iyi bilsin; Orhanlar, Kâzımlar ölmekle 
bitmez. Bu toplum onların yarasını er geç sarar. 
Onların yerini dolduranlar daima bulunur. 

Şimdi bizler, bu sis-pus içinde toplanıp dağıtıyo
ruz. İş yapmanın huzuru içinde oturup duruyoruz; 
ama bir gün bize ne yaptığımız sorulur. Öyle edelim 
ki, «Biz o dönemde Mecliste idik» demeye yüzü
müz olsun. 

Saym senatörler; 
Suçlulara uymaya, suçluların karşısında susma

ya mecbur değiliz. 
Beyler; 
Türkiye'de bir şeyler değil çok şeyler oluyor. 

Ölenler insandır. Erzurum'u terk etmesi istenen öğ
retmen Erzurumludur, Türkiyelidir. Bu ülkeye 30 
yılını vermiştir. Biz hangi çağda yaşıyoruz anlayamı
yorum. Gelin bu düzenin adım hep beraber koyalım. 
Türkiye'deki yönetimin şeklini, rengini anlamak bu 
işler içinde mümkün değil. 

Hükümetten, hükümet olacaklardan, 26,5 ay Tür
kiye'yi ahenk içinde yönettik diyenlerden soruyo

rum; Kâzım Çakmur'un Erzurum'u terk etmesini is
teyenler kim?.. Polis önünde halkı esas duruşa ge
çiren komando kim?.. Bunun rütbesi nedir?.. Bu 
rütbeyi buna kim vermiştir?.. 300 ölü veren Hükü
met, bu konuda Yüce Senatoya neden bilgi vermi
yor?.. Bunun elbette tersini de düşünebiliriz. Sena
to neden böyle bir hükümeti sorguya çekmiyor?.. 
Suç işleyen bir hükümetin karşısında sustukça susu
yor. 

26,5 ay ülkenin gül gibi idare edildiği söyleniyor, 
Hükümetin ahenk içinde çalıştığa söyleniyor. Bunlara 
katılıyor musunuz?.. Bunlar doğru değilse 300 ölü, 
bunca olay inkâr ediliyorsa biz neye susuyoruz?.. 
Suçlular koalisyonunun içinde bizler de mi varız?.. 
Soruyu yanıtlıyorum; evet bizler de varız. Bir Maz-
har Müfit olarak MC Hükümetini sorguya çekmeyen 
herkes suçlular koalisyonunun ortağıdır, suçlular ko
alisyonunun içindedir. 

Bir hükümet suçluların, katillerin ve hırsızların 
kim olduğunu bilmeyecek kadar güçsüz olamaz. Tür
kiye'deki pek çok suçun gizliliğini bizzat MC Hükü
meti yaratmıştır. Şu günlerde onun dışında, MC'niıı 
dışında kurulacak bir hükümetin bu gizliliği aralama
ması için yoğun çaba gösteriliyor. Korku ve telâşları 
bundandır. Onlar, ülkenin sorunlarını halletmek için 
değil, kendi sorunlarını halletmek, işledikleri suçların 
üstünde yatmak için yeniden ortaklık kuruyorlar. 

Yüce Senato bu olaya seyirci kalamaz. 26 ay M C 
nin oynadığı bu kötü oyunu, kanlı oyunu yeniden iz
leyemez. 26 ay bu oyuna, bu suça susarak, işlere se
yirci kalarak hepimiz katıldık. 300 ölüye kimimiz 
üzüldük, kimimiz omuz silkip geçtik; ama yeni 300' 
lere, aynı şeyi yapmaya sanıyorum halkımız izin 
vermeyecektir. 

Sayın senatörler; 
Toplumumuz, vakit geçirmeden suçluların yaka

sına yapışacak bir eli arıyor. Dün akşam Sayın De
mirci gazetecilere; «Niye Türkiye'yi felâkete götü
relim?» diyor. Demek ki Demirel 300 ölüyü, bunca 
olayı, ülkenin içinde bulunduğu huzursuzluğu felâ
ket saymıyor, 16 ncı Lui'nin tanımını anımsıyor 
insan, «Ekmek bulamjyorlarsa pasta yesinler.» aynı 
durum. 

Bu 300 ölünün katili bulunmadıkça, bu ortamı 
yaratanlar hükümetten ayrıîsalar da, hükümetin ba
şında kalsalar da elimizden kurtulamsyacaklardır. 

Kâzım Çakmur'a, Erzurum'u terk et diyenler açı
ğa çıkmadıkça huzursuzluk durmayacaktır. Demi-
rel'e bunu öğretene kadar çalışacağız. Ülkeyi bu ha-
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le getirip kaçamayacaktır elimizden, DemirePin telâ
şı kendisini kurtaramayacağı gibi, onun arkasına giz
lenenleri de kurtaramayacaktır. MC'nin elinde kalan 
halk, Devlet güçlerinin önünde değil, bir paşanın, 
bir üs rütbeli subayının veya Devlet gücünü temsil 
eden kişinin önünde değil, bir kütüphane memuru 
olan komandonun önünde esas duruşa geçmektedir. 
Halkı bu duruma düşürenlerden sorulacak hesabı, 
bir gün yine halk soracaktır. Faşizm kurbanlarını 
saygıyle anıyorum, uğrunda öldükleri mücadele sü
recektir. 

Saygılar sunar, hepinize teşekkür ederim. (C. H. P. 
ve M. B. Grupu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unsal. 

3. — Lice'de depremden sonra yapılan konutlar 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun görev süresinin 12 . 7 . 1977 tari
hinden itibaren iki ay daha uzatılmasına dair tezke
resi kabul edildi. (3/1067, 10/25, 10/42) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin sunuşlar 
kısmına geçiyoruz. Bir komisyon tezkeresi vardır, 
okunup oylanacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Lice'de depremden sonra yapılan konutlar hak

kında araştırma yapmakla görevlendirilen Araştır
ma Komisyonumuzun çalışma süresi 12 . 7 . 1977 
tarihinde bitmektedir. Konunun sıhhatli olarak so
nuçlandırılması için 12 . 7 . 1977 tarihinden itiba
ren geçerli olmak üzere iki ay müddet verilmesini 
arz ederim. Saygılarımla. 

Komisyon Başkanı 
Mehmet Bilgin 

BAŞKAN — Lice'de depremden sonra yapılan 
konutlar hakkında araştırma yapmakla görevlendiri
len Komisyonun çahşma süresinin 12 Temmuz 1977 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle 
uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Komisyonlara üye seçimi 
BAŞKAN — Sayın üyeler, komisyonlar için se-» 

çimlere geçiyoruz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Dağıttınız kim

se kalmadı ki. 
BAŞKAN — Arz ediyorum efendim. Dağıtıldı. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Rica ettik 
şu gündem dışını bu defa yapmayın diye. Niyazi Un
sal yatırımını daha sonra da yapabilirdi. 

40 tane adam öldü bunun da hesabım sorun. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Soraca
ğız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mao'ya 
telgraf çekmeyin. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Söyleyeceğin varsa 
kürsüden söyle. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum, sayın 
üyeler müsaade edin efendim. Efendim çok rica edi
yorum, Sayın Özer rica ediyorum, Sayın Ege mü
saade edin efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söyledik 
bizde, bizim ilgimiz yok. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Mahalle kahvesi değil 
burası. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ağıt tanzim edin. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Başkanlıkça her ne 
kadar komisyon seçimlerine geçileceği bildirilmişse 
de, çoğunluğun olup olmadığı hususunda tereddüt ha
sıl olmuştur, onun için yoklama yapılacaktır efen
dim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yapılan yoklama so
nunda görüşmelerin devamı için yeterli çoğunluk ol
madığı saptandığından, 19 Temmuz 1977 Sah günü 
saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16.00 
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I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlara üye seçimi. 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

U 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
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 




