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Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, «Anka
ra'nın bazı mahallelerindeki asayişsizlik» 

Konularında 4 . 10 . 1977 tarilüi Birleşim
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1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun, Osmaniye ilçe
sindeki Karaçay suyu üzerine bir köprü ya-
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pılmasmm düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı Turgut YücePin yazılı cevabı. (7/773) 364: 

365 
2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

İbrahim Öztürk'ün, 1977 -1978 mevsimi için 
tahsis edilen kömüre dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Kâmran 
İnan'm yazılı cevabı. (7/777) 365:366 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelikbaş, Hükü-
mciîn son ekonomik kararlarına ve uygulamalarına; 

Siirt Üyesi Süreyya öner, Siirt'in il ve ilçe yolla-
ş innı bugünkü durumuna; 

İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat, Van ili Gevaş il
çesi Dokuzağaç köyündeki bazı aileler arasındaki ci
nayetlere, bu cinayetler sebebiyle köylülerin huzur
suzluğuna ve can emniyetine; 

Dair gündem dışı birer demeçte bulundular, 
Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine dair 

Başkanlık; 
10/45, 10/38, 10/13, 10/46, 10/51 numaralı Senato 

Araştırma Komisyonlarının çalışma sürelerinin ikişer 
ay uzatılmasına dair Komisyon Başkanlıkları; 

Tezkereleri kabul olundu. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öz-

türk ve dört arkadaşının, Türkiye'nin malî ve iktisa
dî durumu üzerinde bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/3), önerge sahiplerinin istemi üzeri
ne geri verildi ve gündemden çıkartıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca kurulmuş 
bulunan (10/54, 10/56, 10/57, 10/58, 10/59-60, 10/61, 
10/62, 10/64) numaralı; 

Daha evvel kurulmuş olup muhtelif sebeplerle ba
zı üyelikleri boşalan (10/2, 10/7, 10/12-15-31, 10/13, 
10/22, 10/25-42, 10/26-52, 10/29-41, 10/32, 10/36, 10/37, 
10/38, 10/39, 10/43, 10/44, 10/45, 10/46, 10/47, 10/49, 
10/51,10/16,10/23,10/30) numaralı; 

Araştırma Komisyonlarına, gruplar tarafından 
gösterilen adaylar seçildiler. 

Kars Üyesi Sırrı Atalay, Kars ilinde temeli atılan 
Şeker Fabrikasına dair Senato Araştırması isteyen 
önergesini (10/55) geri aldı, gereğinin yapılacağı bil
dirildi. 

Gündemin «Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim» maddesine geçildiğinde : 

Başkanlıkça yapılan yoklama sonucunda görüş
melerin devamı için yeterli çoğunluğun bulunmadığı 
saplandığından; 

11 Ekim 1977 Sah günü saat 15.00?te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.18'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Afyonkarahisar 
Rahmi Erdem Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Gaziantep 

Mehmet Kılıç 

SORULAR 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 

Dcmirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair sözlü 
soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/82) 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya

zi Ünsal'ın, Amerikalı bir gazeteci ve yazara dair ya
zılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/782) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Mehmet Kılıç (Gaziantep) 

BAŞKAN — 85 nci Birleşimi açıyorum. 

II, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

/. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Erzincan Üyesi Niyazi Unsalın, TKİ tara
fından alınan bir kararla kapatılan Erzincan Çilho-
roz, Aşkale kükürtlü kömür ocaklarındaki gelişme
lere dair «iindem dışı demeci. 

BAŞKAN — Bundan önce gündem dışı konuşan 
Sayın Hüsamettin Çelebi ve Sayın Niyazi Ünsal'ın 
konuşmaları üzerine açıklama yapmak üzere İçişleri 
Bakanı burada mı efendim?.. Yok. 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Sayın Niya
zi Unsal, TKİ tarafından alınan bir kararla kapatı
lan Erzincan, ÇHhoroz, Aşkale kükürtlü kömür ocak
larındaki gelişmelerle ilgili gündem dışı söz talebinde 
bulunmuşlardır. 

Buyurun Sayın Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Teşekkür 
rim Sayın Başkan. 

ede-

Sayın senatörler; 
Önce size Türkiye Kömür İşletmelerinin Yeraltı 

Maden - İş Sendikasına yazdığı bir yazıyı okumak is
tiyorum. 5 Ekim tarihini taşıyan yazı şu : 

«Kurulumuz, Şark Linyitleri İşletmesinin Aşkale 
işyeri kükürtlü ocağı; istihsalin yapılmaması, aşırı 
zarar ve işletmenin teknik yapısının doğurduğu zor
layıcı sebepler muvacehesinde, Yönetim Kurulumu
zun 27 . 9 . 1977 gün ve 2406/1280 sayılı kararı île 
sii resiz kapatılmıştır. 

Bu ocakta çalışan tüm işçilerin kıdem tazminat
ları, bilumum ücret alacakları ile ihbar ödeneklerine 
a!t ücretleri peşin ödenerek, işyeri akitlerinin feshi 
cihetine gidilecektir, 

Bu hususta işyerimize ve ilgili makamlara gerekli 
bildirimde bulunulmuştur. 

Bilgilerinizi rica ederiz. 
TKİ Genel Müdürü 

Kayhan Çimbay» 
Evet sayın senatörler; 
Böylece bir işyerimiz daha kapatılıyor. Hem de 

yakıta, enerjiye en çok ihtiyaç duyduğumuz bir sıra
da yapılıyor bu. 

Ben bu işyeriyle bir süredir ilgileniyorum ve ge
lişmelerin önünü, sonunu az çok biliyorum. Cephe 
döneminin tipik dramlarından, tipik uygulamaların
dan biri de bir süredir bu işyerinde yapılıyor ve sür
dürülüyor. 

Kükürtlü kömür ocağı yukarıda okuduğum yazı
da söylenen nedenlerle kapatılmıyor. Neden son de
rece çirkin, politik bir oyundur; başka işyerlerinde 
tezgâhlanan cephesel oyunlartn bir benzeridir. İşlet
me kapatmayı üç nedene bağlamaktadır : 

1. İstihsalin yapılamaması, 
2. Aşırı zarar. 
3. Teknik yapının doğurduğu zorlayıcı neden

ler. 
Sayın senatörler; 
Bu nedenlerin üçü de doğru değildir. Çünkü bu 

işletmede istihsal yapılmaktadır. TKİ, bu işyerinde 
yılda 57 000 ton linyit üretmeyi programlamış; bu
nu başarmıştır. Yine İşletme günde 191 ton Huy it çı
karmayı istemiş, bunu da sağlamıştır. 

Bir işletme planladığını, programladığını yapar
sa, istediğini elde ederse, nasıl «İstihsal yapılamıyor» 
der? Yine işletme, planladığını ve programladığını 
yaparsa, bunun sonucu nasıl zararla bağlanır? 

345 
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Teknik yapının doğurduğu zorlayıcı nedenler: Bir 
Devlet işletmesinde işyerinin kapatılması nedeni hiç 
olamaz Devlet, böyle bir sorunu, işyerini kapatarak 
değil, nedeni ortadan kaldırarak halleder. 

Kaldı ki, bu İşletme; yani TKİ 1976 ve 1977 yıl
larında aynı yörede; yani şimdi kapattığı ocak yöre
sinde ne işler yapmış, Devlet işletmeciliğinin ne bu
lunmaz örneklerini vermiş, Devleti hangi yükümlü
lükler altına sokmuş ve Devlet eliyle Devlet maliyle 
kimleri nasıl zengin etmiştir. Şimdi bunların örnek
lerini vereceğim: 

Sayın senatörler; 
Kükürtlü Kömür Ocağının işletme tarihi oldukça 

eskidir; ta Osmanlı İmparatorluğu günlerine kadar 
uzanır. 

Birinci Paylaşım Savaşında Ruslar o yöreye gel
dikleri zaman ocağı işletmeye başlamışlar, dekovil 
h<?î!ı döşemişler. Yani, ülkeye ilk giren düşmanın bi
le dikkatini çeken bir kaynak burası. Rezervini kati 
olarak bilmemekle beraber, oldukça verimli bir da
mar ve yaygın bir sahaya sahip ocak olduğunu bili
yorum. 

Bunu niçin anlatıyorum: Böyle bir ocağı verim
sizlik nedenine bağlayarak kapatan TKİ, 1976 ve 
1977 yıllarında aynı yörede bakınız kimlerden ve 
hangi koşullarla ocaklar almış: 

1. Erzurum - Oltu Sütkan Ocağı: Sahibi, Kö
mür İşletmeleri Anonim Ortaklığı. Bedeli, 10 774 376 
TL. Paradan bsşka satın alma koşulu, 10 yıl ton ba
şına (6) TL. rödövans (Rederance) ödemek. 

2. Erzurum-Oltu Balkaya ocağı: Sahibi, Balka-
ya Maden Limitet Şirketi sahipleri Selâhattin İpçi, 
İbrahim Kuzulugil. Bedeli, 4 618 391 TL. Koşulu, 
10 yıl ton başına (6) TL. rödövans (Redevance) öde
mek. 10 yıl 100 ton bedelsiz kömür vermek. 

3. Erzurum-Oltu Doğumaden: Sahibi, Doğuma-
dencilik Limitet Şirketi Ortakları İbrahim Nalbant-
oğlu, Nazım Karabulut. Bedeli, 3 365 850 TL. koşul. 
10 yıl (6) TL. ton başına rödövans (Redevance) öde
mek. 

4. Erzurum-İspir Karahan ocağı: Sahibi, Ahmet 
Yılmaz. Bedeli, 1 276 200 TL. koşulu, 10 yıl ton ba
şına (5) TL. rödövans (Redevance) ödemek. 

5. Erzurum-Oltu ocağı: Sahibi, İbrahim Yeşil
baş. Bedeli, bir çeki için 500 000 TL. Çekinin ne ka
dar olduğunu henüz saptayamadık. bir çeki için; 
çekinin ne kadar olduğunu henüz saptayamadık. Ko
şulu, 1.0 yıl ton basma (6) Türk Lirasından rödö
vans (Redevance) ödemek. 

Dikkat ediyorsanız saym senatörler, ocaklar mil
yonlara alınıyor. Bu yetmiyor bu ocak sahiplerine, 
on yıl süreyle üretilerek her ton kömür başına (6) 
lira ödemeye devam ediliyor. TKİ bu ocaklarda gün
de ya da senede ne kadar fazla üretim yaparsa, ne 
kadar çok kömür çıkarırsa ocağı devredenlere o ka
dar fazla (6) Türk lirası para ödemeye devam ede
cek. Bu da yetmiyor, rödövans (Redevance) olarak 
ton başına ödenen 10 yıl süreli (6) Türk lirası da 
yemliyor, yılda 100 ton da bedelsiz kömür veriliyor; 
yani her yanı ile devralınan bu ocaklar devreden
ler için bir yağlı kuyruk; çevirsin, çevirsin yesinler. 

Şimdi, Kükürtlü Ocağının neden kapatıldığını bi
raz önce okuduğum kararla 27 . 9 . 1977'de TKİ 
tarafından alman kararla belirleyen nedenlerden bi
risini böylece noktalıyoruz. Kükürtlü Ocağından 
üretilen kömürün her tonu için (6) lira ödenecek cep
he yandaşı yoktur. Halbuki, demin isimlerini ve de
vir koşullarını saydiğıra ocaklardan üretilen her ton 
kömür için Cephe yandaşlarına (6) lira ödenecektir. 
Bu ne kadar fazla olursa Cephe yandaşları o kadar 
çok para alır, Ülkücüler daha fazla beslenir, daha 
fazla saldırır. Bu üretimi artırmak için TKİ bakınız 
sadece Kükürtlü ve Çilhoroz Ocaklarını kapatma 
kararını almakla kalmıyor; bir başka karar daha alı
yor. «Bu ne demektir, böyle şey olmaz, bu sizin dü
şünceniz» diyenleriniz olabilir; ama işin içine biraz 
girince, işlerin üzerinde biraz durunca, ne olmaz de
diğimiz işin Cephe ortakları ve yandaşları içinde ol
duğunu ve oluştuğunu görüyoruz. 

Örneğin; Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Si-
vas-Kangal civarında arama yapmış; iyi linyit ya
takları bulmuş. Bir Devlet kuruluşu oîan MTA Ens
titüsü bu yatakları saptadıktan sonra, bulduktan 
sonra doğal olarak TKİ'nin işe el koyması gerekir 
ya da MTA aramanın sonucunu TKİ'ye bildirmesi 
gerekir; en azından bu beklenir Nerede?., Kangal'da 
bulunan zengin linyit yataklarını, Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü saptadıktan, bulduktan sonra 
Devlet kuruluşu oîan TKİ değil bu yere Vehbi Koç 
el koyuyor. Aramayı Devlet yapacak, ocağa özel gi
rişimciler sahip çıkacak. Bu bizim ülke yönetiminin 
özelliğini gösteren açık bir tutumdur. Bir süre sonra 
bu ocaklar; yani Kangal'da MTA tarafından sapta
nıp kapatma işlemi Vehbi Koç tarafından yapılan 
bu ocakîar Oltu'da, İspir'de, Erzurum'da olduğu gi
bi milyonlara TKİ'ye devredilecek ve üretilen her 
ton için kim bilir kaçar lira rödövans (Redevance) 
olarak Vehbi Koç'un kasasına akacak. 
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Biraz önce TKİ sadece kapatma kararı almıyor, f 
bir başka karar daha alıyor dedim, Şimdi, bu kararı 
bilgilerinize sunuyorum. 

TKİ, 12 . 9 . 1977 gün ve 2404/1236 sayılı karan 
ile 1978 yılı içinde, (yani önümüzdeki yıl içinde) 
Şark Linyitleri İşletmelerinde; yani kapatılan işlet
melerin anabölümündc 27 480 000 liralık yatırım 
yapmayı planlamıştı. Bununla Kükürtlü Ocağını ka
patma kararı aldığı tarihten, (dikkat ediniz sayın se
natörler) 15 gün önce Şark Linyitleri ocaklarında 27 | 
milyon liralık yatırım yapmayı kararîaştırıyorlar. Ni
çin yapıyorlar bunu, kömür üretimini artırmak için 
mi? Hayır. İşyerini, modern işyeri durumuna getir
mek için mi? Hayır. Yandaşlarına, cephe ortakları
na, Devleti ve halkı sömürenlere, yeraltı kaynakları
mızı bir asalak gibi yiyip yutanlara daha fazla para 
ödemek için. Nasıl ödendiğini de biraz önce anlattım. 
10 yıl süre ile çıkacak her ton kömür için Şark Lin
yitleri ocaklarından çıkacak her ton başına 10 yıl sü
re ile (6) lira ödemek için. 

m*-
Eğer böyle olmasa; yani düşünce bu olmasa, en 

ilkel koşullarla işletildiği halde 190 ilâ 200 ton gün
de kömür işleten Kükürtlü Ocakları kapatılmaz, du
rup dururken. Kapatılan Kükürtlü Ocaklarında kö
mür (biraz sonra anlatacağım) kol ve kazma gücü 
ile çıkıyor. Böyle olduğu halde günde 191 ton plan
lanmış, 191 ton kömür çıkartılıyor, linyit çıkartılıyor 
bu ocaklarda. Ama, bu ocaklar şu anda kapatıldı. 

Sayın senatörler; 
Kükürtlü Ocaklarında kömür kazma ve kol kuv

veti ile çıkartılır. TKİ tüm uğraşlara, yazmalara, di
renmelere rağmen bu işyerlerinde yeraltı çalışmaları
nın istediği koşulları hazırlamaya yanaşmamıştan Ba
kınız bu işyeri için 1974'te Devlet Yüksek Denetle
me Kuruluna verilen raporun özeti ne yazıyor: 

İşletmenin teknik ve idarî yönden; yani şimdi ka
patılan Şark Linyitleri İşletmesinin idarî yönden Ge
nel Müdürlükçe ele alınıp Devlet işletmesine, (dikka
tinizi çekiyorum bu sözcüğe) Devlet işletmesine yakı
şır duruma getirilmesi gerekir. Bunu 1974'te Yüksek 
Denetleme Kuruluna verilen rapora yazıyorlar. Bu 
Yüksek Denetleme Kurulu raporuna geçen bir not, 
ne diyor: «Bu işyeri, Devlet işyerine yakışır duruma 
getirilmelidir.» Demek ki bu işyeri, Devlet işyerine ya
kışır durumda değil. Neden? Çünkü, tekniğin öngör
düğü hiç bir önlem burada yapılmıyor. İşletme müdürü 
yok, böyle bir işletmede işletme müdürü yok, teknik 
sorumlu yok. İşyeri yetersiz çavuşların eline bırakıl
mış. İşçi nereden içme suyu alıyor? Şimdi işçi dere

lerden içme suyu alıyor. Bir içme suyu bu işyerine 
getirilmemiş. Servis otobüsü yok. Terli işçi, üstü açık 
kamyonlar üstünde 50 kilometre ötedeki köyüne ve 
kentine gidiyor. Ölen, sakat kalan; çavuş Hüsnü 
Top'u kızduıp işinden atılan işçilerin hesabı yok bu
rada. 

İşte böyîe bir ortamda, böyle ilkel bir ortamda 
çalışma sürerken değişik bir durum doğuyor, bura
da sayın senatörler. 1976'da bu işyerine iîk kez bir 
sendika eî atıyor; Yeraltı Maden İş Sendikası. Sen
dika kısa sürede çoğunluğu kendi bünyesinde toplu
yor. Aşkale Asliye Hukuk Mahkemesinden yetki alı
yor; TKİ'yi görüşme masasına çağırıyor. Ne için 
görüşme masasına çağırdığını da biraz sonra açıkla
yacağını. Bir ücret artırımı falan için değil, biraz ön
ce saydığım koşulların değiştirilmesi için. TKİ, Sen
dikayı tanımıyor, «Seninle bir masaya oturmam» di
yor. 

Bu arada işin içine ikinci bir sendika karışıyor; 
Türk-İş'e bağlı Doğu Maden-İş Sendikası. Bu Sen
dika 100 kadar işçiyi bünyesine almıştır. Yeraltı Ma-
den-İş'te ise 380 işçi kayıtlıdır. TKİ yetki almasına 
rağmen bağlantıyı, 100 kadar işçiyi bünyesinde bu
lunduran Doğu Maden-İş Sendikasıyle yapar. Yer
altı Maden-İş Sendikası bunun üzerine grev kararı 
alır, yasal tüm koşulları yerine getirir ve greve baş
lar. 68 gün sonra Bakanlar Kurulu grevi güvenlik ne
deniyle durdurur. Danıştay, Bakanlar Kurulunun bu 
kararını kaldırır. Bu defa değişik olaylar başlar: 

TKİ İşletmeden elini çeker. TKİ grev kalktıktan 
sonra kendi işletmesinden, Ocaklarından elini çeker; 
o da bir türlü greve başlar, işletme müdürlerini, iş
yeri sorumlusunu, tüm personelini ocaktan alır. An
layacağınız, işveren olarak greve başlar. İşçilerin üc
retlerini ödemez. Bir taraftan da Aşkale ve Erzurum 
yöresindeki yandaşları aracılığıyle «Komünistler oca
ğı işgal etti, ocağa giremiyoruz.» diye çevreyi kışkırt
maya başlar. Erzurum ve Aşkale'den toplanan ko
mandolarla ocağa baskın üstüne baskınlar düzenle
nir. Kömür isteyenlere, «Kömür yok. Komünistler 
ocağı işgal etti, ocağa biz giremiyoruz.» derler. 

Bu durumu gören işçiler derhal işbaşı yapar; ya
ni Yeraltı Maden-İş Sendikasının grev yapan işçileri 
bakar ki, yasa! yönlerden kendileriyle uğraşamayan, 
netice alamayan TKİ bu defa değişik yönlere baş
vurdu, derhal işbaşı yaparlar ve kömür işletmeye baş
larlar. TKİ yetkililerinin «Kömür yok» dediği gün
lerde ocakta binlerce ton kömür yığılıdır. Yığılan kö
mürleri ilçe Kaymakamı ve Üçüncü Ordu'dan gi-
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denler tutanaklarla tespit ederler. Aşkale'de bir ta
raftan da hoparlörlerle halka duyururlar, «Ocakta 
kömür üretiliyor. Şu anda da şu kadar bin ton kö
mür yanmak üzere yığılı duruyor, buyurun görün» 
derler; ama bunların hiç biri para etmez. 

Çevredeki M. H. P. ve A. P. yetkilileri harekete 
geçmiştir: «Kapatın bu ocakları.» Neden?. Bu ocakla
rı kapatmanın iki nedeni yar. Birini biraz önce açık
ladım; sattıkları ocakları çalıştırmak, onlardan ton 
başına alacakları paraları bir an önce almak, çoğalt
mak. Çünkü, bu kömür ocakları için halkı kışkırtan
lar, biraz önce saydığım yedi yerde kömür ocaklarını 
TKİ'ne devredenlerdir. 

İkincisi ise, bu ocaklarda çalışan işçilerin % 90'ı 
C. H. P.'lidir. Daha açık söyleyeceğim; Alevî yurt
taşlardan oluşan işçilerdir. Yıllardır cephe partilerine 
oy vermezler, aralarına faşizmi ve faşist yanlıları 
sokmazlar. Ocakta 480 işçinin 380'i Yeraltı Maden-
İş Sendikasında toplanmıştır. Bu nedenle komando-
luğa özenenler ve işyerlerinde faşizan yöntemleri uy
gulamak isteyenler son derece rahatsızdır, îşte bura
nın kapatılmasının asıl ve ikinci özlü nedeni bu. 
İşyerini dolaylı olarak kapatmak, kadroyu değiştir
dikten sonra yeniden açmak; tıpkı yurtlarda, okul
larda yaptıkları gibi; Diyarbakır, Mardin, Tunceli 
eğitim enstitülerini kapattıkları gibi Devrimci düş
manlığı, düşünen insanlar düşmanlığı bu okulları na
sıl kapatıyorsa, «Bize oy vermiyor, biz şu şu şu ey
lemleri bunların yanında yapamıyoruz.» diye ocak
ları kapatıp, buradaki 480 işçiyi dağıtmak istiyor. 

Sayın senatörler; 

12 . 9 . 1977 günü kapatılan Kükürtlü Ocağına 
Sayın Sakarya Senatörü Fehmi Güneş'le birlikte bu 
ocağa gittiğimiz zaman işçiler işbaşındaydı, harıl ha
rıl kömür taşınıyordu yeraltından. Ama, İşveren du
rumunda olan TKİ'den tek sorumlu bu işyerinde 
yoktu. Grev yapmıştı işveren. Ben ilk defa işçisiz ça
lışan, işvereni grevde olan yer olarak orayı gördüm. 

İşçileri dinledik, yığınlarla kömürü gördük, «Kö
mür yok» denen ocaklarda yığınlarla kömürü gördük. 
TKİ üç ayda burada 8 işletme müdürü değiştirmiş. Her 
gönderdiği müdür, beğenmeyip değiştirdiği, gönderdi
ği her müdür işçilerden yana rapor vermiş, «İşçiler 
haklı» demiş. Mahallî politikacıların çirkin tutumlarıy-
le komandoların tutumlarını anlatmış TKİ'ye. Mü
hendisler işyerlerini bırakıp kaçmışlar. Bir kısmı istifa 
ettirilmiş, özel kurumlara geçmiş. Ama, dedim ya 
mahallî politikacılar, yeraltı servetlerimizi yağmala
yanlar durmamış. 

A. P. Aşkale İlçe Başkam ve İl Genel Meclisi Üye
si Yalçın Birdal, yeni Bakan Kâmran İnan'a Aziziye 
Gazetesinde açık mektup yayınlıyor o günlerde: «Bu 
ocakları komünistler işgal etti. Kapatın burayı. Kavur
ma Çukuru Köyünde kömür daman var, orayı açın.» 
öyle yazıyor. 

Kavurma Çukuru Köyündeki kömür damarları, 
(Lütfen dikkat ediniz) A. P. İlçe Başkanının üstünde
dir. Orayı açtıracak, yeni Bakana o açık mektupla. 
Kapatın bu tarihî kömür ocağını, çalışan ocağı, günde 
200 ton kömür üretilen ocağı. «Kavurma Çukuru Kö
yünde benim üstüme kayıtlı ocak var, oraya gönderin 
işçileri, orada çalıştırın.» diyor. Öyle yazıyor. «Kapa
tın burayı, açın Kavurma Çukurunu..» Niçin?.. Mil
yonlara TKİ'ye devretmek için. İspir'Ii, Oitu'lu, Er-
zurum'lu A. P. yandaşları öyle yapmış. Geri mi kahr 
yani Yalçın Birdal?. 

Bu ocağa her müfettiş geldiğinde, ocağa Yalçın 
Birdal geliyor. Ocağın sorumlusu o, müdürü o, ça
vuşu o; A. P. İlçe Başkanı. Böyle bir ocağı nasıl kapat
masın Sayın Bakan. Kapattı, dediğini yaptı Yalçın Bir-
dal'ın ve daha başkalarının. 

Sayın senatörler; 
Üç aydır 380 işçi ücret alamıyor, aç geziyor. Sen

dika ayda 30 bin liraya otomobil kiralayarak işçi taşı
yor bu işyerine. Ama, Yeraltı Maden-İş'e kayıtlı olma
yanlara; yani o yüz kadar işçiye, arasıra mühendisle
re saldırıp oradan kaçırtanlara ve köylerden adam top
layıp bu işyerini basmak isteyenlere, işe gelmedikleri 
halde, ocakla iş ilişkileri olmadıkları halde harıl ha
rıl, çatır çatır para ödeniyor. Baskın yapan komando
lar böylece besleniyor. Anlayacağınız, çirkin oyunla
rın tümü sıralanıyor ve oynanıyor burada. 

Sayın senatörler; 
Karanlıkta kaldığımız bir ortamda böyle bir ka

rarın alınması son derece düşündürücüdür. Bunu al
dırmak için karanlıktan daha etkili, bugünkü Türkiye' 
deki karanlıktan daha etkili, daha öncelikli bir nede
ni olması lâzım Sayın Bakanın. Hele bu kapatılan ocak 
tezek yakarak ısınan bir bölgede olursa iş daha da 
değişir, daha da düşündürücü olur. 

Sayın senatörler; 
Bu ocaktaki uyuşmazlık nedir? Sayın Bakan bunu 

söyler mi? Bakana bu bilgileri veren TKİ yetkilileri 
bunu söyleyebilirler mi? İşçilerimiz ne istiyorlar? 
«Bu işyeri çok ilkel koşullar içinde çalışıyor, bunu 
düzeltiniz» diyorlar. Bunu istiyorlar. «Devlet işletme
sine yakışır duruma getiriniz» diyorlar. Bunu, Yüksek 
Denetleme Kuruluna rapor veren müfettişler de böy-
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le söylüyorlar. İşletme müdürü olarak gönderilenlerin 
hemen hepsi bunu doğruluyorlar; ama TKÎ buna ya
naşmıyor. Pilli manyeto ile ateşleme yaptırıyor, iki ki
şi parçalanarak ölüyor. Bu olayın yalancı tanığı yüz 
kilometre ötedeki Çilhoroz îşletmesinden, ocağından 
getiriliyor, sorumlu olan oradan getiriliyor. Tarihî iş
yerinde bir içme suyu yok. İşçiler ücretlerimizi yüksel
tiniz demiyorlar; «İşyerini düzeltin, başımıza anlayan 
insanlar verin.» diyorlar. TKİ bütün bunlara birden; 
«Olmaz» diyor. Niçin, neden? Siz komünistsiniz, siz 
komünist bir sendikaya mensupsunuz. Sayın Bakanla 
görüşen partimden bir yetkiliye de; «Bu sendikadaki 
işçiler sizin dışınızdaki solculardır, bunu biliyor mu
sunuz?» diyor. Bunu Bakan söylüyor. «Siz» diyor, 
«Komünistsiniz, ülkücü değilsiniz, cephe partilerine 
oy vermiyorsunuz ve de alevisiniz.» 

Görünüşteki bu. Arka planda kalanları baştan be
ri anlatıyorum. İspir'de, Oltu'da, Erzurum'da Devleti 
soydurmak: Devletin malını, madenini Devlete satmak 
ve paraları halkı soyanların ve bölenlerin cebine akıt
mak.. İşte milliyetçilerin yaptığı bu. İşte halka, «Lâm
banızın birini söndürün, televizyonu az izleyin» diye 
öğüt veren Bakanın bugünlerde yaptığı bu; ama bun
ları yapamayacaklar beyler. Bu ülke yalnız değil ve 
sahipsiz değil. 

her kapanana ve her yapılana olur düşüncesiyle ba
karak durum süratle değişir ve dönemeyeceğimiz yer
lere gelir. 

Geçen konuşmamda Mamak'taki, Tuzluçayır'daki; 
yani şehrin varoşlarındaki gecekondu semtlerindeki 
saldırıları sizlere anlatmıştım. Eğer, bu tehlikeler köy
den şehrin varoşlarına, gecekondu semtlerine geldiği 
gibi bir günde, şehrin varoşlarından şehrin içine ve 
caddelerine inerse; yani Tuzluçayır'daki, Mamak'taki 
halka yapılanlar şehir içinde yaşayanlara da ulaşırsa, 
önünü sizler de alamazsınız, haberiniz olsun. Kendini
zi de bu akıntının, bu gelintinin ve bu gelişmenin için
den kurtaramazsınız. 

Cephe ortakları ateşle oynuyorlar, o gün de söyle
dim. Üç senedir oynadıkları her an ateş, süratle yayı
lıyor, ateşi yayanlar da barınacak yer bulamaz, bu gi
dişle. 

Sayın senatörler; 
Aşkale'de bir ocak kapatılmıyor, bir ateş yakılıyor. 

Bunu saygıyle bilgilerinize sunarım. 
Teşekkür ederim, Sayın Başkan. (C. H. P. sırala

rından alkışlar) 

2. — Aydın Üyesi Sadettin Demirayak'ın, Afet fş-
leri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Daire Müdürüne 
yapılan silâhlı saldırı ve bununla ilgili olarak gelişen 
olaylara dair gündem dışı demeci ve İçişleri Bakanı 
Korkut Özal'ın cevabı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Sayın Sadettin Demirayak, Afet İşleri Genel Müdür
lüğünün Yapı İşleri Daire Müdürünün silâhlı saldı
rı sonucu, yaralanması ve bununla ilgili olarak gelişen 
olaylar hakkında gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Demirayak. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Bu çatı altına gelişimizin dördüncü aynı doldur
maktayız. Huzurlarınıza getirmekte olduğum konu 
hakkında gayet tabiî ki, pek çoğumuzun da basından 
öğrenebildiklerini ve onun sonucunu sizlere yansıtmak 
istiyorum. 

Malumunuz olduğu şekliyle, 10 gün kadar önce 
İmar ve İskân Bakanlığının Afet İşleri Genel Mü
dürlüğüne bağlı Yapı İşleri Dairesinin Başkanlık Oda
sına Nabi İnciler adındaki bir müteahhit (ki, bu şahıs 
Devlerin afet işleriyle ilgili yüz milyonluk ihalelerini 
üzerine alan ve bunları yapan bir kişidir) adamlarıyla 
beraber bu daireye girerek, istediği belgenin kendisine 
yerilmemiş olmasından dolayı o Daire Müdürüne, Mü
dür Yardımcısına yanındaki silâhlı adamlarıyla bera-

Sayın senatörler; 
Bunlar 1977'de oluyor. Bir taraftan milyonlara 

ocaklar satın alınıyor, satın alınan ocakların rezervle
ri bile belli değil, ne kadar kömür olduğu belli değil. 
TKİ kayıtlarında ben bulamadım. Maden Tetkik Ara
ma kayıtlarında 10 milyona devir alınan ve on yıl 
süre ile işletilip altışar liradan rödövans (Redevance) 
ödenecek kömürün ne kadar kömür vereceğini, rezer
vinin ne olduğunu orada bulamadık. Rezervleri belli 
olmayan bu ocaklar için 1978'de, önümüzdeki yılda 
27 milyon lira harcanması planlanıyor. Bu arada en 
ilkel çalışma düzeni içinde bile 60 bin ton kömür ve
ren Devletin kömür ocağı kapatılıyor. Bu idarenin 
adını koyalım. Yani bu tarzdaki bir idarenin adını bu
rada lütfen koyalım, bu yönetimin admı belirtelim. 
İşçi emeğinin karşılığını yükseltmeyi değil, işyerinin 
düzeltilmesini istiyor; bu isteğin sahiplerinin işine son 
veriliyor. Hem de işyeri kapatılarak. Buna inanalım 
nu? Böyle bir olayın karşısında susalım mı beyler? 

Beyler; 

Bugün işyeri kapatılıyor, okullar kapatılıyor, yarın 
bir başka yerler kapatılır. Geliyor. Adım adım, an an 
üstümüze üstümüze geliyor. Bugün oralar kapanıyor, 
buralar kapanıyor yarın kapanacak yerler var. Eğer 
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ber silâhlı saldırıya başvurmuş ve o Dairenin Müdür 
Yardımcısını silâhla yaralamış ve yine bu Daire içe-
sinde her tarafı tarumar ederek ellerini, kollarını sal
laya sallaya 06 PV 283 plâkalı arabaya binerek Devle
tin bu Dairesini terkedip gitmişlerdir. 

Yaralanan Devletin memuru yetkili sağlık kuru
luşlarına başvurarak aldığı yaradan dolayı raporunu 
almış, yetkili adlî mercilere başvurarak bu işin kovuş
turması yapılmıştır. 

Adliyeye intikal eden olay ve bu sanık hakkında 
bilmiyorum h&ngi suçtan dolayı takibata girişildi? Ad
liyeye intikal etmiş olan bu olay üzerinde duracak de
ğilim; yalnız bu olayın akabinde Nabi İnciler adında
ki müteahhit Ankara, Kavakhdere, Tunus Caddesin
deki işyerine 1 nci Şube Ekipleri yaptıkları baskında, 
daha önceleri polislerin basına verdiği raporlarda gö
rüldüğü gibi, silâhlar ve onların yanında anarşistlerin 
fotoğrafları ve kitapları bulunurken, basına yansıyan 
bu fotoğrafta sadece bu şahsın fotoğrafı ile beraber 
Rus yapısı uzun menzilli bir silâh, Beretta tipi bir ta
banca ve yine bir Barabellumla beraber 9 tane şarjör, 
200 tane mermi Emniyetin Birinci Şube ekipleri tara
fından yakalanmıştır. 

Bu şrh's hakkında da 6136 sayılı Kanuna muhale
fetten dolayı dava açılmış olacağı kanısı bizde yerleş
mekte. Bu konu hakkında da konuşacak değilim. Çün
kü, bu konu da adalete intikâl etmiş bulunmaktadır. 

Benim üzerinde durmak istediğim nokta; Devletin 
Afet İşleriyle ilgili 100 milyonluk yatırımlarının iha
lesini alan Nabi İnciler adındaki şahsın, Birinci Şube 
ekipleri huzurunda vermiş olduğu ifade içerisindeki 
husustur. 

Nabi İnceler Birinci Şube ekiplerine «Cumartesi 
günü buraya gelmiş olsaydınız, burada Adalet Bakam 
Necmettin Cevheri'yi bulacaktınız» demektedir. Be
nim üzerinde durmak istediğim konu işte burasıdır. 

Sayın Adalet Bakanı, Devletin Afet İşleri Daire 
Başkanı Yardımcısına silâhla saldırıda bulunan, o gün 
hakkında tutuklama karan verilmemiş bulunan bu 
müteahhidin, Tunus Caddesindeki bu işyerini Devletin 
makam arabasıyla ziyaret etmektedir. Devletin Ada
let Bakanı, bu işyerini yöneten müteahhitle ortak ol
duğu düşüncesinde midir ki, yapılan bu ihalelerden 
dolayı kendine düşen payı, kendisine verilmesi lâzım 
gelen parayı almak için mi oraya gitmiştir?.. Yoksa, 
Devletin bu Adalet Bakanı, anarşiyi körükleyen, anar
şinin sırtını sıvazlayan anarşiyi yaratanın Hükümet 
olduğunu ve bu imajı yaratmak için mi suç işleyen şa
hısların iş yerlerini ziyaret etmek lüzumunu hissetmek
tedir. 

Bizler Anadolunun muhtelif kasabalarında rahmet
li Mahmut Esat Bozkurt'un değerli sözlerinin kulakla
rımızda çınladığı dönemlerde hâkimlik, savcılık görev
lerinde bulunduk. Görev yaptığımız dönemlerde başı
mızda bulunan Adalet Bakanının Mahmut Esat Boz-
kurt gibi, o ideali taşıyan Adalet Bakanları oldukları
na inanıyor ve görüyorduk. 

Günler değişmiş; biz Anadolunun bu kasabaların-
dan, bu çatı altına geldikten sonra görüyoruz ki, Ada
let Bakanları maalesef suç işleyen şahısların sırtlarım 
sıvazlamak için onların işyerlerine gitmektedir. Bu, 
yalnız Adalet Bakanının girişimleri sonucu değildir. 
Zira, görüyoruz ki, şu dönemlerin içerisinde yönetme
likler ve Bakanlığın aldığı kararlar bulunmasına rağ
men İçişleri Bakanının jandarması ve polisi basın 
mensuplarının dahi kollarına kelepçe vurarak ceza
evine göndermektedir ve Sayın İçişleri Bakanımız te
levizyonda topluma görünmek çabası içerisinde sine-
malardaki sansür uygulamasının devamını arzu eder 
şekliyle kendisinin diğer yönetmenlerle beraber boy 
gösterme çabası içinde olduğunu görüyoruz. 

Yine bu Hükümet kesiminin bir bakanı anarşiye, 
Devletin memurunun tokatlanmasını, silâhla vurulma
sına göz yumdukları için; bakıyoruz diğer bir bakan, 
Hakkâri iline ziyarete gittiğinde oradaki esnafın dük
kân kepenklerini kapattığını, kapatılan kepenklerden 
sonra halkın kendisine sevgi göstermemesi ve protesto 
etmesi karşısında üç dakika kalarak oradaki Hükümet 
binasının arka kapısından kaçıp gitmektedir. 

CEVAT AYKAN (Tokat) — Hangi Bakan?.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Var olsun Hak-

kârililer. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Devamla) — Gazete

yi okuyor, basını takip ediyor isek benden sormak ge
reği yok; basın bunu daha üç gün önce yansıtmıştır. 

Saygıdeğer arkadaşlar; 
Benim, yıllarca hizmet verdiğim bu Bakanlığın, 

Bakanlık koltuğunu işgal eden kimselerin Devletin oto
ritesini sağlayabilecek, kişisel saygınlığını kazanabile
cek kişilerden olmasını dilerim. 

Hatırlarsınız 1,5 ay kadar önce, İtalya'da bir Na
zi suçlusu cezaevinden kaçırılmış Almanya'ya götürül
müştü. İtalya basını, İtalya Parlamentosu bu olay kar
şısında direnmiş, oranın Savunma Bakanını istifaya 
zorlamıştı ve Savunma Bakanı bir Nazi suçlusunun ce
zaevinden kaçışına mani olamadığı için istifa etmişti. 

ISayın Adalet Bakanımız, istifa müessesesini gör
müyor, istifa müessesesini bilmiyor ise dileğim o ki, 
Hakkâri'nin Yüksekova'sında 35 yıl, Adalet Bakanlı-
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ğmın Nazilli'de cumhuriyet başkâtipliğini yapan şah
sın oğlu, devrimci bir savcı Yüksekova'nın evinin ka
pısı önünde kalbura çevrilerek kurşunlanmak suretiyle 
öldürülen bu Savcı'nın katillerine Tunus Caddeşi'nde 
işyerine gittiği müteahhitin yanma giderken nasıl onun 
elini sıkmışsa bu katillerin de ellerini sıkmasını istemi
yorum ve yine istifa müessesemi düşünmüyor ise Orta
doğu Mütevelli Heyetinin sayın mensuplarının evleri 
önüne konan patlayıcı madde suçlularının tebrikine 
gitmesin. 

Yine, istifa müessesini düşünmüyor ise Sayın 
Adalet Bakanı, karakolda milletvekillinizi tokatlayan 
polisin daha üst kademelere yerleşmesi için ön ayak 
olmasın, milletvekiline inen bu şamar, günün birin-
dede kendisine inebilir. 

Beni dinlediğiniz için saygılarımı sunarım. (C. H.P. 
sıralarından alkışlar.) 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Erzu
rum Milletvekili) — Konuşmacıya cevap vermek is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu görüşme ile mi ilgili?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Erzu

rum Milletvekili) — Evet efendim. 
BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın ÖzaL buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Erzu
rum Milletvekili) — Muhterem Başkan, Yüce Sena
tonun değerli üyeleri; 

İçişleri Bakanı sıfatıyle huzurunuzda güven al
mış Hükümetin bir üyesi olarak önemli bir konuda 
biraz evvel konuşan arkadaşımın ortaya getirdiği hu
suslara cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum. 

Hadisenin, doğrudan doğruya benim Bakanlı
ğımla ilgili cepheleri vardır; Hükümet üyesi diğer 
bir Bakan arkadaşımla ilgili cepheleri vardır; bir de 
anayasal düzenimizde, kendi koyduğumuz Anayasa 
içinde burada söylenmesi gereken hususları vardır. 

Önce, burada, birkaç hadise birbirine karıştırıla
rak konuşulduğu için «İnci Baba» namı ile maruf 
müteahhitin hadiseyi müteakip derhal tevkif edildi
ğini ve halen yargıda olan bir dava konusu olduğu
na işaret edeyim. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — İkaz edilmiştir efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Kendisi mevkuftur ve Anayasamızın 132 nci 
maddesinde de şöyle bir husus var, herhalde saym 
senatörlerimiz biliyorlar. 

«Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama 
Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılması ile soru 
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sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir be
yanda bulunulamaz». Bu, Anayasanın yargının ba
ğımsızlığı ilkesini korumak için hepimizce kabul edi
len bir ilkesidir. Halen bu mesele yargıdadır. Bu.. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Biz on
ları belirtmedik Saym Bakan.. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Efendim.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin, çok rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Yargıda olan bir mesele hakkında.. 

HİLMİ NALBANTOOLU (Erzurum) — Baka
nın tutumu hakkında.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Burada beyanda bulunmayı ben Anayasama 
yasakladığını ifade ediyorum. Eğer yargıda olup ol
madığında şüpheniz varsa bunun herhalde münaka
şa yeri burada değildir, dışarıdadır. Size Anayasayı 
hatırlatıyorum. O Anayasa ki, şu platformun temel 
taşıdır. Eğer siz Anayasayı böyle gelişigüzel beyan
larla aşarsanız bir gün şikâyet ettiğiniz anarşiyi ken
diniz yaratmış olursunuz. Anayasa bizim çerçeve-
mizdir. 

İkinci bir noktaya geliyorum; Bir şahidin bir be
yanı var gazetecilere. Sayın Senatör dedi ki: «İnci 
Baba veyahut namı diğer Bay İnci şöyle konuşmuş 
Adalet Bakanı hakkında..» Bu beyanın gerçek olup 
olmadığı belli değil. Kanıtlanmış mı?.. Değil. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Tekzip 
edilmedi. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Tekzip imkânı var mı yok mu?.. Değil. Bir an 
için burada yapacağınız tek beyan, eğer hakikaten 
ciddî davranıyorsak; «Sayın Adalet Bakanı o gün 
orada bulunmuş mudur?..» diye sorar inersiniz. Eğeı 
bulunmuşsa cevabını kendi verir; ama kalkıp bura
da «Bakan burada bulunmuştur.» dedikten sonra, 
rejimi, sistemi, her şeyi altüst edecek beyanları yapar
sanız, bunun karşılığı da verilirse, o zaman biz bura
da herhalde vatandaşın bizden beklediği görevleri 
yapamayız, suçlamaya gidemeyiz, önce sormaya 
mecburuz «Siz bu beyanı yaptınız mı veyahut o gün 
burada bulundunuz mu?..» diye. Bu, kendi beyanla-
rıyle kamtlanmışşa o zaman elbetteki burada her şe
yi sormak hakkınızdır. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sizin 
Birinci Şube Polisleriniz almış o beyanı. 
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BAŞKAN — Lütfen Sayın Demirayak. Siz konu
şurken kimse müdahale etmedi. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Üçüncü bir nokta: Bir sözü yakaladım, dikka
tinizi çekiyorum, «Devrimci bir savcı» diye burada 
ifade de bulunuldu. Acaba bugün artık Türkiye'de 
savcılar bu şekilde mi sınıflanıyor?.. Eğer savcılar 
böyle sınıflanırsa Türkiye nereye gider?.. Lütfen dik
katinizi çekerim; zabıtlara giriyor bu beyanlar. Sav-
cı, bağmısız savadır, başka bir sıfat tanımıyorum. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Cum
huriyet ilkelerinde var o. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ediyorum, 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Cumhuriyetin bağımsız savcısıdır. Bir savcıyı 
burada «Devrimci» sıfatıyle sıfatladığınız zaman zan
nediyorum ona bundan daha büyük bir kötülüğü 
yapamayız. İçişleri Bakanı sıfatıyle o savcının kati ha
disesine elimden gelen bütün imkânlarla hücum et-
mişimdlr. Gizîi ve açık bütün heyetlerle bu iş takip 
ediliyor; fakat bir ssvcınm hakkında böyle bir hükmü 
vermemiz zannediyorum ölen kimse için dahi çok 
yanlış bir tutumdur. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Anayasa dev
rimci değil mi?. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Feyyat, dinlemesini öğ
renin, istirham ediyorum. Şimdiye kadar sessiz cere
yan etti müazekereîer. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam-
îa) — Efendim, burada bir hususu Yüce Heyetinize 
arz etmek istiyorum: 

Parlamento dört aydır seçimlerden çıkmıştır. Se-
ııatoniiiz çalışmada berdevamdır. Ümit ediyorum bi
ra?: sonra daha evvel yapılmış konuşmalar dolayısıyîe 
i,:;ene huzurunuzda söz almak lüzumunu hissedeceğim. 
Yalnız, biraz evvel konuşan muhterem arkadaşıma şu
r a hatırlatmak istiyorum: Bu üslupla Türkiye'yi iyi 
bir yere götüremeyiz. Bu üsluplarla Türkiye ancak 
içinde bulunduğu kaostan çıkamaz. Üsluplarımızı 
düzeltmeye mecburuz. Kendimiz için istediğimiz şey
leri başkaları için de beklemeye mecburuz. Eğer siz
lere bu şekilde hitap edilmesini istemiyorsanız, baş-
kfylsnna da o şekilde hitap etmemeye mecburuz. Bu 
Hükümet Türkiye Cumhuriyeti Hükümetidir, bu ba
kanlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bakanları
dır. Yapmış oldukları hatalı işlerden dolayı bütün de-
Eetiın yollan açıktır. Soruşturma da yapılabilir, 
gensoru da verilebilir, her şey mümkündür; fakat bir 
yarde, daha kanıtlanmamış bir olaydan, kendi açık 

beyanına dayanmayan bir husustan dolayı bir bakan 
hakkında sual sormanın ötesinde burada beyanda bu
lunmak ve üzülerek ifade edeyim; «Acaba ortak 
mıydınız, hissenizi mi almaya gittiniz?..» gibi benim 
yüreğimi parçalayan beyanları burada yaparsanız bu 
gayet çirkindir. Zabıtları getireceğim, bakacağız. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Adalet 
Bakanı cevap versin bunlara. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Muhakkak ki arkadaşım bunlara cevap vere-
cek. Ben yalnız burada, Hükümetin hepimizin hükü
meti olduğunu ve bu Hükümetin şahsına yapılacak 
beyanların ya çok sağlam delillere ve denetim me
kanizmasına bağlanmasını, gelişigüzel ithamlarla 
Türkiye'yi Çok karışık bir yer haline getirdiğimizi ifa
de etmek istiyorum. Eğer buna devam edersek sayın 
senatörler, üzüntüyle ifade edeyim, şikâyetçi olduğu
muz anarşinin kaynağı oluruz, söndürücüsü değil. 
Çünkü, burası Türkiye'nin bütün dikkatlerinin çev
rildiği bir yerdir. Biraz sonra başka bir vesileyle ce
vap verdiğimde göreceksiniz ki, çok yerde biz kamu
ya yol gösterebiliriz. Ne istikamette?.. Meselelerinin 
halledilmesi istikametinde; ama biz bu üslupla bura
larda konuşmaya devam edersek, sizleri temin edi
yorum yarın millet, bu üslupla konuşanların arkasın
da birbiriyle kavga eder hale gelir. Çünkü, biz bura
da birbirimizle kavga eder bir üslubun içindeyiz. 
Her halde görevimiz, birbirimizle kavga etme göre
vi değildir. Yol göstermektir, denetlemektir, yanlışı 
düzeltmektir; ama itham etmek değildir. 

Yanhş bir iş yapanın da, eğer o kanıtlanırsa 
her halde o yaptığıda yanında kalacak değildir. İt-
hamcüık müessesesinin Türkiye'ye çok zarar verdi
ğini, özellikle İçişleri Bakanı olduğum şu sön 3 ayda 
fevkalâde yakından görmüş durumdayım. 

Muhterem senatörler; 
Anarşiyi önlemenin yolu da buradan geçiyor. 

Anarşi, bir psikolojik ortamın doğurduğu üründür. 
Psikolojik ortamı eğer biz körüklersek. (Biraz evvel 
bir senatörümüzün dediği gibi) söndüreceğimize ya
karsak, o zaman orada polis kuvvetiyle mesele hal
letmemiz mümkün değildir. 

Bu bakımdan ben bir Bakanınız olarak, hepini
zin görevini yapmaya çalışan bir insan olarak, biraz 
evvel konuşmuş olan arkadaşıma şu hususları hatır
latmak istiyorum. 

Maksadım aşan beyanları ve sağlam temellere da
yanmayan ithamları yapmaktan hep beraber vazge-
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celim. Aksi takdirde Türkiye bugünlerini arar hale, I 
Allah göstermesin, gelebilir. 

Saygılar sunuyorum. 
3. — Kars Üyesi Muzaffer Şâmiloğlu'un, Kars'ta 

hayvancılık ve hayvansal ürünler hakkında Hükümetin I 
tutum ve davranışlarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sayın Muzaffer Şâmiloğffu, Kars'ta hayvancılık ve 
hayvansal ürünler hakkında Hükümetin takip eyledi
ği tutum ve davranışlara dair gündem dışı söz talep 
etmişlerdir. 

Buyurun, Sayın Şamloğhı. 
MUZAFFER ŞÂMtLOGLU (Kars) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun değeri üyeleri; 
Seçim bölgem Olan Kars'ta halkın yegâne geür 

ve geçim kaynağı saydabüen hayvancılık ve hayvan
sal ürünler hakkında işbaşında bulunan Hükümetin 
ne kadar tutarsız, sorumsuz, aldatıcı ve ciddiyetten 
uzak bir politika yürüttüğünü; bu itibarla o yöre hal
kının Hükümetten de, canından da, malından da 
bıkıp usandığını arz etmek için yüksek huzurlarınızı 
işgal eylemekteyim. I 

Sayın senatörler; I 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumuna bağlı olarak I 

15.12.1968 tarihinde İşletmeye açılan Kars Süt ve 
Mamulleri Müessesesinin, düğer bir deyimle Kars Süt 
Fabrikasının ydhk kapasitesinin yıldan yıla artması I 
gerekirken, maalesef birçok makinelerinin eskimesi, 
yerline yenisinin konması, her biri 20 ton süt alabilen 
3 tanktan maada süt stoku yapabilecek depolarının 
olmaması gibi nedenlerle, aksi olmuş, kapasite ha- I 
s*t bir kaç mandıranın alabildiği seviyeye düşmüştür. I 

Örneğin, 1971 yılında 3 022 ton, 1972 yılında 
3 454 ton süt alınmış içen, 1973 yılında 1 846,5 
ton süt alınabilmiş; elverişli koşullara rağmen, bugü
ne kadar süt alımında olumlu bîr gelişme görülme-
miştir. 

Adı geçen müessesenin üreticiden sütü nasıl ala
cağı, bedelüinli nasıl ödeyeceği, kısaca üretidye naşı! 
nakdî ve aynî yardımlarda bulunacağının esasları, 
süt üreticilerine avans verme yönetmeliği ve yasalarla I 
tespit ve tayin olunmuştur. 

Belirtilen yönetmeliğin birinci maddesinde, yönet
meliğin amacının: Müessese ve İşletmelerin bulundu- j 
ğu yörenin süit üretimini artırmak, değerlendirmek, 
müessese ve işletmelerin kapasitesini rantabl bir se
viyeye ulaştırmak için, Türkiye Süt Endüstrisi Kuru
mu Genel Müdürlüğü tarafından süt üreticilerine ay
nî ve nakdî avans verilmesinden ibaret olduğu belir
tilmiştir. I 

i YönetmeKğin 3/2 (a) fıkrası süt üreticilerine yem 
teminini, 3/2 (b) fıkrası inek teminini, 3/2 <c) fıkra
sı ise süt üretim muhafaza ve nakil araçları teminini 
Kuruma yüklemesine rağmen, bırakınız bu saydık-

I ianmı temin etmeyi, Kars iü üçe ve köylerinde üre
ticilerin bugün sütün kilosunu geçen ydki fiyattan, 
yani 425 kuruştan fabrikaya vermek için sıraya gir
dikleri ve hiç bir üreticinin avans borcu kalmadığı 

I halde, müessese süt avanslarını henüz ödememiştir. 

Ağır iklim koşullarının hüküm sürdüğü Doğu Ana
dolu'da üreticilerin hayvanlarını beslemek, bannma-

1 Harını temin etmek için avans para almak üzere mü
essese kapılanın aşındırdıkları, buralara kadar gel
dikleri, her yıl nihayet Temmuz ve Ağustos ayların
da avans dağıtıldığı halde, bugün Eklim ayının l l ' i 
olmasına rağmen, bir tek üreticiye avans verilmediği 

I a t i bir gerçektir; hattâ avans karşılığı Kars Süt Fab-
I rikası Müdürlüğüne gönderilen 10 milyon liranın da 

üreticiye dağıtılmasının durdurulduğu, daha doğrusu 
«Verile» emrinin gönderilmemesi, süt üreticisini çok 
güç duruma düşürmüş; onları damızlık hayvanları
nı ucuz fiyatla ellerinden çıkarma yoluna sevk et
miştir. 

Kurumun başındaki Sayın Genel Müdür nezdin-
deki vaki girişimlerimiz bugünedek olumlu sonuç ver
memiş; ilgili Sayın Bakanı da makamında bulmak 
ve görüşmek mümkün olamamıştır. 

Sayın senatörler; 

Diğer yönden Kars'ta bu yıl hayvan yemi kıtlığı 
başgösttermiştâ". Durumun ilgililere duyurulmuş ol
masına rağmen, Orta ve Batı Anadolu'dan hayvan 
yemi sevk etmek isteyen üretici ve besicilere bu se
fer de vagon tahsisli yapılamamıştır. 

Hükümetçe, halen sütün ve etin taban fiyatının 
tespit edilmemiş olması da üzüntü yaratmıştır. 

Kars Et Kombinasına günlerce beklemelerine rağ
men, hayvanlarını veremeyen talihsiz köylülerimiz, 
açıkgöz tüccarların, aracı ve sömürücülerin elerine 
düşürülmüşlerdin Bu acı olayın somut kanıtı ola
rak, köylerde ve ilçelerde etin kilosunun 30 - 35 li-

I raya satıldığını gösterebiliriz. 

Isınmak için kömürü, barınmak için çimentoyu, 
I hayvanlarını beslemek için yemi bulamayan, süt 

avansım da henüz alamayan vatandaşın, arz ettiğim 
nedenlerle hayvanını elden çıkarmak için kesmekten 
ve etini ucuz fiyattan satmaktan başka çaresi kal-

{ mamıştır. 
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Bu yıl Arap ülkelerine küçükbaş hayvan ihracına 
karar veren Hükümet halkın ıstırabına kulaklarını 
tıkamış bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Bu yıl Arap ülkelerine ilkin 150 000 küçükbaş 

hayvan ihracı kararlaştırılmış iken, sonradan bu 
miktar 100 000 baş ilâveyle 250 000 başa» daha 
sonra da 150 000 baş ilâveyle 400 000 başa çıkarıl
mıştır. Bu karar, Kars yöresinde ve Doğu Anado
lu'da olumlu karşılanmış ise de günlerden beri Sayın 
Ticaret Bakanının görüşünü bMirmemesî ve birlik
lere bağlı ihracatçılar arasında âdil bir dağıtım ya-
pılamanıası bu işi de askıda bırakmıştır. 

Durum böyle iken, yetkili bakanlar üe iktidarı 
oluşturan partilerin liderleri haltı kandırmak ve avut
mak için yuvarlak laflar etmekten vazgeçmemektedir
ler. Bakanlıklar ve genel müdürlükler, üzüntüyle 
belirteyim kî, ihracat, ithalât, pahalılık, yokluk ve 
yoksulluk; kısaca içerideki ve dışarıdaki yığınla çok 
önemli sorunlar bir yana bırakılarak, İktidar parti-
lerinin siyasal kulisleri ve örgütlenme yerleri haline 
dönüştürülmüştür. 

Sayın senatörler; 
Süt avansını alamayan, hayvanını zamanında 

kombinaya veremeyen, vagon yokluğundan başka 
yerlere de sevk edemeyen üretici ve besici, çimento 
darlığından hayvanlarına barınak da yapamamakta
dır. 

İktidarın Başı, «Türkiye'de yok yoktur. Ne yok 
diyorsanız Mdiriniz, anında göndereyim» yollu mü
teaddit demeçler verdi, beyanlarda bulundu. Biz de 
bu sözünü hatırlatarak 21.9.1977 tarihinde Kars tan 
Sayın BemirePe bir milletvekili arkadaşımla telgraf 
çekip müracaatta bulunarak çimentonun torbasının 
100 liraya dahi bulunamadığından bahsile çimento te
mini konusunda gerekli önlemleri almasını arz ve 
rica ettik. Yine, üzülerek belirteyim ki, henüz 
Sayın Başbakandan, bırakınız çimentoyu, iki satırhk 
cevabı dahi alamadık. 

Sayın senatörler; 
Sayın Başbakanın bize vereceği cevap geç de 

olsa, mahiyetini tahmin eylediğimiz için izninizle 
bir hususu daha arz edeceğim. 

Kars Çimento Fabrikasının günde 700 ton kadar 
çimento ürettiği... 

BAŞKAN — Sayın Şamıloğlu, gündem dışı ko-
nuştnalar biliyorsunuz bir mevzu üzerinde yapthyor. 
Siz, hayvancılık ve hayvansal ürünler hakkında söz 
istediniz; çimentoya geçtiniz^ 

İstirham edeceğim, konunun dışına taşmayımz. 
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MUZAFFER ŞÂMtLOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkamın; hayvan yetiştiricileri, besicileri çimento 
darlığı sebebiyle banmak yapamadıkları sebebiyle 
ilgisi 'bulunduğunu arz ediyorum. 

Sayın senatörler; 
Kars Çimento Fabrikasının günde 700 t<m kadar 

çimento ürettiği ve bu çimentonun tamamına yakın 
bir kısmının Yan üe Diyarbakır deprem bölgelerine 
göadıerifarfek üzene kamyonlara yükletildiği; yüklenen 
kamyonların fabrikadan çıkağı doğrudur. Ancak, 
fabrikadan çimento yüklü olarak çıkan kamyonla
rın, gecenin karanhğmdam yararlanarak kısa süre yol 
akUktan sonra dönüp istifçiîcrin, karaborsacıların, 
büyük sermaye sahihlerinin ve iktidarı oluşturan par-
tüiere mensup kişilerin depolarına yanaşarak yükleri
ni boşalttıkları da doğrudur. İşte, bu doğrular nede
nliyledir ki, yurdun her yerinde olduğu güihti, Kars'ta 
da her anamalın karaborsası yaratılmış, kuyrukları 
uzamış, yoklar saymakla bitmeyecek boyutlara ulaş
mıştır. 

Bu gerçekler nedeniyledir ki, bugünkü iktidar, 
Adalet Parti Konya Milletvekili Sayın Oğuz AtaJay'ın 
deyimi üc çıkarcı ve istifçiîerin elinde oyuncak ha
line gelmiştir. 

Sayın senatörler; 
Bu iktidarın değH Kars'ın, Karshfarın sorunlarına 

çözüm getirmek, tüm halkımızın ve ülkemizin so-
ran&ruıa çözüm getiremeyeceği artık anlaşılmıştır. 
Bu Ictâdann sürdürmek istediği bugünkü çağ dışı eko
nomik düzenin sağbklı gelişmeyi engellediğini, bu 
düzen devam ettiği sürece ülkenin bunalımlardan 
kurtulamayacağı Türk toplumunun büyük bîr kesimi 
tarafından anlaşılmış; bu sebeple Hükümete tepkiler 
günden güne artmaya başlamıştır. İktidarı oluştu
ran partilere mensup vatansever üyelerce de arz ey
lediğim konular, kamuoyuna açıklanmaya başlamış
tır. 

Sayın senatörler; 
Kanımca bu İktidar halkın gözünde en hafif de

yimle yıpranmıştır, tükenmiştir, bitmiştir. Bu inanç
ta olduğum için, MC liderlerine bir Cumhuriyet 
Hale Partili senatör olarak, bunun da ötesinde bu 
memleketin evlâdı olarak sesleniyorum; büyük Türk 
Milletinin hakkınızda verdiği karara çağrıya uyu
nuz. Memleketi daha fazla karanlıklara, milletinıi-
zü daha fazla tehlikelere sürüklemeden İktidardan çe
kilin. 

Yüce Kurula saygılarımı sunarını. (C.H.P; sırala
rından alkışlar.) 



C. Senatosu B : 85 11 . 10 . 1977 O : l 

4. — İçişleri Bakanı Korkut Özal'm; Cumhurbaş
kanınca S .Ü. Hüsamettin Çelebi'nin, «Anayasanın 
3 ncü maddesini vahim ölçüde ihlâl eden ve millî bir 
tehlike olarak gelişen olaylar»; 

Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'm, «Ankara'nın bazı 
mahallelerinde ki asayişsizlik» ; 

Konularında 4.10.1977 tarihti Birleşimdeki gündem 
dışı demeçlerine cevabı. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı Korkut Özai, 
bundan evvel gündem dışı konuşmuş olan Saym Hü
samettin Çelebi ve Sayın Niyaza ÜnsaFut konuşmaları 
hakkında açıklama yapmak üzere, buyurunuz efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Erzurum 
Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; 

Bundan evvelki oturumlarda Saym Niyaza Unsal 
beyefendinin, Bakanlığımla ilgili çeşitli konularda 
yapmış olduğu gündem dışı konuşma ile gene aynı 
oturumda Saym Senatör Hüsamettin Çelebi beyin ge
ne benimle, Bakanlığımla îlgili konularda yapmış 
olduğu bîr konuşmayı cevaplamak üzere huzurunu
zla çıkmış bulunuyorum. 

Konuşmama girmeden önce bir hususu açıklamak 
durumundayım, Türkiye Oımhuriyetrinıin İçişleri Ba
kanı olarak genel asayiş durumunu ümit ediyoruz 
ki ileriki oturumlarda Yüce Heyetinize sunma imkâ
nını buîacağız, 

Ancak cevap vereceğim iki senatörümüzün konuş
maları ile ilgili Olarak.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap değil, öyle 
alışmışsınız galiba, cevap diyorsunuz, açridatma 
yapıyorsunuz, söylenenler hakkında. 

İÇİŞLER BAKANI KORKUT ÖZAL (Devamla) 
— Açıklama yapacağım. Açıklama yapacağım mev
zuda bir genel tanımlamaya ve mevzu üzerimde genel 
bir açıklamaya ihtiyaç olduğuna inanıyorum. 

Türkiye'mizde son yıllarda çeşitli akımlar bulu
nabiliyor ve bu akımlar muhtelif yönler alabüiyor-
yorter. Doktrmer akımlar vardır, bölücülük akım
ları vardır, inançlarla İlgin* farklılaşmaların doğur
duğu akımlar vardır. Aslında Türkiye'de, bundan 
evveiBki yıllarda bu fikirlere, bu akımlara mesnet teş
kil eden hareket noktalan mevcuttu; Ancak, son yıl
larda genel olarak ülkede herhangi bir siyasî düşün
ce veya siyasî inanç farkı gözetmeden genel davranış
larımızın, yine biraz evvel yaptığım bir açıklama do-
layısıyle ifade ettiğim gibi, gerek üslubunun, gerek
se memleket yönetiminde sorumluluk almış kimseler 

arasındaki diyalogların arzu edilmeyen bir çevçeve-
de ve meselenin çözülmesini değil, bir yerde mese
lenin derinleşmesine yol açar bir üslup götürülme
sinden dolayı üzüntü ile ifade edeyim, Türkiye'deki 
bu cereyanların mâkes bulduğu bir ortam gelişmiş-
tir* Bu ortamın gelişmesinde şunu veya bunu; şu dü
şünceyi >eya bu düşünceyi suçlamaktan çok, bunun 
bîr vakıa olarak ortada olduğunu işaret etmek isti
yorum. 

Hadise, hepimizin büyük bir dikkat ile Üzerin
de durmamızı gerektirecek kadar önemlidir. Bu
gün 43 veya 45 milyona yaklaşan Türk toplumu bun
lardan rahatsızdır ve bu rahatsızlıklar her hangi bir 
zümrenin rahatsızlığı değildir.! Birbiriyle bir nevi 
didişmeye, haltta savaşa itilmiş tarafların hepsi bu 
durumdan rahatsızdır^ Bu rahatlığın getirilmesi ve 
biraz sonra açıklayacağım hâdiselerin önlenmesi için, 
sadece İçişleri Bakanlığının alacağı ve genellikle po
lisiye olan tedbirlerle meselelerin çözüleceğini um
mak fevkalâde yanlıştır. Hâdiselerin kökleri derin
dir ve hadisenin kökünde kültürel, sosyal, ekono
mik temel nedenler vardır ve bu nedenlerin doğur
duğu ortamda üzüntüyle ifade edeyim üîkenin bü
tünlüğüne, milletiyle ve ülkesiyle bütünlüğüne yö
netmiş tehditlerin kendilerine yandaş bulacakları pek 
çok ıstırap vardır ve anarşiyi Türkiye'de körükleme
ye çalışan mihraklar, milletin bu ıstıraplarını bir 
nevi sömürü aracı yapmaktadırlar ve bu araçlar et
rafında kendi anarşik hedeflerine yandaş toplama 
gayretleri içindedirler. 

BizSm bunlar karşısında yapacağımız savunana ve 
savaş elbetteki anarşiyi doğurmak isteyen maksatlı 
grupları milletin çoğunluğundan uzakta tutmak ve 
bunların etrafında doğurmak istedikleri, kendilerine 
bir kamuoyu kazanmak istedikleri noktalarda bunla
rın teme] meseleleriinii çözmektir. Bu meseleler çözül
mezse, inanıyorum ki, polisiye tedbirlerin başarısı 
söz konusu dahi olamaz. 

Yine gündem dışı bir konuşma yapmış olan 
Saym Feyyat'ım bir açıklaması dolayısıyle değinmek 
istiyorum, memlekette bugün vuku bulan asayişsiz
lik olaylarının temelinde çoğu zaman, çözülmemiş 
başka sorunlar olduğunu görmemiz lâzımdır. Bu so
runların çoğu bir polisiye çözümle bağdaştınlama-
yacak kadar komplekstir ve sadece iktidarın değil, 
muhalefetin de yardım etmesi gereken sorunlardır. 

Şimdi bu açıklamadan sonra, müsaade ederse
niz, Saym Ünsal'ın geçen konuşmada Tuzîuçayır, 
Mamak, Üreyi!, Köstence ve Tepecik divanndaki 
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olaylarla ilgili sunuşunu bir aydınlığa kavuşturmak I 
istiyorum. 

Bu bölge, Ankara'nın gecekondu bölgesidîr. Bu 
bölge, harekeli bir bölgedir ve bu bölgede asayiş 
olayları görevi aldığını noktadan önce de çok şiddetle 
devanı etmekte İdi. Birkaç rakamı arz etmek istiyo
rum: 

1 Ocaktan 29 Eylül tarihine kadar bu bölgede 
ideolojik nedenlerle 42 darp ve hakaret olayı mey
dana gelmiştir. Beş olaym dışıııdakfferin hepsinin 
sanıkları yakalanmıştır^ Bölgede; üç tane tabanca 
ile tehdit olayı, dört tabanca taşıma olayı, tabanca 
ile adam öldürmeye teşebbüs olayları, tabanca 3e j 
ateş etme sekimde tezahür eden olaylar, patlayıcı j 
madde almak ve izdina şeklinde olaylar, tabanca ve J 
benzeri aletlerle yaralama olayları gibi çeşitli olay
lar vardır, isimleri de vardır. Ben bu ayrıntılarla 
Yüce Heyetinizi meşgul etmıek istemiyorum. Yalnız 
ortada bir gerçek vardır, bölge hareketlidir. 

Mahkemeye aksetmiş pek çok konu vardır. Bu 
konu île ilgili olarak en son olay, (ki, sayın konuşu
cunun ilgili olduğu olaydır) 18 Ağustos 1977 günü ce
reyan etmiştir, iren istasyonunda silahlı bin* saldırı 
olayında Yaşar Kılıç adında Mr genç öldürülmüştür. 
Ş"midi ben bu gençleri sağcı, solcu diye ayırmayı da- i 
lıi raporlarda men ettim; yani raporları verirken dâ
hi bunlar sağa mıdır, soku mudur dîye ayırmayı 
men ettim; çünkü bazı vakıaları böyle resmî olarak 
tescil etmeye başlarsak, bir yerde o ayrılma çok 
daha derinleşebilir; bibiniz için söylüyorum; fakat I 
bu gencin ülkücü gruptan olduğu o zamanki rapor
da beyan edilmişti. Bu hadisenin üzerine, her ha
disenin üzerine gittiğimiz gibi gütmeye mecburduk. 
Hadisenin üzerine nasıl gidecektik?... Polisin yasa
larla kendisine verilmiş yetki ve imkânlarîyle hadi- j 
senin üzerine gittik. Soruşturmalar yapıldı. Hadi
sede metlıâldar olan ve bir kısmı Sayın Ünsal'ın be- j 
yanında isim olarak zikredüen kimselerden yedi kişi 
yakadandı. Önce gözaltına atandı. Bilâhare* savcılıkta 
yapılan tahkikatta bunların çoğu tevkif edüdi Halen • 
bu dava devam etmektedir. 

Bu davanın devam etmesi dolayısiyle biraz evvel j 
okuduğum Anayasa madde hükmüne uyarak, bu ı 
davanın üzerinde küm ne yapmıştır, me etmiştir şek
linde bir beyanda bulunmaktan şu anda tevakki et- , 
mek mecburiyet'indeyiniy 

Bunun dışında, «O bölgede devamlı bir sürtün- j 
menin olduğu, bana veıölen dilekçelerin mahaEî 
karakolda tetkik edikken vatandaşlara eziyet yapıl- < 

dığı» yolunda Sayın Ünsal'ın beyanları olmuştur. 
Sayın Unsal beli kimselerle de konuşmuştur ve bu 
burada kürsüde bu kimselerin kendisiyle yaptığı ko-
nuşmalardaki beyanlarım dile getirmiştir. 

Muhterem senatörler; 
Bir hadisenin üzerine gittiğimiz zaman, bir hadi

seyi objektif olarak değerlendirme mecburiyetine git
tiğimiz zaman; takdir edersiniz ki, sadece hâdiseye 
taraf olmuş unsurlardan birini dinleyip, diğerini bıra
kamazsınız. özellikle itieolojft nedenlerden çıkan 
çatışmalarda fiilen tespit etmişizdir ki, sanıklar tek 
taraflı olarak gerçekleri söylememektedirler. Aksi
ne, güvenlik kuvvetlerimizi, yargıyı şaşırtmak için, 
beyanlarının çoğunda gerçeklerin dışında yaygın id
dialar vardır. Dolayısiyle bir yerde bir hadise oldu
ğu zaman bizim hemen, gelen bir - iki kişinin beya-
myle operasyon yapmamız mümkün değildir. Bir 
örnek vereyim: 

200 küsur imzalı bir dilekçe veriliyor. Bu dilek
çede bir şikâyet vardır. Kimedir?.. İçişleri Baka-
nımaidır. Yapılacak işlem nedir?.. İçişleri Bakam biz
zat gidip orada bu görevi yapman mıdır, dilekçedeki 
kişileri tek tek dinlemeli midir?. İçişleri Bakanının 
imkânı buna müsait olursa, elbetteki bu güzel bir 
iştir; fakat Devletin sadece sorunu Mamak, Tuzhıça-
yır değildir. İçişleri Bakanının önüne gelen mese
leler de bunun gibi; günde yüzlerce mesele gelmek-
tedir^ Dolayısiyle İçişleri Bakam bunu beli bir sis
tem içinde kanunen görevli insanlara tetkik ettire
cektir. Kimdir bunun muhatabı?.. Çünkü şikâyet 
edilen, muhatabı olursa tabiî ki, onu denetlemekle 
mükellef im; burada şikâyet edilen Ankara Valiliği 
değildir. Ankara Valiliğinin bir bölgesindeki bazı 
anarşik elemanların tutumundan şikâyet edilmektedir. 
Normal yolu nedir?- Ankara Valisine görev veril
miştir. Bunların gerekli tetkiklerini yapar. Dola
yısiyle dilekçenin bu şekilde bir tetidke tabi tutul
ması en tabiî kuraldır. 

Dilekçe mcelenirken de tabii oradaki imzaların 
tanınması lâzımdır. Çünkü, şikâyetçi insanlardır. 
Bir Şikâyeti yapan insan ciddî bir islim midir, yoksa 
uydurma bir imza mıdır?.. Bunu tetkik etmek mü-
keBefiyetindeyîz; özellikle bu hadiselerde. Çünkü, 
çoğu zaman karşımıza çıkmıştır; (Burada da ifade 
ediyorum) tersinden olan gruplar sırf ortalığı karış
tırmak için öbür tarafın adiyle dilekçeler verebilmek
tedir. Yani mesele düşündüğümüzden çok daha muğ
laktır. Hatta şu olmuştur; tahrik etmek için basen 
patlama olaylarının ters gruplarca tertiplendiği iddi-

— 356 — 
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alan dahi vardır. Yani mesele bizim düşündüğümüz
den çok daha komplekstir. 

Bu bakımdan, ideolojik olayları tahkikle görevli 
olan arkadaşlarımızın çok dikkatli hareket etme mec-
burîyeıtleri vardır. Aksi takdirde oyuncak olmak
tadırlar; eğer hemen meselelerin o beyan edildiği 
gibi üzerinden giderlerse... 

İncelemeler yapılmıştır. Şunu ifade edeyim; bu
rada bir huzursuzluk olduğunu kabul etmemek müm
kün değildir. Bunu biz müras aldık. Bu huzur
suzluk bir iktidarın ürünü değildir sayın senatörler. 
Bu huzursuzluk, bizim şu anda toplumumuzun için
de bulunduğu bir huzursuzluktur. Tekrar rka ediyo
rum, bunu şu veya bu iktidarın sebep olduğu bir hu
zursuzluk dîye nitelersek meseleyi fazlasıyle basitleş
tirmiş oluruz ve içinden çdulmaz hale gelir. Ashnda 
bu huzursuzluk hepimizin çare araması gereken bir 
huzursuzluktur. Örmek vereyim: 

Bugün Türkiye'de bir okul var; içinde «sol» 
dediği tandans hakim, sağı sokmuyor. Başka bir oku
la gidiyorsunuz; sağ hakim, solu sokmuyor. Ashn
da burada esas olan sağ veya sol değildir, esas olan 
bizlim üzerine eğileceğimiz bu zihniyettir; Kendisin
den başka hiç bir kimseye hak tanımayan. E, ben 
şimdi burada solun hakim olduğu bir yeri mesele 
etmez, gelir sağın olduğu tarafı konuşursam veya ter
sini yaparsam, o zaman meselede bir nevi zamnî ola
rak taraf tutmuş olurum. Ashnda, karşısında olma
mız gereken şunun veya bunun yaptığı değil, yapılan 
işin yasalara uygun olup olmamasıdır. 

İçişleri Bakanlığı görevim aldığım zaman bu me
seleyi devlet Olarak halletme mecburiyetine işaret et-
tini. Bunu yapmaya çalışıyorum ve elimden geldiği 
kadar da yapmaya çalışacağıma emin olmanızı rica 
ediyorum. Yalnız bu, sadece Korkut özaFın taşıya
cağı bir yük değildir. Bütün Devletimizin, Parlamen
tomuzun beraber taşıması gereken bir yüktür. Her
kesten yardım bekledim ve istedim. Çünkü, burada 
savaşan insanlar bizim çocuklarımız. Bu hadiselerde 
muhatap olan iki taraftan; işte bir iUkücü ölmüş, 
öbürleri yaralanmış, hapise gitmiş.. Bunların hepsi 
bizim çocuklarımız, bizim vatandaşlarımız. Hadise 
herhangi bir kimsenin zorladığı veya kimsenin kış
kırttığı hadise değil Toplumda köklü huzursuzluklar 
var. Güven kalmamış; polise güven kalmamış. 

Balkın bunu ifade ediyorum; polise güvenemeyen-
ler çok bu memlekette. Bugün yüksek tahsil müesse
selerimi açarken en büyük engellerimden biri bu oldu. 
Polise güvenlin dedim. Polise güvenmediğiniz noktada 

i gelin bana söyleyin niye güvenmediğinizi, halledeyim; 
ama polise de güvenemezsek, artık devleti bitirmişiz 
demektir. Çünkü devletin asayişini bir yerde polis 
temin ediyor. 

S Size şükranla ifade edeyim; polisin güvenilir ol
duğunu inşallah göstereceğiz. Bugün Ankara'da, İs
tanbul'da okullarımızın °/0 9Ö'ı açdctır. Bütün ilkokul
lar, ortaokullar açıktır. Ümvcrsitclerin % 80 - 9ö'ı 
bugün faaliyettedir. Allah'a şükürler olsun büyük ha-
diseüer olmuyor. Olmamasının sebebi nedir? Kamu 
oyundaki psikolojik bir güvendir ve bunu devam et
tirmek bir yerde hepimizin görevidir. Ben burada 
gördüğüm yardımlar için huzurunuzda bütün ilgililere 
teşekkür ediyorum. Çünkü mesele bir İçişleri Ba
kanlığı meselesinden çok yukarıda bir meseledir; bir 
rejim meselesidir, bir Devlet meselesidir. Bu benim 
beyanım değildir, bu beyanı yapanların aynen beyan
larını tekrarlayarak söylüyorum. 

Bu meselemin çözülmesi sununla olur, bununla ol
maz diye konuşmamız da mümkün değildir. Koca teş
kilâtın basma bir kişinin gidip gelmesi meselesi de 
değildir. Mühim olan meseleye nasıl baktığımız, çö
zümü nasıl aradığımızdır. 

Ben geldiğim zaman Tuzhıçayır'da fevkalâde zor 
hadiseler oluyordu ve ortalık bir anarşi içindeydi. Me
seleye Devleti koymanın mecburiyetini hissettim. Ay
nı şey Mamak için de varittir. Yaptığım şudur: Bun-

I dan önce rahatsız olanlar oldu; fakat size söylüyorum, 
arük orada adam öldürülmüyor, büyük asayişsizlik 
sorunu yok, küçük huzursuzluklar olabilir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sizin haberiniz 
yok. Orada bütün korku devam ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, rica ederim. Müdaha
le etmeyiniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Efendim, ben yaklaşımımı anlatıyorum. Müsa-
de ederseniz, sözümü bitirdiğim zaman, muhakkak 
ki, eksi: kalmış hususlar olabilir; fakat zannediyorum 

I v 

rahat bir noktaya varacağız. 
( Ben şunu söylemiyorum; vatandaşın korkusunu 
: giderdiğimi iddia etmedim. Yanlış anlamayın. Büz 
I yangım söndürüyoruz. Şu anda bir yangınla karşı 

karşıyayız ve rica ediyorum bunu anlamaya çalışınız. 
O Vatandaş huzursuz da, öbürünü rahat mı zannedi
yorsunuz O da rahatsız. Yani hadisenin içindeki 
herkes rahatsız ve huzursuzdur. Huzursuz bir topîu-

| muz biz; yani atan da, kovalayan da, kovalanan da 
i huzursuzdur. Mesele nedir? Huzurun getirilmesidir. 
1 Savaş niye oluyor? Çünkü, Devlet kuvvetlerinin ye-
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rini almaya çalışanlar vardam Devlet kuvvetlerinin 
üzerine bir otorite, bfe- kuvve* tanımıyoruz. Burada 
şunu size söyieyeyfen. Yam burada... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Hükü
mete de söyleyin aynı şeyi. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efendim, 
b-r dakika... 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devan* 
la) — Burada şunu da ifade edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Söylenen fikri beğenmeyebilir siniz; ama dinleme

ye mecbursunuz. Bu kürsü hür ve serbest bir kürsü. 
Bunu... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Beğeniyo
ruz. 

BAŞKAN — E, müdahale etmeyiniz öyleyse. Ra
hatça dinleyelim. Müdahale etmeyin. Yarın siz de 
aynı pozisyonda bu kürsüde aynı vaziyetle karşılaşır
sanız şikâyetçi olursunuz. Hiç olmazsa bugünden ona 
zemin hazırlamayın. İstirham ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Bakana 
yaîdımcı oluyoruz. 

BAŞKAN — Ama müdahale etmeyiniz efendim. 
kin ham ediyorum. 

Sayın Bakan, buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Devlet kuvvetlerinin yerini almaya müsaade et
memiz mümkün değildir. Bakın meselâ bugün Elâzığ' 
da benim görev almamdan önce hadiseler çıktı ve ba-
nr» Sayın Halk Partili milletvekilleri Elâzığ'dan gelip 
dediler ki; «Korkut Bey, biz çok endişeliyiz. Büyük 
hadiseler çıkabilir...» Kendilerine şu teminatı ver
dim : Devlet her şeyin üstesinden gelir. Gerekli ted
birleri aldık. Sonra bana teşekkür ettiler. Dediler ki; 
«Bu Eıadiseîer hiç bir şekilde cereyan etmedi. Size, al
dığınız tedbirler için teşekkür ediyoruz.» Bunun tersi 
de varittir; fakat bir noktaya değinmek istiyorum. 
Şu imajı silmemiz lâzımdır. Devlet kuvvetlerinin ye
rin! almak isteyenler sadece belli bir grup değildir. 
Türkiye'de ihkakı hakka kalkışanlar çoktur. Meselâ 
Bahçeîievler'de üç kişiyi silâhla öldüren «Acilciler» 
denilen grupun adamları da Devlet kuvvetlerinin ye
rini almaya çalışıyor. Yani burada ben bunu bilhassa 
söylemek istiyorum; çünkü yanlış anlaşılmak iste
mem, ben Devlet otoritesinin üstünde hiç bir kuvveti 
tanımıyorum ve bugün yapmak istediğimiz de budur. 
Bınıu yapmada yalnız mesafeleri... 

ERGÜN ERTEM (Ankara) — Bizde bunu İsti
yoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Hepimiz istiyoruz ve hiç bir kimsenin bunun 
dışında bir şey düşünebileceğine ben, aksi ispat edi
linceye kadar imkân da vermiyorum, 

Efendim, meselelerin üzerine iyi niyetle gitmeye 
mecburuz. Demin bir arkadaşımın konuşması doîayı-
sıyle verdiğim cevapta tekrar ifade ettim. Biz ithamcı 
olamayız. İthamcılık ancak bunun daha şiddetli karşı
lığım getirir. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Olaylar var, vakıa
lar var. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Vakıaların hepsinin üzerine gidelim ama itham
cı olmayalım. Bütün vakıaların üzerinede gidebildiği
mizi zannediyorum. Meselâ biraz evvel sayın arkada
şım bana bir mesele getirdi. Üzerine gitmek benim 
vazifemdir. Fakat, bizi bir yerde anonim birtakım şi
kâyetlerle karşı karşıya bırakırsanız, üzerine gitme
miz mümkün değildir. 

Meselâ şöyle bir şikâyet va r : Filân yerde para 
toplanıyor. Üzerine gitmişizdir, bırakmış da değiliz. 
Meselâ burada Sayın Unsal demiştir ki; «Birtakım 
dolmuş duraklarında para toplanıyor.» Yaptığımız 
tetkfkatm birinci grupu göstermiştir ki, (Bunu tespit 
de etîik) bu işi yapanlar, ortalığı boş bulup bazı isim
lerden yararlanmak isteyen birtakım serserilerdir. Hiç 
bir doktrinle alâkalan yoktur. Yani, deynekçinin yeni 
bir şeklidir. Deynekçiîer nasd zorla para topluyor; 
onlar da yeni bir isim altında topluyor, Bunlar tespit 
edilmiş ve üzerlerine gidilmiştir. 

Şimdi, her taşın altında da doktrin aramak imkâ
nı yoktur. Bunlar tespit edilmiştir; ama biz bununla 
meselenin dışına çıkmış değiliz. Üzerine ne kadar git
tiğimi burada anlatmak istemem; okul okul dolaş-
mrşimdır, bu meselelerde. Dolaşmaya devam edece
ğiz. Talebelerle görüşmüşümdür. Yalnız bir yerde im
kânsızı mümkün kılmanın bizden beklenmemesini ri
ca ediyorum. 

Sayın senatörler; 
Bir hadise oluyor, hadise bize intikal ediyor. Ken

dilerinden tek istediğiniz, «Teşhis yapın, kimdir?» 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kim yapa

cak teşhisi?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam

la) — Teşhis yapılmazsa, bunun üzerine gitmemiz 
] mümkün değildir. O zaman hadise kavli mücerrette 
j bir olaydan ileriye gidemiyor. 
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Bunları ben, herhangi bir savunma için söyleme
diğimin de bilhassa üzerinde durayım. Meselenin ne 
kadar muğlâk bir fabiatı olduğuna dikkatinizi çeki
yorum. 

Bugün Tuzluçayırda, Mamak'ta güvenlik tedbir
lerimizi arttırdık. Artık orada silâhlı tecavüz hadise
leri olmuyor. Arlık orada vatandaş eskiden olduğu 
gîbi birtakım sıkıntıların; yani silâhlı tehditlerin al
tında değildir; ama şunu da iddia edemiyorum, Tür
kiye'de bu dediğimiz bölgede huzur avdet etmiştir... 
Hayır. Bu huzurun avdet etmesi, polisin marifeti de
ğildir; yani polis huzuru getiremez. Bizim vazifemiz, 
İçişleri Bakanlığı olarak bir yerde elimizdeki imkân
larla orada kamu düzenini azamî şekilde korumaktır. 

Huzur ne ile gelir?.. 

Huzur, hepimizin gayretiyle gelir. Sizlerin, tenkit 
edenlerin, tenkit edilenlerin, Devletin, kamunun, he
pimizin bir noktada birleşmemizle gelir. Bu nokta da 
nedir?.. Rejimin, şu Anayasanın çerçevesidir. Bu Ana
yasa çerçevesinde eğer biz birsek, şu Anayasada ta
nınmış hakları hepimiz için savunmaya hazır isek, 
yalnız kendimiz için değil, inanıyorum ki, hepimiz 
için huzur gelir. Ama, biraz evvel (Darılmasın Sayın 
Senatör arkadaşım) bir Bakan arkadaşımızın daha 
söyleyip, yapıldığı belli olmayan bir hususu ele alıp, 
onun üzerinde onu fevkalâde yaralayacak pek çok 
beyanı art arda sıralarsak, o zaman huzur gelmez. 

Şimdi, bunları tekrar söylüyorum; çünkü, beyan
ları lütfen zabıtlardan okursanız, sizler de üzülecek
siniz ve ben bunu kimse darılmasın diye söylüyorum. 
Aynı şey sizlere yapılsaydı, acaba sizler üzülmeyecek 
miydiniz? Yani, biraz ben öyle düşünmeye çalışıyo
rum... Kendime yapılmasından rahatsızlık duyduğum 
bir şeyi kimseye yapmamaya çalışıyorum. En basit 
kaide bu. Haklı mı, haksız mı olduğu belli değil... 
Çünkü, hakikaten hiç bir mesnede dayanmayan bir
takım ithamlar yapılırsa; tekrar ifade ediyorum, bir 
sayın senatörümüz burada, «Acaba ortaklığı vardı da, 
bölüşmeye mi gitti?» gibi bir lafı söylerse; bu fev
kalâde yaralayıcıdır. Bunu savunmayalım, bunlara 
imkân vermeyelim. Bu sözlerle biz Türkiye'yi bir ye
re götüremeyiz, birbirimizi de yaralarız, rejimi de ya
ralarız, bir gün Devleti de yaralarız. 

Sayın senatörler, Sayın Ünsal'ın beyanlarının bir 
grupu için bunu söylüyorum. 

Aldığımız yerden daha iyi bir noktaya getirmişiz
dir; fakat meseleyi çözdüğümüzü iddia etmiyorum. 
Bundan daha iyi bir noktaya da geleceğine inancım 
vardır. Şart ı : Hepimizin bunun üzerinde beraber ol-
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| mamızdır ve inşallah orada beraber olursak, oraya 
gideriz. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Pek iç açıcı de
ğil Saym Bakan; iki ayda 60 öiü... 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Sayın Ünsal'ın bir beyaıu daha vardır. O da 
çok önem taşıdığı için, onu da kısaca zabıtlara geç
mesi için ifade edeceğim. 

Divriği'de olan bir hadise hakkında Sayın Unsal 
hâkimin verdiği bir karan ele ahyor ve diyor ki, «Hâ
kim, can güvenliği olmadığı için tutukluluklarının kal
dırılamayacağına dair bir karar vermiştir.» 

Şimdi, Anayasanın 132 nci maddesini tekrar ha
tırlatıyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tutanakta öyle 
diyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Bir dakika efendim. 

Anayasanın 132 nci maddesi diyor ki, «Yargıda 
görüşülmekle olan meseleler» burada konuşulamaz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kararı tartışıyo
ruz. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Verilen 
karan tartışıyoruz. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Karann 
tartışmasını yapıyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, herkes her 
taraftan konuşursa müzakere denmez onun adına, ri
ca ediyorum efendim. İçtüzüğümüze göre oturduğu 
yerden kimsenin konuşmaya hakkı yoktur. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Yargı yetkisinin kullanılmasıyla... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu tür nas'ihatlar 
Cuma camilerinde olur, burada olmaz, bize bildiğiniz 
şeyleri söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, nasihat etmiyor efen
dim. 

Sayın Bakan, devam edin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devan* 

la) — Efendim, gerçekleri konuştuğumu zannediyo
rum; nasihat alınıp alınmama mevzuunda herkes ken
di dersini alır. Ben kimseye ders vermek durumunda 
değilim. Bazı gerçekleri konuşuyorum ve şunu da ifa
de edeyim; ithamcı olduğunuz müddetçe aynı şey ile 
karşınıza çıkacağım. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben kimseyi it
ham etmiyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Buyurun... 
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Bir hâkime, bir kararı verdi diye burada zabıtlara 
geçen ithamları yapıyorsunuz. Hâkim böyle bir kara
rı vermemiştir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kararı vermiş 
olan hâkimin kendi söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, efendim beğenmediği
niz fikri varsa, lütfen dinlemeyin, müdahale de etme
yin. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Hâkimin vermediği bir kararı... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, o 
söz bizim değil. Hâkimin verdiği kararda yazılı. 

BAŞKAN — Sizin değilse alınmayınız efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam

la) — Sizin sözünüz efendim, zabıt burada. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bizim değil, ka

rarda yazılı bu cümie, kararda. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Kararda öyle bir cümle olmadığını söylüyo
rum. Hangi kararda?.. Getirin buraya belge olarak. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sizden de rica ediyo
rum, karşılıklı konuşma şekline getirmeyin görüşme
yi. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Affedersiniz Sayın Başkan. 

Bu meseledeki durum şudur : 
Divriği ilçesinde Gökçe Camiine patlayıcı madde 

atılması ve bunun üzerine çıkan olaylarla ilgileri bu
lunduğu tanık beyanlanyla tespit edilen Selâhattin 
Çelik, Naci Yıldırım, Kadir Alkışoğlu, Veli Duran, 
İskân Yıldız ve Aziz Uslanmaz adlı şahıslar 13.9.1977 
tarihinde, hadiseden 3 gün sonra Adliyeye sevkedili-
yorîar ve asayişi muhill fiil ika etmek, patlayıcı mad
de atmak ve yasak yayın bulundurmak suçlanndan 
ilgili mahkemece tutuklanıyorlar. Mahkemede sanık
ların tutukluluk hallerinin kaldırılması hususunda ve
rilen dilekçe bir üst mahkemece reddedilmiştir. 

Herhangi bir karar yoktur Sayın ÜnsaFm dediği 
gibi, mesele halen mahkemededir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Şu anda vardır, 
beraat etmiştir. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Bilgi olarak arz ediyorum efendim. 

Bu meseleleri burada tartışarak Türkiye'yi kurta
ranlayız. Eğer bugün mahkemelerdeki bağımsız yar
gıçlara inanıyorsak, bırakınız onlar meseleleri hallet
sinler. Ben burada bunları konuşursam kimi muhatap 
alacağım?.. Bunun izahı yoktur. Bir yargıcın verme
diği bir karan vermiş gibi, (Ki, böyle bir karar olma

dığını ifade ediyorum, Devletin resmî belgesidir.) bu
rada gelip konuşup mevhum birtakım korkular ile 
neyi nereye götürmeye çalışacağımızı ben konuşan ar
kadaşıma bırakıyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben o karann su
retini size getiririm. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Bunu geçiyorum efendim. 

Bu hususta söylenecek söz söylenmiştir, yargıya 
hürmet edersek, Türkiye herhalde daha güzel günle
re gider. 

Saym Hüsamettin Çelebi'nln, Türkiye'nin bugün 
hakikaten önemli bir sorunu olan bir hususta, bölü
cülük konusunda yapmış olduğu konuşmayı, endişe
lerini paylaşmamak mümkün değildir. Bugün Türki
ye hakikaten zor bîr noktadadır. Türkiye'de maalesef 
son yıllarda artan şekilde, özellikle talebeler arasında 
ve Türkiye'nin belli bölgelerinde Anayasamızın temel 
ilkesi olan, Devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez 
bir bütün olduğunu kabul etmeyen birtakım cereyan
lar da yo! almaktadır. 

Ş;nıdi bu cereyanlarla, Devletin bütünlüğünü ko
rumakla görevli herkes, elindeki bütün imkânlarla 
karşı karşıyadır ve gerekli bütün görevlerin yapıldı
ğı beyanının; burada gerek meselenin takibi, gerekse 
meselenin her ortaya çıktığı noktada üzerine gidilme
si şeklinde yapıldığını önce beyan edeyim. 

Özellikle Sayın ÇeîebPnin ortaya koyduğu «Yurt 
Güneşi» isimli bir gazetenin; yani kendi adıyla, «Ro-
je Yelade»' adında bir gazetenin hakkında yapılan iş
lemi burada ifade etmek istiyorum. 

Bu gazete, Ankara merkez gösterilerek İstanbul' 
da basılıyor. Sahipliğini yapan Mustafa Aydın, Yazı 
İş!eri Müdürlüğünü de Mehmet Sıddık Bozaslan adlı 
şahıslar yapıyor. İki lisan üzerine yayınlanıyor. Bu 
gazetenin 15 Eylül 1977 tarih ve ilk nüshası, bazı şa
hıslar tarafından doğu illerimize dağıtılmak üzere da
ha yayından ortaya çıkmadan götürülüyor. Bitlis, Mar
din ve Diyarbakır'da satışı yapılmadan ele geçirilen 
bu gazeteler, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığınca tet
kik edildikten sonra aynı İl Sulh Ceza Mahkemesi
nin 22 . 9 . 1977 ve 977/207 Sayılı Karan ile toplat
tırılmasına karar veriliyor ve üzerinde bu gazeteler 
ile yakalanan bir şahıs da gene aynı kararla tutukla
nıyor. 

27 . 9 . 1977 tarih ve Ankara Dokuzuncu Sulh 
Ceza Mahkemesince yukarıda adı geçen Gazete, Türk 
Ceza Kanununun 142, 159 ve 312 nci maddelerine 
muhalif görülerek, gene aynı Mahkemece 977/71 sayı 
ile toplattmlmasma karar verilmiştir, 
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Bu gazetenin Yazı İşleri Müdürlüğünü yapan kim
se âe> 28 . 9 . 1977 tarihinde sevk edildiği Yedinci 
Asliye Ceza Mahkemesince tutuklanarak Ankara Ka
palı Cezaevine gönderilmiştir. Bu durum bütün vali
liklere bildirilmiştir; valiliklerce gerekli işlem yapıl
maktadır. 

Aslında bu mesele tabiî bir neticedir. Sayın Çeîe-
bi'iıin ortaya getirdiği hususta bu neticenin de mih
rakına gidilmesi zorunlu vardır. Ben inanıyorum ki, 
bu meselenin mihrakına sadece polisiye tedbirlerle gi
dilmesi yetersizdir; bu gibi meselelerin Türkiye'de çö
zümü, millî birlik ve bütünlüğümüzü her yönü ile ko
ruyacak sosyal, kültürel, ekonomik ve bir yerde siya
sî kararların alınması ile mümkündür. 

Bunları enîegral bir dizi halinde alırsak inanıyo
rum ki, bu meseleler halledilir. 

Uzun yıllar o bölgede çalıştım, meselelerini gayet 
yakından bilirim. Aslında o bölgelerin insanları Tür
kiye'nin en sadık tebaalarıdır. En zor şartlarda dahi, 
bu memleketin vatandaşı olarak ellerinden geleni dai
ma yapmaya çalışmışlardır. Ancak, bugün yurt dışı
na taşmış bazı mihraklar ve çoğumuzun tahmin ede
ceği bazı orijinler bu meseleyi tahrik etmektedirler. 
İnanıyorum ki, bunlara hepimizin, (Meselâ «Hepi
miz* derken şunu ifade ediyorum, bu meselelerin si
yasî platformda da çok dikkatle kollanması gerekti
ğine inanıyorum*) siyasî platformda bu meseleler üze
rinde hepimizin bu Anayasa kaidesi etrafında çok dik-
kaîli bulunmamız gerektiğine de işaret etmek istiyo
rum. Bunun büyük ölçüde yapıldığım ifade etmekten 
de memnunum; onu ifade edeyim. Genellikle siyaset 
adamlarımız bu meselenin nezaketine dikkat etmekte
dirler. tnamyorum ki, bu meseleyi biz, Türkiye'de 
entegral tedbirlerimizle böyle bir meselenin olmadığı 
noktaya, olmasının lüzumu olmadığı bir noktaya ge
tirmek gücüne de sahibiz; inşallah elbirliği ile bu 
noktaya gelmeye de muvaffak oluruz ümidindeyim. 

Çeşitli hükümetlerin; koalisyon hükümetlerinin ve 
daha evvel kurulmuş hükümetlerin programlarında, 
Türkiye'nin iktisaden geri kalmış bölgelerinin sorun
larının çözüleceği ve bu bölgelerle diğer gelişmiş böl
geler arasındaki farklılıkların kaldırılacağı ifade edil
miştir. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Bunlar kâğıt üzerin
de kalıyor Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Ama üzüntü ile söyleyeyim, bunlar belki çok 
güçlü tedbirlerle gerçekleşebilecek vaatlerdir. 

Meselâ bugün zorlamasına rağmen, hâiâ bu böl
gelere sanayi gitmez, bu bölgelere öğretmen gitmez, 
bu bölgelere memur gitmez, bu bölgelerin çocukları 
iyi tahsil görmez, imtihanlarda kazanamazlar. Bunüa-
ıı gerçek olarak bilmemiz lâzımdır. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Hoca yok, ders yok, 
laboratuvar yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Yani, bunları açıklıkla ortaya koymamız lâ
zım; birtakım şeylere göz yumamayız. Çaresi nedir?.. 
Oraya giden valimiz, orada huzurla çalışacağı orta
mı bulmalıdır. İş validen başlıyor. Oraya giden öğret
menimiz, orada yaşamasından huzur duymalıdır ve 
oradan zorla ayrılmalıdır. Bunları yapabilir mi bu 
Devlet?.. Yapabilir. 

Bir örnek vererek sözümü bitireyim. Anayasamız
da da kanunlarımızda da verilen bir imkânla bazı böl
gelere mahrumiyet zammı verilmesi derpiş edilmiş
tir. 

Mahrumiyet zammı nedir aslında?.. Oradaki kül
fetin karşılığı mıdır?.. Hayır, ama en azından bir zor 
görevin taltifidir. Ben kendim mühendis olarak o 
bölgede on sene çalıştığım zaman; eğer yanlış hatır
lamıyorsam, 10 veya 15 lira kadar bizim bir mahru
miyet zamnıımız vardı. Hiç olmazsa «güçlüğümüzün 
tanınması» derdik buna. «Devlet bizim güç şartlarda 
çalıştığımızı biliyor,» derdik. Yoksa, o şartın karşılı
ğı değildir o. 

Şimdi, bizim kanunlarda var bu. 657 ve onu ta
kip eden kanunlara da konmuş. Üzüntüyle söyleye
yim; şahsen, ancak geçen sene karşınızda konuşan 
kimsenin gayretiyle bir mütevazi ölçüde ilk defa uy
gulanabilmiştir. Evvelki sene mahrumiyet ödeneği ay
da, 300 liraydı; geçen sene bunu uğraşarak, didine
rek, yardımlarınızla 3 000 liraya çıkardık. Fiilî uygu
laması ayda 500 liradır. İnanıyorum ki, meselâ o böl
geye gidecek, o bölgeye hizmet götürecek mühendis, 
doktor ve diğerlerinin gitmesi orada bir külfeti karşı
lamak içindir. Bunları temin edecek ortamı sağlama
mız lâzımdır. Bunları sağlamak en başta Yüce Parla
mentonun; Hükümet onun bir aracı olmak üzere, gö
revidir. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Mahru
miyet bölgesindeki halkı düşünmek lâzım. Mahrumi
yet bölgesindeki halli ne yapsın?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Efendim, şunu ifade edeyim ki, mahrumiyet 
bölgesinin meselelerini doğru dürüst bildiğimizi zan
netmiyorum. Çünkü, o bölgenin meselelerini detaylı 
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tetkik edip ortaya koyacak kadrolar gitmiyor oraya, j 
Yani ben meselenin başından anlatıyorum. Bugün o 
bölgelere mühendis kaç tane gitmiştir ve ne yapmış
tır?.. Mesleğim olduğu için söylüyorum; Hakkâri'nin 
Zap vadisini şurada oturan Sayın Bakanımızla belki 
meslek hayatımızın sonunda incelemek imkânını bul
duk. 

Hatırlıyorum, Diyarbakır'a tayin ettiğimiz bir Su 
İşleri Müdürü (Ki, Diyarbakır'da bugün Urfa bölge- I 
si de dahildir, Türkiye'nin en büyük projelerinin ol
duğu yerdir.) aynen şu beyanı yapmıştır: «Burada I 
yapılacak iş yok; bizi niye gönderdiler?..» 1955'tir bu I 
beyanın tarihi ve ondan sonra oraya giden arkadaşla
rımız orada Türkiye'nin en büyük projelerinin oldu-
ğenu ortaya koymuşlardır. Ama neyle?.. Aşkla, ina
narak. 

Bu bakımdan, bizim ilk yapacağımız işlerden bi
ri; bu mahrumiyet bölgelerinin, geri kalmış bölgele- I 
rimizin meselelerini tanıyacak, bunlara aşkla, şevkle 
eğilecek ve onları bir yerde halletmeye çalışacak in
sanlarımızı oraya götürebilir hale gelmemiz lâzımdır. 
Aksi takdirde orada halka hizmet imkânı yoktur. 
Çünkü, hizmet bir yerde insandan geçiyor. İnsanı gö
türemezseniz, hizmeti götürmeniz muhaldir ve ben 
bugün size hâlâ söylüyorum; mahrumiyet bölgeleri
mizin meselelerinin hâlâ tanındığına ben inanmıyo
rum. Bugün İsîaobuJ'un her meselesini biliyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, mevzu taşıyor efen
dim, rica edeceğim. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Efendim, Sayın Heyetinize... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. I 
Ü.) — Sayın Başkan, Sayın Bakana bir tavzih yap
ması için bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

IX) — Hayır efendim, ben sadece «Tebaa» lafını de
ğiştirmelerini... 

BAŞKAN — Onu sonradan «Vatandaş» diye de
ğiştirdiler efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — «Tebaa» değil, vatandaşlar... 

BAŞKAN — «Vatandaş» dediler efendim, dikkat 
ediyorum. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Lütfetsinler efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Efendim, eğer bir zühul olduysa düzeltirim. 
«Türkiye Cumhuriyetinin tebaı» lafından gelmişimdir. | 

j «Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tebaası-
yız.» dedim. «Vatandaş» tabiri bir resmî tabir olma
dığı için kullandım. Resmî tabir budur. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Vatandaş
lık Kanunu var efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Özür diliyorum. Hepsini kullanmak mümkün
dür. Yani bizdeki kanunlarda böyle bir tabir olduğu 

I için kullandım: özür diliyorum. 
Teşekkür ederim. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Anayasa 

tabiri Sayın Bakan. 

5. — Eskişehir Üyesi Hikmet Savaş ve Çanakkale 
Üyesi îmadettın Elmasın, (10/29, 10/41) numaralı 
Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekildiklerine dair 
önergesi. (4/307) 

I BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Bir önerge var, takdim ediyorum. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, 

usul hakkında konuşacağım. 
BAŞKAN — Gündeme geçtik efendim. Ne hak

kında dediniz?.. 
I İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Usul hakkın* 
| da. 

BAŞKAN — Neyin usulü efendim?.. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Müzakerelerin 

i usulü hakkında konuşacağım. 
BAŞKAN — Müzakerelerin nesini efendim?.. Tas

rih edin lütfen. 

I İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Bakanın 
burada yaptığı müzakerelerin usulü hakkında konu
şacağım. Siz vazifenizi yaptınız mı, yapmadınız mı; 
onu söyleyeceğim. Yani tutumunuz hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, önergeyi oku
tup işleme koyayım, ondan sonra /ahâlinize söz ve
receğim efendim. 

Önergeyi okutuyorum. 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve neden

lerini hazırlayanlar ile olayların devamının önlenme
si ve gençlik olayları ve gerektirdikleri çözümlerin 
saptanması hakkında kurulan (10/29) Araştırma Ko
misyonu üyeliklerinden istifa ettiğimizi saygıyle arz 
ederiz. 

Eskişehir Çanakkale 
Hikmet Savaş İmadettin Elmas 

j BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 
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6. — (W/29, 10/41) numaralı Araştırma Komis
yonu üyeliklerine Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbası 
ve Aydın Üyesi Sadettin Demirayak'ın seçildiklerine 
dair C.H.P. Grup Başkanvekilliğinin tezkeresi. (3/1124, 
10/29, 10/41) 

BAŞKAN — Aynı konuyle ilgili bir başka öner
ge var; takdim ediyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve neden

lerini hazırlayanlar ile olayların devamının önlenme
si ve Gençlik olayları ve gerektirdikleri çözümlerin 
saptanması hakkında kurulan 15 kişilik Araştırma 
Komisyonunda açık bulunan üyeliklere Grupumuz-
dan iki üyenin adları aşağıdadır. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
Hüseyin Atmaca 

C.H.P. C. Senatosu Grupu 
Başkanvekili 

1. Erdoğan Bakkalbası (Konya Üyesi), 
2. Sadettin Demirayak (Aydın Üyesi). 
BAŞKAN — Adı geçen Komisyona üye olarak 

Parti Grupunca gösterilen Sayın Erdoğan Bakkalba-
şı'nın bu Komisyona üye olarak seçilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Sadettin Demirayak'ın bu Komisyona üye 
olarak seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — İçel Üyesi İsmail Çataloğlu'nun, usûl hak
kında demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çataloğlu. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, 

sayın senatör arkadaşlarım; 
Biraz evvel Sayın İçişleri Bakam buraya geldi, se

natörleri, bir üniversite talebesi gibi ders vererek ya
tıştırmaya çalıştı. 

Arkadaşlar; 
Demokrasiyle idare edilen memleketlerde parla

menter bakana soru sorar, bakan bunu tahkik eder, 
ya «Vakidir» yahut «Gayri vakidir» diye söyler. Ba
kanın şahsına karşı herhangi bir tecavüzkâr dil kul
lanılmışsa, bakan o şahsa teessüf edebilir. Ancak, bü
tün Senatoya, «Rejim şöyle olur, rejim böyle olur, 
bunu böyle yaparsanız şu şeküde olur...» diye her
hangi bir ders vermek salâhiyetinde değildir. Bu der
si vermeye başladığı zaman, burada Başkan derhal 
sözünü keser onun. 

Sayın Başkanımız sanıyorlar ki, bakan olanlar bi
zim üstümüzde. 

Arkadaşlar; 
Bakanlar hiç bir zaman parlamenterlerin üstünde 

değildir. Parlamenterler bakanları murakabe ederler. 
Parlamentoyu bakanlar murakabe edemez, parlamen
terlere ders veremez!.. 

Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Saym Bakan, 
mahkemenin kararı verip vermediğini tahkik etme
den herhangi bir söz söyleyemez. «Arkadaşlar, böyle 
bir kararın verilip verilmediğini tahkik edeceğim, size 
bilgi vereceğim.» der ve keser. 

Teşekkür ederim efendim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Çataloğlu'nun sözlerinin bir 
kısmına iştirak ediyorum. Ancak Başkanın, burada 
konuşan ne bir sayın üyenin, ne de bir sayın bakanın; 
ders mi veriyor, yoksa fikrini mi söylüyor; bunun hu
dudunu çizmesi mümkün değil. O bakımdan, siz onu 
ders veriyor kabul ettinizse, orasını ben bilemem. 

Teşekkür ederim. 

8. — Su ürünleri ile meşgul olan kooperatifler ve 
su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı durumunda 
bulunanlar hakkında kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin 6.9. 1977 
tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/1125, 10/37) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13.5.1976 

tarihli 67 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
«Su Ürünleri ile Meşgul olan Kooperatifler ve Su 
Ürünleri Üretimi Bölgelerinde Kiracı durumunda bu
lunanlar» hakkındaki Araştırma Komisyonumuzun 
görev süresi 6 Eylül 1977 tarihinde sona erdiğinden 
6 . 9 . 1977 tarihinden başlamak üzere iki ay müddet
le çalışma izninin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Selâhattin Özgür 

Araştırma Komisyona 
Sözcüsü 

BAŞKAN — Adı geçen Komisyona iki ay süre 
verilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçime geçiyoruz. Kutular kürsüye konacaktır. 
(«Zil çalınsın Sayın Başkan» sesleri). 

Zili çalacağım efendim. 
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CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, ek
seriyet yok. 

BAŞKAN — Ekseriyetin olup olmadığını bilmi
yorum efendim. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Şu anda yok Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — içeride olmayabilir. Dışarıdaki arka
daşları zil çalmak suretiyle içeriye davet ediyorum 
efendim. Ben vazifemi yapıyorum. 

Oy pusulaları dağıtılacaktır efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Görünürde ek
seriyet yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, usulün 
içinde bulunacağız. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Adalet Partililer teşrif 
ederlerse... 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Davet zilini çalmama rağmen, içe
ride görünürde ekseriyet olmadığı anlaşıldığından bir 
kere de durumu yoklama yapmak suretiyle tespit ede
ceğim. 

Yoklama yapdacaktır efendim. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Müzakerelerin devamı için yeter sa

yı bulunmadığından, 13 . 10 . 1977 Perşembe günü 
saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,07 

»>-•« 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I, — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarübrahimoğlu'nun, Osmaniye İlçesindeki Karaçay 
suyu üzerine bir köprü yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair soru önergesi ve Köy İsleri ve 
Kooperatifler Bakanı Turgut Yücel'in yazılı cevabı. 
(7/773) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanbğına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanlığınca yazılı 

olarak cevaplandırılması için gereğini rica ederim. 
Saygıyla. 

1 . 9 . 1977 
Adana Senatörü 

Kemâl Sanibrahimoğlu 

Osmaniye İlçesinde Karaçay adıyla maruf çay kış 
aylarında sel suları sebebiyle civar köylere ve ilçe 
halkına yol vermemektedir. 

Bu çay üzerinde köprü inşası için vaki müracaat
lar YSE. 6 ncı Bölge Müdürlüğü tarafından YSE Ge
nel Müdürlüğü Köprüler Dairesi Başkanlığına 
27 . 4 . 1977 tarih ve 123-01-08 (04797) saydı yazı ile 
intikal ettirilmiştir? 

Sözü geçen çay üzerine acilen köprü yapılması 
düşünülmekte midir? 

T. C. 
Köy İşleri ve Koöpertifler 

Bakanlığı 
Tetkik - Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı: 06-05/956-008507 

10.10.1977 

Konu : Yazılı soru öner
gesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü 8.9.1977 tarih ve 12977-5861-7/773 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tarafından yönel
tilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza 
intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru önergesi ince
lenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Turgut Yücel 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanı 
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Adana Senatörü Sayın Kemâl Sanibrahimoğlu'nun 
yazılı soru önergesi cevabı. (C. S.) 

1. Adana İti Osmaniye İlçesi huduttan dahilinde 
bulunan Dereobası (Karaçay) köprüsünün yapımı ile 
ilgili olarak Adana YSE Yi nci Bölge Müdürlüğüne 
gerekli talimat yazılmış olup, merkeze intikal ettiri
len etüt malumat formunda anılan köprünün 1978 
yılı yapım programına teklif edilmesinin zaruri ol
duğu belirtilmiştir. 

2. Bu durum muvacehesinde bölge müdürlüğün
ce de yapılması zarurî görülen Karaçay köprüsünün 
yürürlükte olan yöntem ve teknik gerekler gözönün-
de tutularak bütçe imkânlarımıza göre 1978 yılı ya
pım programına alınmasına çalışılacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, 1977 - 1978 mevsimi için tahsis edi
len kömüre dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Kâmran İnanın yazılı cevabı. (7J777) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygıyla dilerim. 23 . 9 . 1977 

C. Senatosu Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

Soru : 

1977 - 1978 kış mevsiminde halkın ısınma gerek
sinmesini karşılamak üzere, Çayırhan ve diğer kö
mür işletmelerinden Ankara ili içindeki köy ve kasa
balara (Belediye) tahsis edilen kömürün el altından 
satıldığı ve ilgili köy ve kasaba halklarına ulaşmadığı 
söylentileri yaygındır. 

1977 - 1978 kış mevsimi için tahsis edilen kömü
rün menşe, yer, cins ve miktarı ile müteahhitlerin 
isimleri nedir ve bu kömürler mahalline kadar ulaş
mış mıdır? 

T. a 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112-115/052, 7 , 10 . 1977 

2-14/1415 
Konu : Sn. İbrahim Öztürk'ün yazılı soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 27 . 9 . 1977 tarih ve 13055 - 5897, 7/777 sa

yılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazıları ekinde Bakanlığımıza intikâl 
ettirilen, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 
İbrahim Öztürk'ün, «1977 - 1978 mevsimi için tahsis 
edilen kömüre dâir» yazıh soru önergesinin cevabı ek
te sunulmuştur. 

Derin saygılarımla arz ederim. 
Kâmran İnan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın İbrahim 
Öztürk'ün, «1977 - 1978 Mevsimi İçin Tahsis Edilen 
Kömüre Dair» Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır. 

Soru : 

1977 - 1978 Kış mevsiminde halkın ısınma gerek
sinmesini karşılamak üzere, Çayırhan ve diğer kömür 
işletmelerinden Ankara ili içindeki köy ve kasabalara 
(Belediye) tahsis edilen kömürün el altından satıldığı 
ve ilgili köy ve kasaba halklarına ulaşmadığı söylenti
leri yaygındır. 

1977 - 1978 Kış mevsimi için tahsis edilen kömü
rün menşe, yer, cins ve miktarı ile müteahhitlerin isim
leri nedir ve bu kömürler mahalline kadar ulaşmış mı
dır? 

Cevap : 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun ürettiği 

kömürler ile tedarik ettiği kok kömürlerinin tevzii; 
Kuruma bağlı Kömür Satış Tevzi Müessesesinin teş
kilâtı bulunan yerlerde bu teşkilâtın sorumluluğu ve 
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kontrolü altında, teşkilâtı olmayan il ve ilçelerde en 
büyük mülkî amirin denetim ve sorumluluğunda ku
rulu kömür dağıtım komisyonlarınca yürütülmekte
dir. Bu düzenlemeyi esas alan kömür dağıtım tali
matı, İçişleri Bakanlığı kanalıyla mülkî amirlere du
yurulmaktadır. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun ürettiği 
kömürlerin Ankara ilçelerindeki (ihtiyaç sahiplerine 
intikali de aynı talimat esaslarına göre yapılmaktadır. 

Kömür üretim imkânları ve memleketin bütün 
enerji ihtiyacı dikkate alınarak, özellikle teshin kö-

(1) Yazılı soruya ekli cetveller Kanunlar Mü
dürlüğündeki dosyasındadır. 

i n ^ ı 

mürünün yurt için kaynaklardan sağlanması prensibi 
çerçevesinde Ankara ilçelerine tahsis edilen kömürün 
üretim yerinden ihtiyaç mahalline intikalinin kontrol 
ve sorumluluğu mülkî amirlere ait bulunmaktadır. 

1977 - 1978 teshin sezonunda, Ankara ilçelerine 
tahsis edflen kömürün cins ve miktarlan ile mülkî 
amirlerce tayin olunan kömür mutemetlerinin isimle
rini ve Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi satış ünite
lerinde siparişe bağlanan kömür miktarlarım gösteren 
listeler ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Kâmran İnan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam 

- » • 
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GÜNDEMİ 

85 NCl BİRLEŞİM 

11 . 10 . 1977 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
2. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir Divan 

Üyeliğine seçim. 
B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 

Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tar ihi : 3 1 . 3 .1976) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen aîkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 .1976) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Mardin Vilâyetinde yapılan bir 
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/58) 
(Gündeme giriş tarihi: 15 . 3 .1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyet Fethi Çelikbaş'ın, bir tekstil anonim şir
ketinin, teşvik belgesine uygun olarak ithal etmek is
tediği İsviçre mamulü makinelere dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü sorusu. (6/65) (Gündeme gi
riş tar ihi : 22 . 3 .1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, Köy - Koop'un ithal ettiği traktörlere dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/77) (Günde
me giriş tar ihi : 29 . 3 .1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Ankara'nın Altındağ İlçesi Türk-
İş Blokları semtinde cereyan eden hadiselere dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/78) (Gündeme 
giriş tar ihi : 9 . 8 ,1977) 

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

8. — 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) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 

KARARLAŞTIRILAN 
İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK 

KARARI VERİLEN 
İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK 

İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'm, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay içinde 
temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/53) 

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

(Devamı arkada) 



6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
Y.S.E. ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş-
tşrması isteyen önergesi. (10/66) 

7. — Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/16) (S. Sayısı : 
688) (Dağıtma tarihi : 28 . 3 .1977) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında akdolunan Kredi Andlaşması ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma 
tarihi: 14 . 4 .1977) 

9. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı müracaat 
ve dağıtıra tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1977) 

10. — 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) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, 1 Ocak 1974 tari
hinden sonraki teşvik belgesi İmalât izni ve fiyat tes

piti işlemlerine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/68) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi ÜnsaPın, T. C. Ziraat Bankasına açtığı krediler 
ve bunlara bağlı harcamalar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/69) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulmuş şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

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

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

16 .— Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi ÜnsaPın, işkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/73) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BÎRİNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 


