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I - GEÇEN T 

Trabzon Üyesi Hasan Güven, Üçüncü Beş Yıllık 
Planın süresi ile yürürlüğü hudutlu ithalattan aiman 
Damga Resmi Kanunu 31 . 12 . 1977 tarfflıinde hü
kümsüz kaldığından Hazinenin geîir kaybına dair gün
dem dışı bir demeçte bulundu. 

Anayasa Mahkemesi Üyesi HalM Zarbun'dan açı
lan asıl Üyeliğe, yenisinin seçilmesine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığının tezkeresi; 

T a b i Üye Haydar Tunçkanat'ın, İdare Amirliği
ne seçilmiş olması nedeniyle Bütçe ve PJan Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Bulgaristan Haîk Cumhuriyeti Halk Meclisi Baş

kanlığının vaki daveti nedeniyle Cumhuriyet Senato
sundan bir heyetin Bulgaristan'ı ziyaret etenesine dair 
Başkanlık Divanı kararı kabul edildi. 

PTT Genel Müdürlüğünün uğratıldığı zararlar 
konusunda (10/46) kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, 19 . 1 1 . 1 9 7 7 ; 

Çocuk mahkemeleri kurulması hakkında (10/38) 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
23 . 12 . 1977; 

Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntılarıyla (be
lirlemek konusunda (10/36) kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, 27 . 12 . 1977; 

Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve neden
lerini hazırlayanlar ile olayların devamının önlenmesi 

Rapor 
1. — 1975 yılı Kömür Üretimi, Dağıtımı, Müra

caat ve Dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuri
yet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu (10/30) 
(S. Sayısı: 704'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.1977) 

Sözlü soru 
2. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Mukbil 

Abay'ın, Konya İlinin Güney bölgesindeki üzüm üre
ticilerinin durumuna dair sözlü soru önergesi (6/89) 
(Gıda - Tarım ve Hayvancılık ve Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

Yazılt sorular 
3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet 

Ali Arıkan'ın, Mardin İlinin Kızıltepe ilçesindeki lise
nin boş derslerinin doldurulması için, öğretmen tayini 
hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi (7/836) (Milli Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir) 

rANAK ÖZETİ 

hakkında (10/29, 10/41) kurulan Araştırma Komisyo
nu Başkanlığının, 23 . 12 . 1977; 

Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları konusun
da (10/49) kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğının, 27 . 11 . 1977; 

Tar3ıinden itibaren görev sürelerinim ikişer ay 
uzatılmalarına dair tezkereleri kabul edildi 

Bütçe ve Plan Komisyonunda açık bulunan bir 
üyeliğe Tabii Üye Suphi Karaman; 

10/32, 10/36, 10/51, 10/2, 10/64, 10/21, 10/26-52, 
10/61, 10/57, 10/37, 10/25-42, 10/29-41, 10/7, 10/44, 
10/45 numaralı Araştırma Komisyonlarında açık 'bu
lunan üyeliklere gösterilen adaylar; 

Seçildiler. 
Cumhuriyet Senatosu Antaîya Üyesi Reşat Oğuz 

ve arkadaşlarının, can güvenliği ve öğrenim özgTürSüğü 
konusunda bir Genel Görüşme açılmasına dair öner
geleri (8/5) üzerinde bir Süre görüşüldü. 

27 . 12 . 1977 Sah günü saat 15.00^te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Afyonkarhaisar 
Rahmi Erdem Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, bakanlık kadrolarında kaç kişinin yeni
den göreve alındığına, kaç kişinin görev yerinin değiş
tirildiğine ve Gümrük Vergisinden muaf olarak yurda 
giren binek otomobillerine dair yazılı soru önergesi 
(7/837) (Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir). 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığı dini yayınlar dö
ner sermayesinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kasındaki hesabına yatırılan paraya dair yazılı soru 
önergesi. (7/838) (Başbakanlığa gönderilmiştir) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, 1977 yılı içinde Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve taşra teşkilatınca (Dini yayınlar döner sermayesi) 
için ne kadar bağış toplandığına dair yazılı soru öner
gesi. (7/839) (Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanının (Muhtasar İslam 

n . — GELEN KÂĞITLAR 
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İlmihal) adlı kitabına dair yazdı soru önergesi. (7/840) 
(Başbakanlığa gönderilmiştir) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Muzaffer 
Şâmiloğlu'nun, 1976-1977 yıllarında Kars îli süt üre
ticilerine ne kadar süt avansı gönderildiğine ve Kars 
süt fabrikasımn kâr ve zarar miktarının ne olduğuna 
dair yazdı soru önergesi. (7/841) (Gıda-Tanm ve Hay
vancılık Bakanlığına gönderilmiştir.) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Muzaffer 
Şâmiloğlu'nun, Kars İli Çimento fabrikasına dair 
yazılı soru önergesi. (7/842) (Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığına gönderilmiştir.) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Muzaffer 
Şâmiloğlu'nun, 1977 yılında YSE Müdürlüğünce Kars 
İlinin hangi köylerine ne miktarda yol yapılıp açıldı
ğına dair yazdı soru önergesi. (7/843) (Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığına gönderilmiştir.) 

İli — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Muzaffer 
Şâmiloğlu'nun, Kars İlinin Organize Sanayi bölgesi 

inşaatına dair yazdı soru önergesi. (7/844) (Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir.) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Muzaffer 
Şâmiloğlu'nun, 1977-1978 kış mevsimi için Kars İli
ne tahsis edilen kömür miktarı ile bunun ne kadarı
nın yakacak sahiplerine verildiğine dair yazılı soru 
önergesi. (7/845) (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğına gönderilmiştir.) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Ankara İli içinde yer alan ilkokullar
la köy okullarının öğretmen, yakacak ve bina ihtiyaç
larına dair yazılı soru önergesi. (7/846) (Milli Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'm, merhum İbrahim Ferit eşi Muzaffer Ozan'ın 
intibak işlemine dair yazdı soru önergesi. (7/847) 
(Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DtVAN ÜYELERİ : Mehmet Erdem (Bilecik), Mehmet Bilgin (Bingöl) 

BAŞKAN —11 nci Birleşimi açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapdacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerele
re başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Rize Üyesi Talât Doğanın, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 195 nci maddesine göre 
ödenen mahrumiyet yeri ödeneği hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen sayın üye
lerden mevzuları itibarıyla aktüalitesini kaybetmemiş 
olan iki sayın üyenin isteği yerine getirilecektir. Ken-
dlleruiden kısa konuşmalarını rica edeceğim. 

Sayın Talât Doğan, memurlara 657 sayılı Kanu
nun 195 nci maddesine göre ödenen mahrumiyet yer
leri tazminatı hakkında gündem dışı söz istemişler
dir. 

Buyurun Sayın Talât Doğan. 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, muh

terem senatörler; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ve buna 

ek 12 sayılı Kanun Kuvvetinde Kararname ile me-
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mıulann özlük haklarından maaşlarının düzenlenme
si mümkün olamadı ye memurlar arasında büyük hu
zursuzluklara sebebiyet verildi. «Eşit işe eşit ücret 
ödenme» prensibi büyük ölçüde zedelendi. 

Bunu bir tarafa bırakalım. 657 saydı Kanunun 
195 nci maddesine göre memleketin tabii, ekonomik, 
sosyal, kültürel, sağlık, ulaştırma niteliklerine göre, 
mahrumiyet yeri tazminatı verilmesi öngörülmüş ve 
1977 yılı Bütçesiyle uygulamaya 1 Marttan itibaren 
başlanılmıştır. 

Personelin huzur içinde çalışabilmesi için, Dev
let tarafından kendilerine hizmet karşılığı ödenen 
ödeneklerin hizmetle eşit olması esas prensip olma
sına rağmen, bu mahrumiyet yeri tazminatında ikin
ci bir adaletsizlik ve eşitsizlik getirilmiştir. Saydığım 
altı koşuldaki yurt gerçeklerine göre, mahrumiyet 
yeri tazminatı ödenecek yerlerin tespiti, maalesef iyi 
incelenmeden masa başında gelişigüzel yapılmış, esas 
mahrumiyet yeri olan illerde, ilçelerde ve köylerde 
çalışan personele mahrumiyet yeri tazminatı ödenme
si öngörülmemiştir. 

Bendeniz Karadeniz Bölgesinden örnekler vere
rek sözümü bitirmek istiyorum. 

Karadeniz Bölgesinin sahil şeridinde bugün tu
ristik bölge ve turistik yerler olarak kabul edilen ve 
memleketin tabii, ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık 
ve ulaştırma bakımından gelişmiş yerler olmasına rağ
men; mesela Ünye, Fatsa, Perşembe, Espiye, Tirebo
lu, Görele, Eynesil, Arhavi ve Hopa gibi yerlerde 
tüm memurlara mahrumiyet yeri tazminatı ödendiği 
kaide, iç bölgelerde bu altı koşulu haiz olmayan ve 
Devlet Planlama Teşkilatınca da geri kalmış yöreler 
olarak sayılmış, tadat edilmiş bulunan; örneğin Ton-
ya, Maçka, Çaykara, Hayrat, İkizdere, Camlıhem-
şin, Hemsin, Kaptanpaşa gibi cidden mahrumiyet böl
gesi yerleri olan buralardaki memurlara mahrumiyet 
yeri tazminatı ödenmemektedir. Birbirlerine yakın olan 
bu bölgelerdeki Devlet memurları, Devlet babanın bu 
eşitsiz ve ölçüsüz, haksız muamelesini görmek sure
tiyle müteessir olmakta ve hizmetlerini ister istemez 
aksatmaktadırlar. Bu derece ölçüsüz ve nispetsiz 
mahrumiyet yeri tespiti yapan Bakanlar Kurulu, ki, 
esas hazırlayan Maliye Bakanlığı oluyor ve doîayısı 
ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Personel Dairesi 
Başkanlığı oluyor) bu derece memleketin neresi mah
rumiyet yeridir, neresi mahrumiyet yeri değildir nis
petini dahi ölçmeden bugün, sözlerimin başında da 
arz ettiğim gibi, turistik yerlerde çalışan memurlara 
mahrumiyet yeri tazminatı veriliyor; bunun aksine 

cidden mahrumiyet yeri olan yerlere mahrumiyet yeri 
tazminatı verilmiyor. Bu, büyük bir aksaklıktır, ada
letsizliktir, eşit hizmete eşit ücret prensibim zedele
mektedir. Daha çok memurlar arasındaki Devlet ba-
banm bu kadar basit bir işi ayarlayamamasmdan do
layı duydukları üzüntüler büyük ve sonsuzdur. Bu
nun, bugünkü Hükümet olmasa, gelecek Hükümetçe 
behemalıal düzeltilmesinde zaruret vardır. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Doğan. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ahmet Tahtakıhç, yasama kuruluşu ile yü
rütme kuruluşu arasındaki ilişkilerin Anayasa ve par
lamenter demokrasi açısından aldığı yön hakkında 
gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Tahtakıhç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Müzakereye devam ediyoruz efendim. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına bir 
açıklamada bulunmak üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Genel 
görüşme hakkında. 

BAŞKAN — Daha genel görüşmeye geçmedik 
efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — «Müza
kereler» dediniz de onun için efendim. 

BAŞKAN — Evet, müzakereler; yaai gündeme 
geçiyorum şimdi. Gündemde diğer işleri görüştükten 
sonra... 

2. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun görev bölümüne da
ir tezkeresi. (3/1204) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kamu îktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

Başkanlık Divanı seçimi için 22.12.1977 tarihinde top* 
lanmış ve yapılan oylama sonunda; 

Başkanlığa : Mehmet Ali Pestilci (Zonguîdak C. 
Senatosu Üyesi) 

Bsşkaovekiîîiğine : Teoman Köprülüler (Ankara 
Milletvekili) 
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Sözcülüğe : Nejat Sarhcah (Balıkesir C. Senato
su Üyesi) 

Kâtipliğe : Ertuğrul Günay (Orda Milletvekili) 
Seçünüi^Ierdir. 
Arz olunur. 
Saygılarımla. 

TBMM Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri 

Karma Komisyonu 
Başkam 

Cumhuriyet Senatosu 
Zonguldak Üyesi 

Mehmet Ali Pestiki 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
3. — Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığının, 

Komisyonun görev bölümüne dair tezkeresi .(3/1203) 
BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo

rum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

140 sayın Kanunun 4 nd i maddesi gereğince Di
lekçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanı için 
22.12.1977 tarihinde yapılan gizli seçim sonunda aşa
ğıda adlan yazılı senatör ve milletvekilleri Yönetim 
Kurutana seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Dilekçe Karma 

Komisyonu Başkanı 
İçel Milletvekili 

Süleyman Şimşek 

Başkan : Süleyman Şimşek (îçel Milletvekili) 
BaşkanvekM : Muzaffer Yurdakuler (Tabii Üye) 
Sözcü : Abdullah Emre İleri {Niğde Senatörü) 
Sözcü : A'bdurrahman OğuMirk (Ankara Millet

vekili) 
Kâtip : Fevzi Özer (Muğla Senatörü) 
Kâtip : Yusuf Ziya Ural (İçel Milletvekili) 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
4. — TRT yönetiminin tutumu, TRT Genel Mü

dürleri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında kuru
lan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev süresinin iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/1202, 10/31) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
'Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.6.1976 

tarihli 74 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilen 
T R T hakkında Araştırma Komisyonumuzun görev 
süresi 23.12.1977 tarihin d e sona erdiğinden, 23 Ara

lık 1977 tarihinden başlamak üzere 2 ay müddetle 
çalışma izninin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkam 
Suphi Gürsoytrak 

BAŞKAN — TRT hakkında kurulmuş olan Araş
tırma Komisyonunun 2 ay mehil istemesine ait öner
geyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

5. — Mason localarına dair kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, görev süresinin iki ay uza
tılmasına dair tezkeresi. (3/1205, 10/7) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22.1.1976 

tarihli 27 nci Birleşiminde kurulması kaibul edilen 
«Mason LocaJan» hakkında Araştırma Komisyonu-
numuzun görev süresi 6.12.1977 tarihinde sona erdi
ğinden, 6 Aralık 1977 tarihinden başlamak üzere iki 
ay müddetle çalışma izni verilmelini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkam 
Hatmet Arslanoğlu 

BAŞKAN — Mason Localan hakkında kurulmuş 
oîan Komisyonun iki ay mehil istemesine müte
dair önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka&ul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/1212) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı tezkeresi var, 
takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı Cumhuriyet Senatosu üyele

rinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sayıima-
îarı hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanı
nın 22.12.1977 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Sum Atfaflay 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkam 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ruhi Tuna-
kan'ın hastalığına binaen 28 . 11 . 1977 tarihinden 
itibaren 15 gün, 

Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Osman AI-
bayrak'm hastalığına binaen 16 . 11 . 1977 tarihinden 
itibaren 34 gün, 
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Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Muzaffer Yur-
dakuler'in hastalığına binaen 9 . 12 . 1977 tarihinden 
itibaren 15 gün, 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Cengizhan 
Yorulmaz'ın hastalığına binaen 30 . 8 . 1977 tarihin
den itibaren 21 gün, 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Hüsamettin Çelebi'nin mazeretine binaen 
13 .12 .1977 tarihinden itibaren 15 gün, 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Sayın Ruhi Tunakan'ın hastalığına binaen 28.11.1977 
tarihinden itibaren 15 gün izinli sayılmasını oylarını
za arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Sayın Os
man Albayrak'ın hastalığına binaen 16 . 11 . 1977 ta
rihinden itibaren 34 gün izinli sayılmasını oylarınıza 

arz ediyorum : Kabul edenler... Ermeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Sayın Muzaffer 
Yurdakuler'in hastalığına binaen 9 ± 12 . 1977 tarihin
den itibaren 15 gün izinli sayıhnasmı oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın Cengiz
han Yorulmaz'ın hastalığına binaen 30 . 8 . 1977 tari
hinden itibaren 21 gün izinli sayılmasını oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Saym Hüsamettin Çelebi'nin mazeretine binaen 
13 . 12 . 1977 tarihinden itibaren 15 gün izinli sayıl
masını oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/ . — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Reşat 
Oğuz ve arkadaşlarının, can güvenliği ve öğrenim öz
gürlüğü konusunda bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergeleri. (8/5) 

BAŞKAN — Genel Görüşmenin yarım kalan mü
zakeresine devam ediyoruz. 

Sayın Erdoğan Bakkalbaşı, söz talebiniz ne hak
kındaydı efendim? 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Efendim, 
geçen Birleşimde bir üyemizin kişisel konuşmasında 
söylediği söz hakkında. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına açıklama 

yapmak üzere Sayın Bakkalbaşı, buyurunuz efen
dim. 

CHP GRUPU ADINA ERDOĞAN BAKKAL
BAŞI (Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünün ortadan 
kalkması nedeniyle Yüce Senatoda şimdiye kadar ge
rek kişileri adına, gerek grupları adına yapılan ko
nuşmaları hep birlikte izledik, izleyeceğiz. 

Genel görüşmedeki amaç; ülkemizde can güvenli
ği ve öğrenim özgürlüğü neden ortadan kalkmıştır; 
hangi siyasa], ekonomik sebepler ve yönetim noksan
lıktan, ihmaller, tedbirsizlikler nelerdir; bunları sap
tayıp geleceğe dönük temenni ve istekleri tarih önün
de vurgulamaktır. 

Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Bir
lik Grupu, Adalet Partisi ve Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üyeler Grupu adına konuşmalar yapddı. Ada
let Partisi Grupu adına yapılan konuşma dışındaki 
diğer konuşmacılar soruna tarafsız, bilimsel ve çağ
daş bir yaklaşımla değindiler. Bu bakış açısı, çağdaş 
devlet, sosyal devlet kavramının çoğulcu bir demok
rasi ve Anayasa anlayışının gereğidir. Adalet Partisi 
adına yapılan konuşma ise, bütün demokrasi dünya
sının gerilerde bıraktığı, artık bir mazi olarak hatırla
dığı uluskrarasi komünizm vehmine dayalı tekilci bir 
demokrasi ve Anayasa anlayışının tipik bir ürünü idi. 

Adalet Partisi Sözcüsüne göre, 1961 Anayasası 
bütün bu dertleri başımıza musallat etmiştir. 1961 
Anayasası devleti tahrip edecek, hükümetleri zaafa 
uğratacak hükümlerle doludur. 

«1961 Anayasası, Türkiyedeki eski komünist faa
liyetlerini canlandırmış, Türkiye İşçi Partisinin kurul
masına, dolayısıyla uluslararası komünizmin yayılma
sına neden olmuştur.» 

Sözcüye göre, «banka soygunları, tren soygunları, 
adam kaçırmalar, siyasi cinayetler, tedhiş olayları, dü
zen değişikliği isteyen sol düşüncenin ürünüdür ve 
bütün bunlar, 1961 Anayasasının getirdiği düşün ve 
anlatım özgürlüğünden ötürüdür.» 

Değerli senatörler; 
Demokratik sol bir parti olarak, Sayın Adalet Par

tisinin bu fikirlerine saygı duyarız. Yanlışların bu
gün doğruya dönebileceği umudunu muhafaza ederek 
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bu saygımızı devam ettireceğiz. Buna karşm, tüm dün
ya uluslarından daha çok demokratik düzene layik, 
tarihsel kökeni gereği toplum yararım bireylerin ya
rarından önde kabul etmiş, inanç ve düşün özgürlü
ğünü kendinden olmayanlara, başka topluluklara ta
nımakla ün yapmış, Türk toplumunun yakın tarihi
mizdeki en büyük ürünlerinden biri olan 1961 Ana-
yasasma saygılı olmayı da herkesten ve özellikle Ada
let Partisinden bekleriz. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Anayasamızın 
10 ncu maddesindeki, «Vazgeçilmez temel hak ve öz
gürlükleri» sonuna kadar savunmak, Programımızın, 
Kurultay kararlarımızın, geleneklerimizin ve inançla
rınızın gereğidir. 

Cumhuriyet Halk Partisine göre özgürlük, her tür
lü yasal, siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel bas
kıdan kurtarılmalıdır. Kişi özgürlüğüne, başka kişile
rin., toplumun ve tüm insanlığın özgürlüğü, güvenliği 
ve yaran için zorunlu olanın ötesinde sınır konulma
malıdır. Demokrasiye gerçeklik kazandırmak için dü
şünce, inanç ve anlatım özgürlüğü her türlü sınırla
malardan kurtarılmalıdır. Böylece, düşünce suçu kav
ramı ortadan kalkmış olacaktır. 

Bu ilkelerin ışığı altında, kişileri adına konuşan 
arkadaşlarımızın anlatım özgürlüklerine müdahale et
mek anlayışımıza ters düşer. Ancak, kişisel konuşma
lar çok kere kasıtlarını aşan boyutlara erişebiliyor; 
kendi anlatım özellikleri içinde bazı değer hükümleri
ni istemedikleri halde yanlış tefsir edebiliyorlar. Bu 
açık yanlışlıklar Grupumuzu hiç bir zaman bağlamaz. 
Sayın Unsal arkadaşımızı da yukarıda açıklamaya 
çalıştığımız biçimde değerlendiriyoruz. 

Nitekim, bazı hassas konularda halen sorumlu bu
lunan devlet adamları da kasıtlarını aşan konuşmalar 
yapabiliyorlar. Son seçim propaganda gezilerinde Sa
yın Adalet Bakanı, Siverek'te yaptığı konuşmada ba
kınız ne demiş : 

«Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Ecevit, 
doğuya geldiği zaman, Kürdara azadi (Kürtlere öz
gürlük) ve benzeri sloganlar atıldığında bunların üze
rine saldırmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Doğu 
sorununu istismar etmektedir. Bununla yetinmeyen 
Cumhuriyet Halk Partisi yönetim kadrosu, doğuda 
kürtçülük ithamı ile bazı kişileri Partiden veto etmiş, 
bu hareketi ile demokrasiye darbe indirmişlerdir. 

Ben de Doğuluyum. Beni sekiz yaşında Manisa'ya 
sürgün ettiler. Bugün Adalet Bakanıyım ve Milli Gü
venlik Kurulu üyesiyim. Doğu Halkına Cumhuriyet 
Halk Partisinin kapısı kapanmıştır.» 
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Değerli üyeler; 
Şimdi, bu cümleler üzerine bugünkü hukuk kural-

j lan içinde gidersek savcılığın bu konuşmadan ötürü 
takibata geçmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlanm; 
Kişi özgürlükleri konusundaki Cumhuriyet Halk 

Partisi anlayışını yukarıda anlatmaya gayret ettim. 
Özgürlüğe, ancak toplumun Özgürlüğü için, güvenliği 
ve yaran için sınır tanımaktayız. Bu açıdan Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına şunları söylemek isti
yorum : 

Anayasa] kurumlar, başta Parlamento, Cumhur
başkanlığı ve Ordu olmak üzere Anayasal kurumlar 
her türlü tecavüzden korunmalıdır. Bu yüce kurumla
rın tüzelkişiliği üstüne hiç bir şekil ve surette gölge 
düşürecek tutum ve davranışlardan kesin olarak ka
çınmalıdır. O yüce kurumlan temsil edenler hata yap
salar dahi hükmü, tarihin şaşmaz kararına bırakma
lıdır. 

Ülkemizde Cumhuriyetle birlikte tesis edilen milli 
birliğin, birtakım yanlış, tarihi ve hukuki bilgilere da
yanılarak bozulmaması için, tahrik edici, bölücü ey
lem ve sözlerden kesinlikle kaçınmalıdır. 

Türk vatandaşlığı içinde kaynaşmış etnik yapı ger
çeği ile azınlık statüsünün, azınlık hukukunun ayrı 
ayrı şeyler olduğunu bilmeliyiz. Bu bilinç içinde ha
reket ederek, özellikle gerice yörelerdeki vatandaşla
rımızın sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına, 
gerçekçi ve akılcı bir tutumla, etkin, âdil, tüm yurt-

! taşlara saygılı bir yönetimin gerçekleşmesinde katkı
da bulunmanın gayreti içinde olmalıyız. 

Cumhuriyet Halle Partisi Grupu adına hepinize 
saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, geçen Celse Saym 
Niyazi Ünsal'ın konuşmasında şahsınıza sataşma ol
duğundan bahisle söz talebinde bulunmuşsunuz. Ge
çen Celse ben idare etmediğim için hadiseyi bilmiyo
rum. Zabıtları getirttim, tetkik edeceğim. Celsenin 
sonlannda, eğer sataşma görür isem söz vereceğim, 
görmez isem vermeyeceğim. Bunu rica edeyim. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — İzin 
verirseniz sayfa numaralarım arz edeyim; zabıtlar 
çok uzun çünkü... 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz zabıtları getirt
tim. 

Sayın İçişleri Bakam bir tezkere göndermiş ve 
«Senato gündeminde görüşülmekte olan öğrenim öz
gürlüğü ve can güvenliği konusundaki genel görüş-

J mede, gruplar adına konuşmalar yapılmış ve ayrıca 
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üç üye konuşmuştur. Bu konuşmalarda ortaya getiri
len hususların ve ileri sürülen iddiaların açıklığa ka
vuşturulması ve bazı önemli gerçeklerin ortaya konul
ması, hem konunun süratle aydınlığa çıkarılması, hem 
de diğer üyelerin yapacakları konuşmalara yardımcı 
Olması bakımından, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 129, 59 ve 61 nci maddesi hükümlerine istinaden 
tarafıma söz verilmesini saygıyla rica ederim.» de
mişler. 

Muhterem üyeler; 
Daha 15 sayın üye söz istemiştir. Sayın Bakanın 

bu talebi İçtüzüğümüzün zikri geçen maddelerine uy
gundur. Kendilerine söz veriyorum. 

İçjşleri Bakanı Sayın Korkut ÖzaL buyurunuz 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Erzurum 
Mületvekili) — Muhterem Başkan, Yüce Senatonun 
değerli üyeleri; 

Can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü konusunda 
ülkemizin bütün kesimlerini ve şu andaki aktüalitesi
ni fevkalade yüksek bir seviyede devam ettiren konu
da, Yüce Senatoda bir Genel Görüşme açılmak sure
tiyle bir taraftan fikirlerim arz eden, diğer taraftan 
da Hükümete bu konuda bilgi arz etme imkânım sağ
layan önerge sahiplerine teşekkür ederek sözlerime 
başhyroum. 

Bugünün özelliği dolayısıyla ve Millet Meclisi ke
simindeki önemli bir gensoru görüşmesi dolayısıyla 
bu konuyu Türkiye gerçekleri önünde ve daha evvel 
yapılan görüşmeler ve orada ileri sürülen fikirler mu
vacehesinde bir değerlendirmeye almak istiyorum. 

Aslında Türkiye'deki can güvenliği, öğrenim öz
gürlüğü konusunda bugün karşı karşıya olduğumuz 
durumun, göreve bundan beş ay önce başlamış bir Hü
kümetin münhasır sorumluluğu içinde mütalaa edil
mesini bir yerde haldi görmek mümkün değildir. 

Bu kona, bir yerde İçişleri Bakanlığının görev ala
nını içine almaktadır. Bu konu, bir yerde Bakanlığın 
kadrosunda görev yapan 100 bini aşkın kamu görev
lisinin yulardır sürdürmekte olduğu çalışmaları ilgi
lendirmektedir. 

Hükümetler, bakanlar gelir geçer; fakat bu hiz
metler devam eder. Hizmetin devamlılığı prensibi, 
Devletin bekası yönünden zaruridir. Hizmetin devam
lılığı prensibim ana bir îlke olarak benimsiyoruz. 
Bundan dolayı, en ağır şartlarda devralınmış olan 
görevi ve bu görevi içinde Türkiye'deki can güvenli
ği ve Öğretim özgürlüğü görevim de en iyi şekilde 
yürütmeye çalışmaktayız. Ancak, uzun yıllar boyu 

şu veya bu çok yönlü sebeplerle hâsıl olan bir duru
mun beş aylık bir hükümet dönemiyle ilişkileri, bun
ların ne sebebi olarak, ne de bunların nihai çözüm
lere ulaştırılması olarak sadece bu Hükümetle bağ-
daştırılamaz. 

Bu Meclisten güvenoyu almış bir Hükümet ola
rak Programımızı tatbik ediyoruz. İçişleri Bakanlığı 
olarak, Hükümet Programında Bakanlığımıza mevdu 
hizmetleri yerine getirmek, devraldığımız ağır şart
lan daha iyiye götürücü çareler bulmak, tedbirler al
makla mükellefiz. Mesuliyetimiz de buna muvazidir. 
Bu hususta aldığımız tedbirleri, yaptığımız ve yap
makta olduğumuz çalışmaları bilahara arz edeceğim. 

Açıklamak istediğim diğer bir husus da, bahis 
konusu olaylar ve durumların menşeini mazide ara
mak gereğidir. Bu olaylar bugünün mahsulü değil
dirler. Her ne kadar bugün bizi rahatsız ediyorlarsa 
da, bu olayları doğuran pek çok sebebin tohumları
nın çok uzun yıllar geride, mazide atılmış olduğuna 
da dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Gerçekten, Türkiye, uzun süreden beri iktisadi, 
içtimai, siyasi ve kültürel sahalarda bunalımlı bir 
devre yaşamaktadır. Ancak, duruma teşhis koyarken, 
tarafsız bir bakış zaviyeti benimsemek durumunda
yız. Bugünkü bunalımlı durumun menşei ve devam 
edegehnesinin can güvenliğini, öğretim özgürlüğünü 
ihlal eder mahiyet almasının sebepleri üzerinde gö
rüşme yapılırken, memleketimizde tarihi macerası 
malum olan birtakım ideolojilerin ve aşırı fikirlerin, 
bu ideoloji ve düşüncelere taraftar yerli kişi ve çev
reler vasıtasıyla her türlü olay ve vaziyetten yarar
lanmak, bütün fırsatları değerlendirmek suretiyle 
yürüttükleri kesif ve tesirli propagandanın, tahrip ve 
teşvik faaliyetlerinin yakın geçmişte gösterdiği hızlı 
gelişmeleri gözden uzak tutmamak gerekir; çünkü bu 
faaliyetlerle, bugün görüşmekte olduğumuz can gü
venliği ve öğrenim özgürlüğünü ihlâl eden olayların 
tohumları bir yerde atılmıştır. 

Yakın geçmişi, milletimizin siyasi, içtimai, iktisa
di ve kültürel hayatındaki tesirinin büyüklüğü, milli 
hayatımızda br dönüm noktası olduğu nazara alına
rak, 1961 Anayasamızın yürürlüğe girmesinden itiba
ren geçen zaman dilimi olarak kabul etmek icap eder. 

1961 Anayasası, biraz önce Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsünün bildirdiği gibi, memleketimize 
gerçekten çok değerli özgürlükleri getirmiştir. Mil
letimizin bu özgürlüklere layık olup olmadığı mese
lesini, münakaşa mevzuu dahi görmüyorum; bunlar 
kazanılmış ve inşallah devam ettirilecek özgürlükler-
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d ir; ancak her özgürlüğün, kazanılan her nimetin bir 
külfeti okluğunu da unutmamamız gerektiğini bura
da huzurlarınızda bildirmek istiyorum. 

Özgürlükler, bir toplum içinde, o toplumun ki
şileri arasında, grupları arasındaki nazik münasebet
leri tayin eden ve kabul edelim ki, bugün Türkiye' 
mîz için, dünyanın demokrasiyle idare edilen bir avuç 
ülkesi seviyesinde sağlanmış olan bu özgürlükler, bun
ları başka amaçlarla ve bir yerde bu özgürlüklerin 
bizatihi kendini yıkacak amaçta kullanılmasına da 
mani olmayı gerektirir. Nitekim, 1971'den sonra Ana
yasamızda yapılan değişiklikler de, (Biraz sonra de
ğineceğim) bu özgürlüklerin, bu Anayasada tanınan 
Devleti ve bizatihi bu özgürlükleri yıkmada kullanıla
mayacağı ilkesini Anayasaya açık olarak getirmiştir; 
fakat üzüntüyle ifade edelim, bugün toplumumuzda 
bu özgürlükleri, Anayasamızda belirtilmiş Devlet dü
zenimizi, Devletimizin milleti ve ülkesiyle bölünmez
liği ilkesini tahrip eder şekilde kullananlar vardır; 
bu benim burada bir beyanım değildir, mahkeme ka
rarlarıyla da tespit edilmiş çalışmalardır. Nitekim, bu
rada yapilan konuşmalarda da bu noktalara değinil
miştir. 

Geniş hak ve hürriyetlere layıkız, bunları koru
mak da görevimizdir; ancak bunların korunmasının 
külfetlerini, yani bir yerde 1961 Anayasamızın getir
diği bu güzel özgürlük sisteminin bekçiliğini yapa
cak sistemi bugün hâlâ geliştirebildiğimiz kanaatinde 
değilim. Bugün şikâyetler de buradan çıkmaktadır. 
Doîayısıyle bu şikâyetler hükümetlerle değil, Devle
tin anayasal düzeninin getirdiği özgürlükleri koruya
cak, bunlara sahiplik ve bekçilik edecek bir içgüven-
lik. sisteminin de geliştirilmesini gerektirir. Aksi tak
dirde özgürlüklerimiz sadece yasalarda, kâğıt üzerin
de kalan şeylerdir. Eğer bunların hakkını, bunları 
koruyacak, bunları ayakta tutacak nizamı kuramaz
sak, bir yerde bu özgürlüklerin sadece lafını eder du
ruma geliriz. Nitekim bugün, neden bir öğretim öz
gürlüğü şikâyeti vardır?,. Bu özgürlük tanınmıştır; 
ama fiilen bu özgürlüğün tahdit edildiği şikâyetleri 
yaygındır. Bunu tetkik edecek olursak görürüz ki, 
(İçişleri Bakanlığı görevini beş aydır yapmakta olan 
bir arkadaşınız olarak ifade ediyorum) Devletin bu
gün elindeki sistem, içgüvenlik sistemi, eğer özgür
lükler böylesine başıboş kullanılırsa ve maksatlarım 
aşar bir şekilde kullanılırsa, bunu, bu mevcut güven
lik kuvvetiyle, elindeki imkânlarla, kendisine ta
nınmış şartlarla, vasıtalarla taşıma imkânım bir yer
de bulamaz. Biraz sonra rakamsal bazı değerler ver-
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diğim zaman, hakikaten sdunhnın güvenlik sistemle
rimizin gücünü, çalışma imkânlarım, yetki sınırlarını 
bu özgürlüklerimizi koruyacak noktaya getirememiz-
de bir yerde görüyorum. Bu kadarla da kalmıyor, bu
nun daha ilerisine aşağıdaki takdimde gideceğim. 

Bu bakımdan, burada yapılan konuşmalarda özel
likle parti sözcülerinin veya kendi şahsı adına yapı
lan konuşmalardaki beyanlarda, durumun, sadece bir 
başka partinin tutumunun veya bir hükümetin tutu
munun sebebi olarak gösterilmesini, ben bu olayı bi
raz küçültmek ve gerçeğinden uzaklaştırmak olarak 
görüyorum; aslında bu olay bir hükümetin tutumu 
meselesi değildir. 

Müsaade ederseniz, birkaç rakam vermek istiyo
rum. Bu rakamları verirken katiyen herhangi bir 
maksadım yoktur, yalnız tarihi birtakım gelişmeleri 
ortaya koyup, bunda kimin tutumu ne şekilde olursa 
olsun, olayların bir iç yapısından gelen bir gelişme 
istidadına ve bunun karşısında, böylesine hızla çığ 
gibi büyüyen olaylar karşısında, bu demokratik Cum
huriyetin sahipleri olan bu Yüce Meclislerin ve ayrıl
maz unsurları olan siyasi partilerimizin, bir yerde 
belli asgari müştereklerde birleşmelerini ve bu mem
leketin önemli temel yapışım tehdit eden, bu tehdit 
karşısında, bir arada yapacağımız bazı şeylerde müş
terek olmamız gerektiğine işaret etmek istiyorum. 

Müsaade ederseniz bazı olayların; bulabildiği
miz en iyi rakamsal değerleri, burada sırf konuşma
ma mesnet teşkil etmek üzere kısaca ve icmaller ola
rak sizlere arz etmek istiyorum. 

1977'nin de bittiğini kabul edersek, üç sene alıyo
rum. Üç sene bu şekilde meydana gelen ve toplumu 
rahatsız eden bazı endikatörleri rakamlar olarak ver
mek istiyorum. 

1975, 1976 ve 1977 seneleri bu olayların tırman
ma seneleridir. İdeolojik temelden doğan olaylarda 
ölenler : 1975'de 34, 1976'da 90*, 1977'de 214'dür. 

Olaylarda yaralananlar : 1975'de 694, 1976'da 
1 555,1977'de 2 936'dır. 

Çatışma ve saldırıların sayısı da : 1975'de 159, 
1976'da 593.1977'de 1 321'dir. 

Banka soygunları : 1975'te 10» 1976'da 39, 1977' 
de 77'dir. 

Patlayıcı madde atılması olayları : 1975'te 9, 1976' 
da 170,1977'de 732'dir. 

Siyasi parti binalarına saldırılar : 1975'te 24, 1976* 
da 38,1977'de 82'dir. 

Toplantı ve protesto gösteri ve yürüyüşlerinin sa
yısı da : 1975'te 139, 1976'da 201, 1977'de de 296'dır. 
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Şimdi, bu olayların bu şekilde bir tırmanma içiıı-
da olduğu görülürken, yine herhangi bir şeyi kasdet-
meden bazı değerleri vermek istiyorum. 

1977 yılını alıyorum; 1977 yılım iki kısma bölme
miz mümkündür. 1977 yılının huzurunuzda bulunan 
Hükümetin vazife gördüğü beş ayhk dönemi vardır 
ve yine 1977 yılının bu Hükümetten önce görev ya
pılan beş aylık dönemini alırız. Bunu, şunun için ve
riyorum : Bu dönemleri alırken herhangi bir parti, 
herhangi bir kimseyi ele almıyorum. Türkiye'nin top
lumsal gelişmesinde bu Hükümetin görevde olduğu 
beş ay ve bu Hükümetin görevden evvelki bir aylık 
Sayın Ecevit Hükümeti, ondan evvel İçişleri Bakan
lığının bir bağımsız arkadaşımızca yapılan iki ayhk 
dönemi ve ondan evvel de Demirel'in iki aylık daha 
önceki Hükümetinin mukayesesini yapmak istiyo
rum. 

Bu beş aylık dönemlerin... 
AHMET TAHTAKELIÇ (Uşak) — Kişisel ay

rımlarla bu iş halledilmez, Sayın Bakan bize toplu 
fikirlerini söylesin. 

BAŞKAN — Efendim çok rica ederim, fikirleri
ne müdahale edemeyiz. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Efendim, müsaade ederseniz ben rakamları ve
reyim; değerlendirmeyi kişisel ayrımlarla yapmadığı
mı ifade ettim» 1977 senesinde iki tane beş ayhk dö
nem aldım; bu Hükümetin göreve başladıktan sonra
ki beş ayla, bu Hükümetin göreve başlamasından ev
velki beş ayı aldım. Tamamen kabuldür, ondan ev
vel beş ayda ne olmuş, sonraki beş ayda ne olmuş; 
bundan bir netice çıkarmayacağım.. 

AHMET TAHTAKELIÇ (Uşak) — Çıkmaz za
ten. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Sadece size bir tespit yapıyorum ve bu tespiti 
yapmamızda yarar olduğu kanaatindeyim. Çünkü, 
burada yapılan konuşmalarda genellikle rakamsal ko
nuşmalardan çok, hadiseler sübjektif ve vasıfsal konuş
malar halinde götürülüyor. Bir yerde hadisenin ne şe
kilde geliştiğini Yüce Senatonun bilmesi bakımından 
bazı rakamların verilmesinde yarar gördüğümü işaret 
etmek istiyorum. 

1977 senesinin bu iki beş aylık döneminde ölenlerin 
sayışım alıyoruz efendim. İlk beş ayhk dönemde 112 
kişi, ikinci beş ayhk dönemde 65 kişi. Yaralananlar 
iki dönemde de birbirine yakın 1 176'ya 1 168. Çatış
ma ve saldırılar birbirine yakın 537'ye 560. Banka 
soygunları birinci dönemde 40, ikinci dönemde 33. 

Patlamaların sayısı birinci dönemde 342 ikincide 305. 
Buradan başka bir bilgi daha vermek istiyorum. Tek
rar ifade edeyim, bu bilgilerle herhangi bir maksadı 
takip ediyor değilim, resmi kaynakların bana verdiği 
bilgileri Yüce Senatoya arz ediyorum. 

21 Nisan 1977'den 21 Haziran 1977'ye kadar gö
rev yapılan bir dönemde, Sayın Sabahattin Özbek 
arkadaşımızın İçişleri Bakam görevinde Türkiye'de
ki olayları, yani, «Bu hadiseler kişilerle mi bağlıdır, 
tutumlarla mı bağlıdır, hükümetlerle mi bağlıdır?» in 
rakamlarına geliyorum. İki ayhk dönemde 165 olay 
meydana gelmiş; ideolojik ve ölümle sonuçlanan olay
lar, diğer olayları kastetmiyorum, 68 kişi ölmüş bu 
dönemde, 46 kişi yaralanmış, 142 tane faili meçhul 
olay meydan gelmiş, 23 tane faili belli olay var, 16 
banka soyulmuş, 120 patlama olayı olmuş. 

İkinci bir rakam vermek istiyorum, Sayın Bülent 
Ecevit'in görev yaptığı sürede, ki, hepimizin bildiği 
gibi 21 Haziranla 21 Temmuz arası, okulların genel 
olarak kapalı olduğu bir dönem olmasına rağmen, 
11 olay, 13 ölü, 3 faili meçhul olay, faili belli olay, 
8, 106 yaralı, 59 patlama, 2 banka soygunu, 60 ta
ne de faili meçhul olay meydana gelmiş. Bunları ben 
bîr hükümeti suçlama veya bir hükümeti takdir etme 
anlamında kullanmıyorum; bunları söylememin bir 
amacı var: Bu söylediğim hususlar, bir şeyi gösteri
yor. Toplumsal olaylar, bakanlık makamına gelen 
bir kişinin değişmesiyle kısa zamanda değişmez. Çün
kü, bu olaylar Türkiye'nin uzun süreçleri içinde te
şekkül etmiş, kökenleri olan ve filan bakan gelince 
ertesi gün düğmeye basıp durduracak, öbürü gelince 
başlatacak şeklinde olaylar değildir.. Bunların tarihi, 
bunların kültürel, bunların iktisadi, bunların belki 
çok daha tahlil edemediğimiz kökleri vardır. Eğer biz 
bunların sorumluluğunu ve bunların düzetillmesini ba
kanların veya hükümetlerin o kısa devredeki kişilik
lerine bağlarsak veya sadece suçu veya tedbiri bura
da ararsak zannediyorum meseleye yanlış teşhis koy
muş ve tedaviye de isabetle ulaşmamış oluruz. 

Bu bakımdan, şu anda görevimizi, İçişleri Bakan
lığı görevini yapan bir görevli olarak Yüce Senatoya 
arz etmek istediğim husus bu meselelerin bizim dü
şündüğümüzden çok derin kökenleri olduğu ve Dev
let olarak bu meselelere, (Hükümet olarak demiyo
rum) Devlet olarak, Devletin bütün kuruluşları olarak 
bu meselelere, işte o demin arz ettiğim tarihi gelişme 
gerçeği içinde eğilme mecburiyetimiz vardır. 

Bir rakam daha vereyim; burada konuşuldu, ma
halli seçimlerin çok kanlı olduğu beyan edildi ve bun-
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dan dolayı hatta Hükümetin tedbirsiz, işe sahip ol- 1 
madiği söylendi. Biz arşivlerdeki rakamlarla konuşu- I 
yoruz, takdiri rakam olarak yine size verdikten son
ra, Yüce Senatoya bırakıyorum. 

1973 yılında da bu memleket bir mahalli seçim 
geçirmiştir. 1977 yılında da bîr mahalli seçim geçir
di; şöyle böyle aynı aylarda oldu. Birincisi, 9 Ara
lık 1973'te oldu, bu sene 11 Aralık 1977'de oldu. Üs
telik iki seçim arasında, mahalli seçimler bakımından 
fevkalade önemli bir gelişme oldu. Muhtarlara maaş I 
bağlandı. Muhtarlara maaş bağlanması gerçeğinin, 
özellikle iktisden geri kalmış memleketler için ne ka
dar büyük önem taşıdığına işaret etmek istiyorum. I 
Evvelce muhtarlık için aday bulamayan yerlerde bu
gün mesela; 110 seçmeni olan bir yerde 11 tane muh
tar adayı olduğuna bu seçimde işaret etmek istiyo
rum. Çünkü, artık muhtarlık bir fahri iş olmaktan 
çıkmış, belli bir yapıya gelmiştir. 

Buna rağmen iki seçimde resmi kayıtlarımız ve 
bu kayıtlar bizim asayiş teşkilatımızın resmi kayıt- I 
larından alınmıştır. Birinci seçimde; yani Aralık 1973 I 
seçiminde ölen sayısı 8'dir; ölümlerin ikisi polis mm- I 
tıkasmda, altısı jandarma mıntıkasında olmuştur. Bu 
son seçimde ölen sayısı dokuzdur. Herkes birtakım 
rakamlar verdi, bize intikal eden resmi raporlarla 
veriyoruz. Bunlardan dokuzu da polis mıntıkası dı
şında, jandarma mıntıkasında vukuu bulmuştur. 

Sözlerimi buradan nereye götürmek istiyorum?... I 
İki milletvekili seçiminde de mesela; 14 . 10 . 1973 
yılı milletvekili seçiminde de bir tane ölü olmuştur; 
jandarma bölgesindedir. Haziran seçiminde ise, hiç 
ölü olmamıştır. | 

Bunları söylememin sebebi şudur: Bu rakamlar as
lında istediğimiz gibi tefsire uyabilen rakamlardır. 
Yalnız, bazı gerçekleri bu rakamların ışığında arama
mız gerekiyor. Bu bakımdan, ortaya koyduğumuz ra
kamların hem bir yerde gerçeği temsil etmesi, hem de 
bir yerde hakikaten iyi değerlendirilmeye uygun bir şe
kilde takdim edilmesi lazımdır. 

Muhterem senatörler; 
Başka bir istatistik vereceğim. Bu Hükümetin ku

ruluşundan beri ideolojik hadiselerde ölenler vardır. 
Bu ölümlerin biraz sonra nasıl yer aldığına, ne şekil
de olduğuna işaret etmek istiyorum. Ölenlerin bir kıs
mının siyasi bir fikre sahip olup olmadıkları belli de
ğildir. Herhangi bir vatandaş da bu hadiselerde kaza 
kurşunu ile de ölebilmektedir veya çatışma sırasında j 
hadiseye girmiş olarak da ölebilmektedir, dolayısyla j 
ölenlerin tandansının sağ veya sol olduğu yolunda j 

I elimizde böyle yüzde yüz açık bir istatistik yok; fakat 
öğütlenenler hakkında yapılan işlemler, onlara kimle
rin sahip çıktığı, hangi grupların onları benimsediği 
noktasından hareket ederek kabaca bir istatistik yap
tık; yani bu ölenler hangi siyasi veya doktriner grup
ların elemanı? 

69 ölünün; 23 tanesi sağ tandansh, 18 tanesi sol 
tandanslı, 26 tanesinin tandansı belli değil, iki tanesi 
de polistir. İdeolojik hadiselerde ölüm portesi budur. 

J Dolayısiyle şöyle bir iddiayı yapmamız mümkün de-
I ğil; Hep şunlar ölüyor, hep bunlar ölüyor, şu şunu 

öldürüyor, bu bunu öldürüyor değil, hadise iki tarafın 
(eğer tarafları kabul ediyorsak ki, bunu burada herkes 

I söyledi) birbirine karşı yasaları aşan ve bir yerde fev-
I kalade bizi, Türkiye'yi» Hükümeti, Devleti zor nokta-
I lara iten bir oluşum içinde yer almaktadır. 
I Başka bir bilgi vereyim; bu bilgiyi de arz ederken 
I şunu söylemek istiyorum: Burada ifade edildi; «İda-
I renin taraf tuttuğu ve yapılan işlemlerin şu veya bu 
I şekilde bazı dernekleri tutup, öbürlerinin hakkında 
I yapıldığı» şeklinde. Ben, Ankara Vilâyeti için kapatı

lan dernekleri getirdim. Acaba Ankara Vilâyeti geçen 
1977 yılı içinde hangi dernekleri kapatmış? Şimdi bun-

I lan okursam göreceksiniz ki, bu derneklerin içinde 
sağcısı da var, solcusu da var ve bunlar arasında özel 

I bir tercih yok. Lütfen okumama müsaade edin. 
1977 senesi içinde Ankara Vilâyetinin son tarihine 

I kadar kapattığı dernekler şunlardır: 
1.11.1977'de yani yılın başında Ülkü Ocakları 

Derneği Ankara Şubesi kapatılmış. Bu sağ temayüllü 
bir dernektir. 

Altındağ Yurtsevenler Derneği kapatılmış, Ankara 
Yüksek Öğrenim Derneği (AYÖD) kapatılmış, TÖB-
DER kapatılmış, Damştayca açılmış; TÜTED kapa
tılmış, Danıştayca açılmış, TÜM-DER ve TÜM-DER' 
in bir şubesi açılmış, Büyük Ülkü Derneği Keçiören 
Şubesi 8 Şubatta kapatılmış, Halkevleri Yenidoğan 
Şubesi (sol temayüllü olduğu belirtiliyor) kapatılmış, 
Devrimci Liseliler Birliği kapatılmış, Büyük Ülkü 
Derneği Altındağ Şubesi kapatılmış, Ankara Kadın
lar Derneği, Büyük Hürriyetçi Gençük Derneği (bu 
da sağ olarak bilinir) kapatılmış, İlerici Gençlik Der
neği Ankara Şubesi kapatılmış, Halkevleri Dikmen 
Şubesi kapatılmış, Halkevleri Yenimahalle Şubesi, İn
cirli Şubesi kapatılmış. 

Bunların kapatılma sebeplerini tetkik ettiğimiz za-
| man, çoğunda dernek merkezinde kanunlara aykırı 
ı olarak yabancı kişilerin bulundurulması maddesidir. 
I Ülkü Ocakları Derneği Şentepe Şubesi, İşçi Kül-
| tür Derneği Balgat Şubesi, Büyük Ülkü Derneği İskit-
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ler Şubesi, Büyük Ülkü Derneği Dikmen Şubesi, Bü
yük Ülkü Derneği Ankara Şubesi... Daha sayabilirim. 

Burada görülen şudur: idarecilerimizin bu 
mevzularda böyle belli bir temayülü tutarak, öbürü
nün karşısına çıkmalarının (Aslında mesele sadece bir 
idareci meselesini de aşar) burada ifade edilmesi bizleri 
hakikaten üzmektedir. Çünkü Türkiye Cumhuriyetini 
ve Türkiye Devletini ayakta tutacak olan bir yerde 
Türkiye'nin idarecileridir. İdarecilerimizin görevlerini 
kanunlar çerçevesinde ve en büyük tarafsızlık anla
yışı içinde yapmaları hepimizin amacıdır ve bunun 
yapılması hepimizin gayretidir. Zaten aksice davra
nışlar kanunlarımıza göre suçtur ve dolayısıyla bun
ların tespit edilebildiği her yerde yasalar da çahştın-
labilmektedir. Nitekim, bu yolda da çalışmalar ol
muştur; ama yasaların çalıştığı, meseleye yargının 
müdahale ettiği bir yerde artık idarecilik meselesinin 
de kalmadığına işaret edeyim. 

Başka bir rakam daha vereyim : 

Bugün Türkiye'nin çeşitli yerlerinde silah ara
ması yapılmaktadır. Bütün derneklerde arama yapıl
maktadır. Mesela ben hatırlıyorum; Ankara'da aynı 
gece hem TÖB-DER'de hem de Ülkü Ocağında ara
ma yapdmış ve silah bulunan yer kapatılmıştır. Silah 
bulunduğu için kapatılan sağ ve sol dernekler vardır, 
yani bunlar arasında şuna bu yapılmıştır veya ötekine 
özel muamele yapılmıştır şeklinde bir hususu söyle
memiz mümkün değildir. 

Bsraz daha rakamsal bazı hususları arz edeceğim, 
rakam takdimlerimi toplayarak gidiyorum: 

Burada bir konuşma yapıldı; «141, 142, 146 ve 
163 ncü maddelere muhalif eylemlerden dolayı daha 
evvel cürüm işlediği kabul edilip, mahkemelerce 
mahkûm edilen ve 1803 sayılı Af Yasasından yarar
lanarak çıkanlar suç işlemiyor.» veya «Böyle bir bağ
lantı kurulamaz.» gibi beyanlarda bulunuldu. 

Şimdi 28 Mart tarihine kadar olan bilgileri yine 
resmi kayıtlardan veriyorum: 28 Mart 1977 tarihine 
kadar bu şekilde salını verilenlerden (İsim listesi var
dır, okumak istemiyorum.) 156 kişi tekrar suç işle
mek suretiyle kanunların pençesine düşmüştür. Bun
ların bir kısmı aranmaktadır, bir kısmı tevkif edil
miştir, bir kısmı yargdamnaktadır. Bu suçları okuyo
rum : 

Gizli örgüt kurmak, komünizm propagandası 
yapmak, 6136 saydı Kanuna muhalefet, öğrenci olay
larına karışmak, banka soygunu, silahlı çatışmaya 
girmek, örgüt kurmak, Devlet kuvvetleriyle savaşıp, 
onlardan bir ikisini öldürmeye kadar var bu suçların 
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içinde. Yani, Devlet güvenlik kuvvetlerine kadar gidi
yor. 

Bir istatistik daha vermek istiyorum; bu da okul
ların kapalı olma durumu ile ilgilidir. Burada «Okul
larımız açık değil» dendi, «Okullarımızda güvenlik 
yok.» dendi. Bunun bir kalitatif değerîendİTnesinden 
çok, bir de kantitatif olarak acaba nedir rakam diye 
bir araştırma yaptdc Bu elimdeki listede okul okul, 
tek tek bundan evvelki öğretim döneminde hangi 
okullar kapalıydı ve ne kadar kapalıydı, bu dönemde; 
yani şu anda açtığımız dönemde ne kadar kapalıdır 
mukayese ettik. 

Muhterem senatörler; 
1976 - 1977 yılında şu koca listeyi icmal yaparsak, 

1 200 günü aşan akademi gün veya fakülte gün okul 
ve üniversitelerimiz kapatılmıştır. Yani, bir fakülte
nin kapalı olduğu günleri fakülte günü veya okulun 
kapalı olduğu günü okul günü sayarsak, 1 200 kü
sur gün okul ve akademiler kapalı kalmışlardır ve 
toplam yekûn budur. 

1977 senesinin Ağustos l'inde göreve başladığımız 
zaman, çok büyük bazı öğrenim kuruluşlannuz geçen 
dönemde öğrenimlerini yapamayıp, tedrisatlarını ya
rım bırakmışlardır; bunları da hatırlayacaksınız. 
Mesela; İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversi
tesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Di! ve Tarih, Orta Do
ğu... Ki, bunun gibi büyük kuruluşların çoğu öğre
timlerinin hiç birini yapamadan tatil etmek mecbu
riyetinde kalmışlardır. Dolayısıyla biz göreve başla
dıktan sonra Ağustostan itibaren bunlar yavaş yavaş 
telafi öğretimlerine geçtiler ve dolayısıyla bizim gö
rev dönemimizde, biz yaz ayım tatil diye geçirmedik. 
1 Eylül den sonra okulların çoğu telafiye başladdar 
ve dört aydır telafisi biten var, iki defa telafisini bi
tiren var; Orta Doğu Teknik Üniversitesi bile bugün 
bir sömestrisini bitirip imtihana girmiştir. 

Kaybedilen gün kaç gündür? Rakamı veriyorum; 
80 gündür geçen senenin 1 200'üne mukabil. Bun
lar, fiilen bize ulaşan ve güvenlik kuvvetlerimizin, 
devamlı istatistiğini tuttukları rakamlardır. Rakam 
olarak veriyorum; öğretim kuruluşlarımızın % 95' 
inde ve talebe sayısı olarak % 98'inde bugün öğretim 
devam etmektedir. Ancak, üzüntüyle bir hususu be
yan etmek durumundayım. Bugün, değil yüksek okul
lar ve üniversiteler, ortaöğretim kuruluşları dahi po
litikaya hassas bir hale gelmişlerdir. Hatta bunun ya
vaş yavaş ilkokullara kaydığım da ifade etmek istiyo
rum; fevkalâde tehlikeli bir oluşum olarak. 

Bugün, 1977 Aralık seçimlerinin kampanya dö
nemiyle birlikte (üzüntüyle ifade ediyorum) gayet sa-
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kin giden öğretim hayatı heyecana ve birtakım oy
namalara tabi olmuştur. Başka bir ifade ile seçimin 
gelmesi öğretim hayatını fevkalade büyük ölçüde et" 
kalemistir. Seçim konuşmaları, seçim neticelerinin 
Hükümetin değişmesine kadar gidebileceği düşünce
leri ve beyanları bir yerde bu seçimin okullar, üniver
siteler, akademilerde fevkalade heyecanlı bir şekilde 
takibine ve talebeler arasında bu fasl-ı müşterekte 
çatışmaların hızlanmasına yol açmıştır. Bunu, grafi
ğini çizdiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Nitekim, se
çime girdiğimiz zaman bizi en çok rahatsız eden olay
ların, Kasım ayının sonu ile Aralık ayının ilk on, on 
beş gününde olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyo
rum. 

Şimdi Hükümet meseleleri hepinizin bildiği gibi 
gensoru önergesi, «Hükümet gidiyor, kalıyor» me
seleleri ortadadır ve bunun da gene orta ve yüksek
öğretimde fevkalade heyecan doğurduğu intibaları 
bizim güvenlik kuvvetlerimizin ve idarecilerimizin 
bize aksettirdiği olaylardır. 

Bu gerçekleri bir yerde hepimizin düşünceyle ta
kip etmemiz lazımdır. Çünkü, dediğim gibi hükümet
ler gelir geçer. Burada size hitap eden İçişleri Bakanı 
her hangi birimiz olabiliriz, her hangi bir partinin 
iktidarı kurulabilir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
30 kişiden mürekkeptir; ama Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin icra organları bir milyona yaklaşan bir 
kadrodur. Bu meselelerle hükümetlerin arasındaki 
ilişki, işte bu kadro kanalıyla kurulmaktadır. Bu kad
ronun tutumu, davranışları, imkânları, yetkileri, eği
timi bir yerde bizim bu toplum meselelerine eğilme
mizi düzenleyen kuruluşlardır. Bu kadroların içinde 
eğitim kadrolarımız da vardır. 

Hepiniz şikâyet ettiniz, biz de bunları duyuyoruz; 
bugün eğitim kadrolarımızda politizasyon (Poiitisati-
on) vardır; hem sağda vardu4, hem solda vardır. Bu
gün kürsüye çıkan öğretmenin talebelere birtakım 
doktrinler aşıladığı şikâyetleri yaygınlaşmaktadır. Bu
gün, talebelerin birtakım siyasi hareketlerde piyon 
olarak kullanıldığı, siyasi hareketlere sürüldüğü 
iddiaları yaygındır. Şimdi, bütün bunların sadece bir 
güvenlik meselesi olduğunu söylememiz, meseleyi fev
kalâde basitleştirmek olur kanaatindeyim. 

Bir başka hususu da, yine istatistik olarak bura
da arz etmekte yarar görüyorum. 

Yargı nasıl çalışıyor?.. Çünkü, meseleyi dar ma
nada alacak olursanız, Türkiye'de suç işleyenin ce
za görmesi gerekir. Eğer suç teşekkül etmişse, bu
nun cezasını veremezsek, o suçun tekrar işlenmesine 

i bir imkân hazırlamış oluruz. Yani, eğer ceza başka 
hususları yanında caydırıcı ise, suçla cezanın arasın
daki mesafenin kısaltılması ve suçun tekrar işlenme
sini caydırıcı şekilde bir cezanın işlenmesi lâzımdır. 

Şimdi gelin, «Üniversite olayları» dediğimiz 
olaylarda acaba bu mekanizma çalışıyor mu, çalış
mıyor mu?. 

Şunu hemen başta söyleyeyim; ben bunları bir 
şeyden yakınma için söylemiyorum, Yüce Senatoya 
bazı gerçeklerin bilinmesi için arz ediyorum. 

Bugün bu okullarda birbiriyle çatışıp, birbirlerini 
vuran, öldürmeye kadar giden insanlar vardır. Çün-

| kü, vuran ve vurulanın çoğunun talebe olduğunu gö
rüyoruz. Sokaklardaki çatışmaların da, talebelerin 
arasmda veya onların çevreleriyle olduğunu biiiyo 
ruz. 

Bir rakam vereceğim; bu bir haftalık rapordur. 
Biz her hafta asayişi toplarız. Her hafta okullarda 
genellikle 130 civarında çatışma olmaktadır muhte
rem senatörler. 130 tane hadise oluyor, talebeler bir
birine giriyor. Bu 120 oluyor, 110 oluyor, 140'a çı
kıyor ve biz burada ortalama 250 ilâ 350 gözaltı ya
pıyoruz. Yani, hadiseye giren çocukları topluyoruz 
ve hadiseyi o anda yapanları götürüyoruz. 

Bakan olduğum ilk günlerde üniversite ve yüksek
okul idarecileriyle konuştum ve dedim ki, bir disip
lin mekanizmasını çalıştırmamız lâzım. Çünkü, her 
şeyi mahkemelerde halletmemiz mümkün değil. Eğer 
bu çocuk kavga dövüş yapıp, ertesi gün tekrar elini 
kolunu sallayarak sınıfa girebiliyorsa; biz bunu cay-
dıramıyorsak, ertesi gün daha şiddetli kavgaların açıl
ması için bir ortam doğuruîmuş olur. 

Üzüntüyle ifade edeyim; Üniversitelerarası Ku
rulun çıkardığı bir Disiplin Yönetmeliği var. Bu Di
siplin Yönetmeliğini, Türkiye'deki bütün üniversite
lerimizin yöneticileriyle tartıştık. Çoğu bu yönetmeli
ğin yeterli olduğu kanaatindedir. Gerek dekanlara, 
gerek rektöre verdiği yetkiler bakımından bunun et
kin olduğu kanaatindedir; fakat fiiHiyattaki durum 

I şudur: Üniversitelerde disiplin cezaları verilememek
tedir. Kurullar teşekkül edememektedir, muhak
kikler meselesi vardır; yani bir yerde o sistem çalış-

I mıyor ve merak eder sorarsanız, şu kadar hadise ça-
I tışma olmuş, üniversitede cam kırılmışlar, tahribat 

yapmışlar, tespit edilmiş; bunlar hakkında ne disiplin 
cezası uygulandığına dair bir araştırma yaparsanız, 
(ki, yapmışımdır) genellikle hiç bir disiplin cezası uy
gulanmadığını görürsünüz. 

Şimdi, ben hatırlıyorum; bizim de talebe olduğu-
I muz günlerde değil böyle kavga çıkarmak, sıranın 
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üzerini çizip orayı tahrip etmek dahi bir disiplin ce
zasına bağlanmıştı ve biz değil bir öğretmenimizi gi
dip hırpalamak, öğretmenimizle konuşurken biraz 
lisanımızı kaba kullandığımız zaman, onun da bir 
disiplin cezası vardı. 

Bir akademik kuruluşta, Ortadoğu Teknik Üni
versitesinde 11,5 sene öğretim üyeliği yaptığım za
man, talebe-hoca münasebetlerindeki mesafeyi şim
di bulmanız mümkün değildir. Bugün çok hocanın 
dersine girilmemektedir, boykot edilmektedir, teh
dit edilmektedir ve bunlardan dolayı o akademik ku
ruluş bir ceza tertipleyememektedir. Tertipleyeme-
menin sebeplerini tahlil edecek değilim. Yalnız, bizi 
ilgilendiren bir tanesini arz edeyim. 

Deniliyor ki, «Efendim, bu cesareti gösteren ve
yahut bunu gösterecek kimseler zor bulunuyor.» Ni
tekim, Ortadoğu Teknik Üniversitesinde bizzat ku
lağımla dinlediğim bir olayı anlatıyorum, öğretim 
üyeleriyle bir toplantı yapıyordum. Öğretim üyesi bir 
arkadaş dedi ki, «Burada ben disiplin kurulunda 
üçüncü yedekteyim. Yani, asil üyeler var, ondan son
ra iki yedek, ben üçüncü yedekteyim. Çoğu zaman 
disiplin kurulunun kararlarını ben vermek zorunda 
kalıyorum. Diğerlerinin hiç birisi bu görevi yapmak 
istemiyorlar.» 

Tabii bir yerde üniversite içi düzeni, üniversite
nin akademik düzenini sağlayacak disiplin mekaniz
ması çalışmazsa, o zaman ne oluyor?.. Bu yük de 
dönüp dolaşıp güvenlik kuvvetlerinin üzerine getiril
mek isteniyor. Güvenlik kuvvetleri bu kadar büyük 
caydırıcılığa gider mi?. 

Bir rakam vereyim: Disiplin kuruluna giren ve
yahut öğretim üyeleri olarak kimseler bize dediler 
ki, «Bu kararlan vereceğiz; fakat can güvenliğimiz
den endişe ediyoruz.» Ben gerçekleri olduğu gibi dö
küyorum. Çünkü, inanıyorumki bu zabıtlar bir gün 
Türkiyenin geleceğini idare edecek kimseler tarafın
dan ileride çok iyi tetkiklere maruz kalacak ve Tür
kiyenin bugün içinde yaşadığı gerçeklerin onlara ile
tilmesi bakımından da bu ayrıntıları hem sizlere arz 
ediyorum, hem istikbale bir manzarayı götürmeğe 
çalışıyorum. 

Bugün Ankara'da, yalnız Ankara'yı misal veri
yorum; 15 bine yakın yüksekokul ve üniversite öğre
tim üyesi vardır. Yalnız Ankara'daki öğretim üyele
rinin toplamı 15 bin kişidir. Ankara'daki yükseköğ
retim talebesinin sayısı nedir bilir misiniz muhterem 
senatörler? 150 bindir; yani şu şehrin içine 150 bin 
tane yükseköğretim genci doldurulmuştur. Aslında 

i bu politika doğru mudur? Kanaatimce yanlıştır. 
Dünyanın hiç bir yerinde böyle büyük şehirlere bu 
kadar talebe doldurulmaz. Bu politika bir yerde çok 

1 yönlü sorunlar getirir. Bunu tenkit edecek değilim; 
ama bir gerçeğin bizi getirdiği noktadır. Ankara'nın 
içinde yalnız şu Beşevler Bölgesi dediğimiz yerde bu
gün 59 bin tane talebe vardır. 

I Şimdi, bu talebelerin içine bir de işte bu doktri-
I ner ayrılım, doktriner polarizasyonun girdiğini dü-
I şünün, şimdi gelin güvenlik kuvvetlerinin durumuna. 
I Güvenlik kuvvetleri, bugün Ankara için konuşa-
I cak olursak 7 bin civarındadır. O da son yıllarda 
I hızlandırılmış bir ikmalle 7 bin civarında bir polis 
I kadromuz vardır. Buna takriben bin kadar da jan-
I darma eklerseniz bu eder 8 bin. Jandarmayı her 
I yerde ve her şartta kullanmanız mümkün değildir. 
I Yapısı, eğitimi, kültür durumu her yerde kulîanma-
I miza imkân vermez. Bir de tabii mülki idare bakı-
I mından düşünmek gerek. 7 bin polisin bugün takri-
I ben yarısı tamamen adli görevlerle idari görevlerle 
I ve bizim yönümüzden mani zabıtanm dışındaki gö-
I revlerle görevlendirilmiştir. Geriye 3 500 polisimiz 
I kalıyor. Bunun iki veya üç vardiye kullanıldığım 
I düşünecek olursanız, demek ki bugün bir anda en iyi 
I hesapla Ankara'da şu andaki Devletin güvenlik kuv-
j vetleri olarak 1 500 tane aktif elemanımız olduğunu 
I söyleyebiliriz. 
I Karşıdaki görev nedir? Yalnız öğrenim özgürlüğü 
I görevi. 150 bin talebenin birbiriyle çatışmasını önîe-
I mek. Karşısındaki görev nedir? 15 bin tane öğretim 
I üyesinin bir yerde güvenliklerini korumak. Tek go-
I reyiniz bu olsa belki onun da hakkından gelirsiniz; 
I ama bunun yanında mani zabıta olarak yüzlerce gö-
j reviniz var. 
I Bunları, gerçekleri dile getirmek için söylüyorum, 
I bu gelecek her hükümetin meselesidir. Yani, bu Hü-
I kümetin doğurduğu veya sebep olduğu veya hailede-
I ceği bir mesele değil. Bu, Türkiye Cumhuriyetinin 
I öz meselesidir, bu mesele yıllardır böyle gelmiş. Biz 
I bunu 7 bin bulduk, hemen bin tane artırmaya git-
I tik. Belki iki üç bin daha da artırabiliriz; ama hızlı 
I artırmanın da sorunları var, vasıtalar, telsizler, araç-
I 1ar bakımından yetersizliklerimiz var. Sözümün ba-
I sına r öf ere (Refaire) etmek istiyorum, sözümün ba-
I şmda arz ettim, özgürlükler çok güzel şeylerdir, on-
I lan toplum olarak korumaya kararlıyız. İşte o karar-
I lıhğın bir tanesi güvenlik sistemimizi onurla ayak uy-
I durmaktır. 
I İleri memleketlerde de bu sorunlarda çok iyi 
| güvenlik kuvvetleri olmasına rağmen, her şeyin Iıal-
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kdiğini söyleyemiyoruz. Bir örnek veriyorum, 
bunu bir savunma için vermiyorum; Federal Alman
ya bu terörle mücadelede çok büyük merhaleler al
dığını, özel ekipler yetiştirdiğini, fevkalade modern 
bir güvenlik sistemi kurduğunu, elektronik donanım
la her noktaya her an müdahale edecek duruma gel
diğini bize bildirmiştir ve bunu dünya da biliyor; 
fakat bugün Federal Almanya'da hepimizin bildiği 
gibi, en son Eylül olaylarında özel ekiplerle korunan, 
arkasında dört tane koruma polisi olan bir kimse ka
çırıldı. Bütün Almanya polisi harekete geçtiği halde 
bulunamadı. Bir uçak kaçırıldı ve hapishanedeki in
sanlar tabanca buldular, hem de nasıl bir hapishane; 
termos gibi, hiç bir şey alıp vermeyen denilen bir 
hapishanede tabanca olduğu, telsizlerin olduğu bildi
rildi. Yani, buradan şuraya getirmek istiyorum; as
lında bu sorun, öyle bir hükümetin sorumluluğu için
de düşünülecek kadar küçük boyutları olmayan, dün
ya çapında ve dünyanın bütün ülkelerini iten bir so
rundur. 

Asayiş mevzuunda bir rakam vereyim: Geçen se
ne Ne w York'ta (10 milyonluk bir şehirdir) bir gece 
elektrik kesiliverdi. Bizde her gece kesiliyor, gün
düz kesiliyor; bir şey olmuyor elhamdülillah. New 
York'ta «Black out» dedikleri bu elektrik kesilme
sinde bütün New York'un dükkânları yağma edildi. 
Takriben 6 milyar dolarlık ziyan oldu, bir gecede bir 
elektrik kesildiği için ve dünyanın «En güçlüyüm» 
diyen polisine rağmen bu oldu. 

Washington şehri Amerika'nın Başkentidir. Gi
den arkadaşlarım bilirler; Washington şehrinde gece 
sokağa çıkamazsınız. Bizzat polis ilan eder, «Gece 
sokağa çıkmayın, can ve mal emniyetinizi garanti 
edemeyiz.» der ve bunu dinlemeyip çıkanların başı
na muhakkak bir şey gelir. 

Dünya çapında bu cürüm işlemede ve cürümle 
polis kuvvetlerinin savaşında hiç bir yerde başarıya 
ulaşılmış olduğunu söyleyemezsiniz. 

Uzun yıllar silâh kullanmayan İngiliz polisi bu
gün çaresiz kafeîiştır. Bundan daha iki ay evvel Lond
ra'da vuku bulan birkaç tane böyle bizimkine ben
zer ufak model bir çarpışmada, «Polisi derhal, he
men silâhlandıralım» lafını getirdiler ve Almanya'da 
(Geleceğim oraya) birtakım çok sert tedbirlere git
meye çalıştı. 

Bütün bunları arz edişimin sebebi şudur: Bugün
kü toplumumuz, Türk toplumu bir büyük istihalenin 
içindedir. Bu istihale ne bugün başlamıştır, ne bugün 
bitecektir. Bir büyük oluşum var. Bu oluşum ne olu

şumudur? Dediğimiz gibi, bir siyasi fikrin öbür siya
si fikirle mücadelesinin neticesi mi bunlar oluyor ve
ya bir siyasi fikir iktidara geldiği için mi bunlar olu
yor? 

Muhterem senatörler, tekrar ifade ediyorum; bu
nu bu kadar basitlikle izaha kalkarsak, meselenin 
çözümünü bir yerde bulamayız. Bazı olaylara ayrın
tılarıyla girdiğim zaman göreceksiniz. Bugün ban
kalar niye soyuluyor? Bankaları soyanların evrakları 
elimize geçiyor. Bazılarını ben, mahkemelere intikal 
ettiği için Anayasanın 132 nci maddesine göre burada 
arz edemem,* 

Meselâ bir Ümraniye olayında neler oluyor? Bir 
Ümraniye meselesinin arkasında neler vardır? Bunlar 
sadece basit modeller içinde izah edilemez. 

Bugün meselâ, bir yüksek tahsil kuruluşunda 
niye talebeler birbirleriyle mücadele ediyor? Model 
aynıdır. Hangi fikir gelirse, öbürünü yaşatmam di
yor. Sol fikir geliyor «Sağ burada yaşayamaz» diyor; 
sağ geliyor, «Sol yaşayamaz» diyor. Model budur; 
bunda ne sağ, ne sol diye bir şey ayırmıyorum. 

Bir misal vereyim; İstanbul Teknik Üniversitesi 
eğitime açıldı, 195 tane sağcı öğrenciyi içeri sokmu
yorlar. Sokmaya kalksak, kan gövdeyi götürecek. Bu
yurun... 

Başka bir okulda da sol öğrencileri sokmuyorlar. 
Yani, Türkiye bu noktalara gelmiştir. Bu, genel yapı
mızın içinde bir politik bölünmedir. 

Bu meselede biraz evvel Sayın CHP Sözcüsünün 
şu sözüne katılamayacağım, özür dileyerek söylüyo
rum. Bugün beynelmilel komünizm var mıdır, yok mü
dürü münakaşa etmeyelim. Beynelmilel komünizm var
dır, bir büyük savaş götürüyor; ama beynelmilel ko
münizm bugün kamplara ayrılmıştır. Kendi arasında 
da, Türkiye'deki fraksiyonlarında da kavga halinde
dir. Yoksa, beynelmilel komünizm vardır. Vietnam'
daki savaş niyedir? Kamboçya'da niye Himerouge ge
lip ele geçirmiş, yepyeni bir düzen koymuştur? 

Bugün beynelmilel komünizm vardır; ama komü
nizm, bir sözcünün dediği gibi, beynelmilelcilik vasfı
nı yitiriyor mu? Bu hâlâ münakaşa edilen bir şeydir. 
Bir Eurökomünizm çıkmıştır, bir Avrupa komünizmi 
çıkmıştır, bir Moskova yanlı komünizm vardır. 

Size bir rakam vereceğim, gene bizim arşivlerimiz
den; bu kabaca yapılan tasniftir: 1970'e göre, dünya
da 88 tane komünist partisi vardır. Bunlardan 14 ta
nesi iktidardadır; yani o memleketler komünist ikti-
darındadır. 35 yerde muhalefettedir; mevcuttur, mu
halefettedir. 39 yerde kanun dışıdır. 

— 461 — 



C. Senatosu B : 11 27 . 12 . 1977 O : 1 

Şimdi, bunların bir de yanlılık taraflarına baka
lım. Mesela bugün Arnavutluk'un Moskova yanlısı 
olduğunu söyleyemezsiniz. Arnavutluk, «Çin yanlışı
yım» diye kendisi diyor, Moskova üe kavga ediyor. 
Bugün 5 tanesi Pekin yanlısıdır yapılan tasnife göre 
ve belirttikleri, 39 tanesi Moskova yanlıdır, 30 tanesi 
kararsızdır, 14 tanesi bağımsızdır. 

Şimdi komünizmin kendisinde bu var; yani bu
gün komünizm öyle bir doktrin ki, bir milli hudutlar 
tanımama yapısı var. Ama bugün Eurokomünizm de
diğinizde; yani bugün İtalya'da ve Fransa'da Marhais' 
nin ve Beruinguer'in yeni birtakım şeyleri var «Marks 
öMü.» diyorlar, «Biz yeni bir şeyler yapacağız.» diyor
lar; öbürleri bunları Marks'ın fikirlerini sulandırmak
la itham ediyorlar. Bu hâlâ halledilmiş bir kavga de
ğildir; ama bugün bir gerçek vardır, komünist parti
lerin Moskova ile 'büyük ilişkileri vardır ve örnek is
tiyorsanız; ihtilâlin 60 ncı yılı yapıldığı zaman oraya 
giden, konuşanların listesini tetkik edin; Moskova'da 
kimler gidip ne konuşmuşlardır, neleri beyan etmişler
dir. 

Bu bakımdan beynelmilel komünizm yoktur veya 
vardır kavgasını yapmak mümkün değil. Bu bir ger
çektir; yani varsa işte görüyorsunuz, vardır. 

Şimdi Türkiye'deki hareketler bununla ilgili mi
dir, değil midir konusunda da ben şunu söylemek is
tiyorum: Aslında Türkiye'ye yüksek seviyede bir po
litik noktadan baktığınız zaman Türkiye üzerinde her
kesin bir oyun oynama gayreti olduğunda şüphemiz 
yoktur. Yani, aksini iddia ermek bence çok saflık olur. 
Türkiye bugün öyle hayati bir yerdedir ki, öyle haya
ti bir noktaya kumanda ediyor ki, bugün dünyada çe
şitli şekilde birbiriyle savaşan kuvvetlerin Türkiye'yi 
kendi haline bırakacakları, «Aman bu Türklere do
kunmayalım, iç işlerine karışmayalım» demelerini dü
şünmek mümkün değil ve bunu söylerken sadece Doğu 
Blokunu şeyi kaSt etmiyorum, Batı Bîöku için de aynı 
şeyi söylüyorum. Yani, herkesin, Türkiye için de mu
hakkak ki kendisine göre bir düşüncesi vardır, Tür
kiye'nin politikasını kendi düşüncesine göre çevirme
ye çalışır. İcabında bunun için ortam yapar, kamuoyu 
için, gazetesini, mecmuasını, yeraltı haberlerini yayar, 
daha başka şeyler yapar; entelijans yapar. îşte bakın 
gazetelere son olarak intikal eden bir haber, filanca 
falancaya işte casusluk yaparken yakalandı. Bunlar, 
yeraltında oluyor. Bugün fevkalade hassas bir bölgede 
olduğumuzu ve Türkiye üzerinde pek çok hesabın ol
duğunu unutmayalım. Bugün Türkiye, Orta - Doğu'-
nun en büyük devletlerinden biridir ve bugün Orta - ] 

Doğu dünyanın en önemli bölgesidir. Son Kahire ko
nuşmaları, Kudüs konuşmaları gösteriyor ki, bugün 
Orta - Doğu'da dünyanın en önemîi savaşları verili
yor; yer altında ve yer üstünde. Bizzat Jimmy Carter 
arabuluculuk yapıyor, Sedat'la Begîn arasına giriyor 
ve ilk en önemli iş olarak kabul ediyor. Bu kadar bü
yük hadiselerin olduğu bir bölgede olan Türkiye'nin, 
bugün meselelerin dışında kaldığını veya içişlerinin sa
dece masum birtakım hareketlerden ileri geldiğim söy
lemek bence bir yerde gaflet olur. Bazı şeylerin hep
sinin temelinde bazı şeylerin olduğu muhakkaktır. 

Şimdi burada hepimize düşen görev nedir?,.. He
pimize derken, yalnız Cumhuriyet Hükümetinin ba
kanlarına söylemiyorum; iktidarımızla muhalefetimiz
le bütün Anayasal kuruluşlarımızla bize düşen vazife; 
(Ki, bu vazifeyi inşallah en iyi şekilde yapmaya ça
lıştığımız inancındayım) bu gibi gayretlerin karşısında 
bir kül halinde ve aym müşterekte birleşerek Devleti-

Bumınla şunu söylemiyorum; yanlış anlaşılmaya 
kendimi terk etmem: Sokakta nümayiş yapan çocuk, 
bu maksadın bilinçli aletidir demiyorum. Bunu deme-

i ye ne hakkım vardır, ne de bunu demeye hiç bir kim
senin hakkı vardır. Bugün Türkiye'nin gücünü, Tür-

| kiye'nin büyümesini, Türkiye'nin bölgesinin çok güç
lü bir devlet olması potansiyelini görenler ve bu po
tansiyelin gelişmesinden rahatsız olanlar, Türkiye'yi 

I birtakım iç sorunlarla karşı karşıya bırakmak gayreti 
I içindedirler; bunu söylemek istiyorum. Bunu yaparken 

kendisi, kendi sıfatı ile gelmeyen bu güçlerin, Türki
ye'deki birtakım rahatsızlıkları istismar etmesi kadar 
tabi ne olabilir. Ne vardır bugün Türkiye'de rahatsız-

j lıklar? Ekonomik rahatsızlıklar vardır. Servetin da-
ğdışı, zaman - insan boyutunda iyi değildir. Bunu he
pimiz söylüyoruz. Fakir bölgelerimiz vardır, zengin 
yerlerimiz vardır; fakir insanlarımız vardsr, zengin in
sanlarımız vardır. Bu rahatsızlığı istismar eder işte bu 

i dışandan gelenler. Haklı bir rahatsızlığı başka bir 
amaca götürmek için istismar eder. Ümraniye'de böy-

I le bir oîayı yaşadık. Gecekondu gibi haklı bir sorunu 
nasıl istismar edebileceklerini biraz sonra arz ettiğim-

J de göreceksiniz. Etnik farklılıkları istismar edecektir. 
Eskiden beri yaptığı bir şeydir, Osmanlı Devletinin 
yıkılışında etnik farklılıklar fevkalade güzel istismar 
edilmiştir. Osmanlı Devleti de bunu yapmıştır. Osman
lı siyaseti birtakım kilise farklılıklarım iyi istismar 

I edip, Balkanları 30 sene Türkiye'ye hücumdan aiı-
] koymuştur. Bunları herkes yapmaktadır. Bugün Tür-
; kiye'deki mezhep farklılıklarını istismar edecektir, bu

nu ele alacaktır. 

— 462 
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mizin ve Milletimizin bütünlüğü ve anayasal yapımı
zı korumaktır. İnanıyorum ki, bu amaç etrafında, bu 
mübarek çatının altındaki bütün herkesin kalbi bir at
maktadır. 

Muhterem senatörler; 
Bazı olaylar burada dile getirildi. Bu olayların bir 

kısmı yargı organlarına gitmiş olaylardır. Bir kısmı 
yargı organlarına gitmesi gereken olaylardır. 

Bir ömek Vereyim: Bir kimseye işkence yapıldığı 
iddiasının bir idari yönü vardır. O idari yönü zaten 
alıp götürülmüşilir. Çünkü, irkence yapmak eşyanm 
tabiatına aykırıdır. Türkiye yasaları işkenceyi yasak
lamıştır. İşkence yapmak ibir suçtur. Şimdi, işkence 
yapmanın suç olduğu bir yerde, bu işkenceyi biris: 

yaparsa, bu kanunen suçtur. Bunu hiç bir kimsenin 
savunması mümkün değildir. Kim savunmuş?.. Yani, 
işkence yapan bir adamı bile bile savunan birisi varsa 
o da suçludur. Dolayısıyla burada gelip bir işkenceyi 
şöyle ayrıntılı ayrıntılı anlatıp, arkasından Hükümet*' 
bununla suçlamaya kanaatimce hiç birimizin hakkı 
yoktur. Böyle bir olayı kim tasvip etmiş, böyle bir 
olayın üzerine kim gitmemiş; yapılacak şey odur. 

Ben bir yerde üzüntüyle şunu da söyleyeyim: Bu 
sözleri söyleyen arkadaşımı tenzih ederek söylüyo
rum; bu gîbi iddiaların gerisinde başka amaçlan ta
şıyanlar da var. İşkence iddiaları, polisin taraf tuttu
ğu iddiaları, Devletin içinden koktuğu iddialarının ge
risinde; işte o demin dediğim Türkiye'nin dertlerin:' 
istismar etmek isteyenlerin, Türkiye'yi kendi içinden 
yıkmak isteyenlerin, Milletiyle Devletini, Milletiyle 
Hükümetini karşı karşıya getirmek isteyenlerin, bir 
nevi DeVlete güvensizlik, Devletin organlarına karş> 
düşmanlık uyarmak isteyenlerin de amaçlan olduğunu 
unutmayalım. 

Dikkat ediyorum bugün sloganlarda hep, «Faşist 
polis» dîye geçiyor. Pcîis, Devletin polisi. «Faşist po
lis» diye söylediğimiz zaman veya buna kucak açtığı
mız zaman, biz aslında fevkalade büyük bir şeyi tah
rip etmeye müsaade ektiğimiz kanaatindeyim. Türk po
lisi, Türkiye Devletinin polisidir. Her şeyin içinde istis
nalar vardır. Bugün hangi kurulun içinde istisna yok
tur?... Ama istisnalar kaideyi bozmaz. Bir tek poli
sin yanlış bir davranışını, bütün polislerimizin davra
nışı olarak nitelemek fevkalade yanlıştır. Bir öğretme
nin yanlışım nasıl bir öğretmene vercmezsek; bir din 
adamının yaptığı yanlışı, bütün din adamlarına vere-
mezsek, bu da mümkün değildir. 

Bu bakımdan biz size şunu arz ederiz: İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, suç işleyen ve

ya disiplini bozan polisler üzerinde fevkalâde hassas
tır. Merak eden arkadaşlarımız buyursunlar, bu me
selede gayet hassas olarak yapılan binlerce disiplin 
kovuşturmalarını takip etsinler; ama bu hassasiyet 
yalnız başına meseleyi çözmeye yetmez. Dediğim gi
bi toplumun veya bu meselelerin toptan, bir arada, 
entegral olarak düşünülmesi meseleyi çözer. 

Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu öğrenci 
hadiseleri, Türkiye'ye has değildir muhterem senatör
ler. Dünyanın her yerinde bu hadiseler olmuştur ve 
bu hadiselerin olduğu yerlerde fevkalâde şiddetli ted
birler alınmıştır. Ben bir ikisini örnek olarak veriyo
rum: 

1968'Ierde Fransa'da, Almaya'da bu meseleler ol
duğu zaman, (Her yerde oldu; fakat bu iki memle
keti örnek olarak vereceğim) oralarda hakikaten çok 
enteresan birtakım kanunlar geliştirilmiştir. 

Meselâ; Fransa'da 1970 tarihinde bir kanun ka
bul ediliyor. 70/480 sayılı Ceza Kanununda değişik
lik yapan ve ona ek bir madde getiren kanun şunu 
söylüyor: 

«Bû- grup tarafından kuvvet zoruyla veya karar
laştırılmış bir hareket sonucu olarak şahıslara karşı 
cebir ve şiddet kullanılması veya başkasının malına 
tahrip ve zarar verilmesi halinde, bu fiillerin teşvik
çi ve tertipçileri ile bu fiillere bilerek iştirak eden kim
seler, kanun daha ağır bir ceza derpiş etmemişse, bir 
seneden beş seneye kadar hapis cezası verilmiştir.» 
Toplulukla yapılan suçlarda. 

Kanunsuz veya idari makamları tarafından yasak
lanmış kanuni bir toplantıda, cebir ve şiddet kulla
nanlar, tahribat ve hasara sebebiyet verenler şu şe
kilde cezalandırılır: 

«Cebir ve şiddet kullanan, tahribat veya hasar 
vukubulan bir toplantının teşvikçisi ve tertipçisi, altı 
aydan üç seneye kadar, cebir ve şiddet kullanan bilâ-
hara iştirak etmişse, üç günden iki seneye; gerek ken
disi, gerekse başkaları tarafından cebir ve şiddet kul
lanılan, tahribat ve hasar vukubulan kanunsuz bir 
toplantıya katılanlar, sadece bu toplantıya katıldıkları 
için bir seneden beş seneye kadar hapisle cezalandı
rılır. Bu hükme göre hâkim; mahkûmiyet halinde 
cezayı gerektiren tahrikten dolayı toplantının teşvik-
çüeriyle tertipçilerine ceza vermeyebilir.» 

Bu suçun failleri, sebep olduktan bedeni ve mad
di zararları da ödemekle yükümlü tutulmuşlardır. Me
sela aynen şöyle bir şey var: 

«Her kim entrika, tehdit, cebir ve şiddet veya baş
ka bir yoîla bir vatandaşın meskenine girerse, aym 
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ceza ile cezalandırılır. Her kim aynı şekilde idari, il
mi veya kültürel amme hizmetine tahsis edilen bir ye
re girer. (Bir üniversiteye, bir okula) ve meşru ma
kamın ikazına rağmen elinde bulundurmakta devam 
ederse, aynı ceza ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkralarda tadat edilen cezalar, suçun 
toplu olarak işlenmesi halinde iki misli olarak hük-
molunur.» denmiştir. 

«Eğer şiddet memurlara ve kamu görevlilerine 
karşı kullanılmış, kan akmasına, birinin yaralanma
sına veyahut hastalanmasına sebep olunmuşsa, ceza 
üç seneden beş seneye artırılmıştır. 

Eğer bu fiil, bir uzvun kesilmesine veya kullanıl
mayacak hale getirilmesine neden olmuşsa, bir veya 
iki gözün kör olmasına veya başka sakatlıklar tevlit 
etmişse, suçlu 10 seneden 20 seneye kadar ağır, ölüm 
vukubulmuşsa, müebbet hapisle cezalandırılır.» ki, bu 
da azamisidir. 

Bakın gene Fransa'da salahiyetli makamların em
ri olmaksızın bir kimseyi kanunsuz olarak hapse
den, alıkoyan veya tevkif eden kimse, aşağıda belir
tildiği şekilde cezalandırılır: 

«Eğer alıkoyma veya hapsetme bir aydan fazla 
devam etmişse» müebbet hapse,, bir aydan azsa 10 
seneden 20 seneye kadar, beş günden evvel bırakıl
mışsa iki seneden beş seneye kadar hapisle cezalan
dırılır.» 

Almanya'da da benzer tedbîrler getirilmiştir. «Ale
ni olarak bir toplantıda yazı veya resim dağıtılması, 
hoparlörlerle resim veya gösterilerle yasaklanmış açüt 
bir toplantıda, yasaklanmış bîr yürüyüşe davet eden 
bir kimse, beş seneye kadar hapis veya para cezası 
ile cezalandırılır. 

Diğer bir husus; «Her kim, tertip veya yönetici 
olarak bir açık hava toplantısı veya bir yürüyüşü, ya
sağa rağmen icra eder veya polise dağılma veya para 
vermeye rağmen sürdürür, bir açık hava toplantısını 
veya yürüyüşünü bildirmek isteğini icra ederse, altı 
aya kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılır, 
polis nizamını kabaca bozan iştirakçiler yürüyüşten 
uzaklaştırılabiîir.» 

Polise, diğer yetkilerin verilmesi hususunda uzun 
hususlar var; ben bunları uzun uzun tadat ederek 
sizi işgal etmek istemiyorum. Yalnız bir gerçek var
dır; bugün bu olayların, toplu hadiselerin çıktığı her 
toplum, kendini bunlara karşı koruyabilmek için ya
sal düzenini düzeltmiş, yasalarını ve usullerini bunla
ra karşı çalışır ve caydırıcı hale getirmiştir. 

Ben biraz evvel arz ettim; Türkiye'de fiilen bu 
son bizim göreve başladığımızdan bu yana yapılmış 
ve yasaların çalışması mevzuunda istatistiki bir bilgi 
vereceğim. Herhangi bir comment yapmıyorum, her
hangi bir tefsire de gitmiyorum. Dört ay zarfında 
bir örnekleme aldık: 

Belli bir bölgede 3 745 kişi hadiselere katılmış, 
464'ü firar etmiş, 3 281'i gözaltına alınmış; bu nis
pet % 88. Bu 3 281 kişiden 2 922'si savcılıkça ser
best bırakılıyor. Geriye kalan 359 kişi, (Ki, toplamın 
% 10'udur.) Savcılıkça mahkemeye sevk ediliyor. 
Bunlardan 187'si mahkemece serbest bırakılıyor, 
172'si ilk duruşmada mahkemece tutuklanıyor, bilâ-
hara bu tutuklananların da takriben yarısı diğer cel
selerde bırakılıyor. 

Bir örnek vereyim : Mesela «1 Mayıs» olayı he
pimizi yaralayan büyük bir hadisedir. Eğer yanlış 
bilmiyorsam, 1 mayıstan dolayı bugün mevkuf ola
rak muhakemesi cereyan eden kimse yoktur. Ümra
niye hadiselerinde de aynı durum olmuştur. Bugün 
mevkufen muhakemesi yapılan kimse kalmamıştır. 

Bununla ben şunu ifade etmek istiyorum : 
Bir devletin, bir memleketin yaptığı bir değişik

likte bir madde koymuşlar ve «Bu bu suçlardan do
layı tevkif edilenler kefaletle tahliye edilemezler; du
ruşmaları mevkufen yapılır.» diye bir hüküm getir
mişler. 

Türkiye aslında bu meselelerle (Hepimiz hatırla
yacağız) 1968'lerde karşılaştı. O zaman ben bu hadi
selere bizzat şahit olduğum bir akademik kuruluştay
dım, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğretim üye
liği görevinde idim. Hadiselerin nasıl geliştiğini biz
zat gördüm ve bu hadiseler, «Masum talebe hareket
leri» diye başladı, fakat sonunda talebe boyutlarını 
çok aştı. Hepimiz gördük ve tamamen belli bir dün
ya görüşünün Türkiye'de uygulanması amacına do
ruk bir sistemi gerçekleştirmek gayesiyle talebe kesi
minden başlayarak, dışarı yayılan bir örgütlenme 
meydana geldi. Bir Türk Halk Kurtuluş Ordusu, bir 
Türk Halk Kurtuluş Partisi, bir TİKKO (Türkiye 
îatilâlci İşçi Köylü Ordusu) bu örgütlerin amacı her 
halde demokratik değil. Bunların yasalarını okudu
ğunuz zaman, ne düşündüklerini okuduğunuz zaman, 
bugün anayasal düzenimizin dışında bir düzenin pe
stilde olduğunu anlarsınız bu kuruluşların ve bunları 
açıkça ifade ederim. Bunların amacının bu olduğun
da tereddüdümüz yok. 

Şimdi, bu amaçta olan insanlar her kesime sızı
yorlar. Talebe kesimini, özellikle yüksek tahsil talebe 



C. Senatosu B : 11 27 . 12 . 1977 O : 1 

kesimini niye seçiyorlar?.. Çünkü, yüksek tahsil ta
lebe kesiminin bir özelliği var. Burada enerji var, 
gençliğimiz orada. Enteîlektüel bir gruptur. Çünkü, 
bu enteîlektüel grup, söylenenleri, doktrinleri gayet 
kolaylıkla anlayabilecektir. Burada zaman imkanı var» 
Çünkü, eğitimini, öğretimini yapan kimsenin belli 
bir zamanı vardır ve buradaki insanların sorumluluk 
yükleri d e r l e r i n e göre fevkalâde azdır. Dolayısıyle 
öğretim kesimi seçilmiştir ve hatırlayacaksınız 1968 
den önceki hadiselerde, münhasıran büyük ağırlıkta 
soldan ve çok cüzi miktarda da sağdan bir talebe ha
reketi başlatılmıştır. 12 Marttan sonra Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti, bu çatının altında bu meseleye 
çözüm aramıştır, birtakım Anayasa değişikliğine va
ran değişiklikler yapılması mecburiyeti çıktığı ifade 
edilmiştir. Ben bunları tekrar, kısaca tahattur ettir
mek istiyorum. 

Anayasada değişiklikler yaptık. Temel hak ve hür
riyetlerimiz, özel hayatın korunması, düşünce, ina^ç 
hak ve hürriyetlerini, dernek kurma hakkını, kişi gü
venliğini, devlet güvenlik mahkemesinin kurulması 
ile ilgili maddeleri Anayasada değiştirdik veya yeni-
den ihdas ettik. Bunlara paralel olarak diğer konu
larda da değişiklik yaptrk. 

Anayasada bence yer alan en önemli değişiklik, 
«Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç bi
risi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devleti
nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya 
dil, din, ırk, sınıf ve mezhep ayrımına dayanarak, ni
telikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan 
kaldırmak kastıyla kullanılamaz» maddesidir. «Dev
letin kendini koruması, özgürlüklerin kendini koru
ması» maddesidir. «Nitelikleri bu hükümlere aykırı 
eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir.» 
denmiştir. 

İkinci tedbir olarak Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kurulmuştur; fakat bildiğiniz gibi bu Devlet Güven
lik Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesinin bir kara
rıyla iptal edilmiştir, Anayasada bu mahkemelerin 
kurulacağına dair hüküm olmasına rağmen. Bu Par
lamentoda bu Devlet Güvenlik Mahkemeleri çıkarı
lamamıştır. 

Muhterem senatörler; 
Şu münakaşa çok yapıldı. Devlet Güvenlik Mah

kemelerini istemeyen siyasi partilerimiz var, bunu is
temeyen organlarımız var; fakat isteyenler de var. 
Zannederim, münakaşayı bir isim üzerinde yapma
mak lâzım. Devlet Güvenlik Mahkemesi ismi üzerin
de yapmamak lâzımdır bu münakaşayı. Burada is

tenen nedir, Anayasa niye böyie bir hükmü koymuş
tur ve Anayasa Mahkemesi niye bunu iptal etme
miştir, bir temel nedeni olarak incelemek lâzım. 

Benim kanaatımca, burada devlet şu hükmü ko-
yjjyor : Birtakım genel hükümlerle, kamunun düze
nini koruyoruz. Ceza Kanunlarımız var; fakat Dev
letin kendisine ve anayasal özgürlüklere jönelen teh
ditlere karşı Devlet, daha özel bir yargı sisteminin, 
daha hızlı çalışır bir yargı sisteminin getirilmesini ön
görmektedir. Çünkü, Devlet şu tehlikededir : Eğer, 
Devlet kendini koruyamazsa, o zaman bütün çatı çö
ker, Devlet gider endişesi. Dolayısıyla Devletin ken
dini korumasına bir özel yer ayırması ve bir özel im
kân getirmesini ben böyle anlıyorum. Burada düşü
nülen nedir?.. Şu demin saydığım, bugün hâlâ yargı 
organlarına giderek ceza almayan birtakım suçların 
(ki, suç olduğu muhakkaktır) cezalandırılacağı bir 
vargı sisteminin getirilmesi, bir. 

İki, bugünkü yargı sistemimizin yavaş çalıştığını 
bizatihi Yargıtay Başkanımız bu seneki adli yılı açar
ken söylemiştir. 

Bu kadar geniş dava sisteminin içine bunlar gir
diği zaman, maalesef ceza suçla bir araya getirileme
mekte, dolayısıyla caydırıcılık vasfını yitirmektedir. 
Eğer, bu suç Devlete yönelmişse, özgürlüklere yönel-
mişse, Devletin temel anayasal kuruluşlarına yönel
mişse, o zaman bunlar için özel bir mahkeme kurul
masını düşünmüştür Anayasa. 

Şimdi, bizim burada söyleyeceğimiz şudur : 

Mevcut yargı sistemiyle bu meselelerin giderileme
yeceğini bizden evvel bu çatı altında bulunanlar kabul 
etmişler ve Anayasaya bir Devlet Güvenlik Mahkemesi 
sisteminin kurulması yargısını getirmişlerdir. Şimdi 
bizim yapacağımız, hakikaten buna ihtiyaç var mı, 
yok mu bunu araştırmaktır. Ben size şunu söylüyo
rum, eğer Türkiye'deki yargı sistemi tıkır tıkır çalışsın, 
günü gününe meseleyi çözsün, böyle bir şeye lüzum 
olmayabilir; ama çalışmadığını hepimiz biliyoruz. 

O zaman bizim için tercih şudur : 
Bu hadiselerin böyle geometrik dizi gibi patlayarak 

büyümesine mi razı olalım?.. Yoksa bunu hükümetler 
önler gibi bir fikre mi sahip olalım?.. Ona geleceğim. 
Hükümetlerin bunları önlemesi nerede mümkün, ne
rede değil?.. Türkiye'yi polis devleti bile yapsanız 
banları önleyemezsiniz, eğer caydırıcılık vasfı yoksa. 
Herkesin başına polis dikseniz bile, bu hadiseler devam 
ede;, eğer caydırıcılık vasfı yoksa. 

Bir örnek veriyorum: Gayet dikkatli olarak bir 
evi koruduk. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rek-
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törünün evine patlayıcı madde atıîmasm diye özeî bir 
iki adam verdik, O adamîar oradayken patlayıcı mad
de atıldı. Sokakta giden bir adam korunabilseydi, Al
manya'da dert muhafızı arasında giden Sebiller koru
nabilirdi. Teröre karşı, şiddet hareketine karşı top
lum içindeki şeylere karşı her şeyi Devletin güvenlik 
kuvvetiyle halledeceğimizi söylemek, bir yerde mese
leyi hakikaten yapısıyla tanımamakla özdeş oluyor. 

Dernekler Kanunu çıkarılmıştır. Bu Kanunda, 
demeklerin anayasal özgürlükleri kötü kullanacak şe
kilde kullanılmaması hükümleri getirilmiştir; fakat bu 
Kanunun önemli birtakım maddeleri de Anayasa Mah
kemesince iptal edilmiştir. 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda değişiklikler 
yapılıp yeni hükümler getirilmiştir. Bunların bir kısmı 
da bilahara iptal edilmiştir. 

Zabıtanın Silah Kullanma yetkisini artıran asayişe 
müessir bazı fiillerin önlenmesi hakkında bir Ka
nun kabul edilmiştir. Gösteri Yürüyüş Hürriyeti hak
kındaki Kanun da değişikliğe uğramış; fakat bilahara 
bu Kamın Anayasa Mahkemesinde iptal ediimiştir. 

Üniversite Kanunu tedvin edilerek yürürlüğe gir
miştir. Üniversiteler disipline eden ve bu meselelerde 
yön veren bu Kanunun da belli maddeleri yine Ana
yasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 

Kimlik Bildirilmesi Kanunu tedvin edilmiştir. 
Ceza Kanununda yapılan değ'şikîiklerle bazı husus
lara cezalar getirilmiştir. Suçluları saklayan ve yardım 
ederlerle ilgili olarak. 

Talebelere verilen burs ve krediler artırılmış, polisin 
imkanları artnfjîîmştır. 

Şimdi ben burada Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiş derken» şuna söylemek istiyorum : 

Anayasa Mahkemesi özgürlüklerin rufunu düşü
nerek, bunlara ve Anayasa! çerçeveye sığmayan her 
çeyi iptal etmektedir. Bunu hukuki bir çerçevede 
münskaşa edecek durumda değilim. «Özgürlükler 
feuysa Anayasal haklanmaz buysa, bu çerçeveye sığ
mayan bir kanunu kabul etmem» demektir. Fakat, 
biraz evvel işaret ettiğim gibi burada sorun şudur; ki 
bütün anayasa üzerine çalışan memleketlerde de bu
dur, fevkalâde hallerin karşısında devlet ne yapacaktır? 
Şimdi, eğer normal haller olursa, normal hallerin 
içinde Devlet zaten çalışıyor, bir problem yoktur; 
ama hadiseler normal hudutları taşar, bugün hepi
mizde oîduğu gibi, yangın var, çocuklar birbirini 
öldürüyor, her sokakta, her köşede bir kavga var 
havasına doğru giderse, bunun artık anayasal özgür
lüklerin tamamen somut değil, soyut anlamda ko-

{ runması ilkesiyle bağdaştırılmasında, gerçeklerle bağ-
j daşmayan bir durum vardır. Fiilen bugün anayasal 

özgürlükleri tehdit eden bir durum ortadadır ve 
Devletin bununla mücadeledeki imkânları ortadadır. 

Bunu başka bir sahada aynen şuna benzetiyorum 
muhterem senatörler: Bugün Türkiye'nin fert başı
na milli geliri 1 000 doları yeni geçti. Şimdi, biz 

i koysak Anayasamıza veya bir yere; «Türk fertlerinin 
millî geliri 7 000 dolardır, aynen diğer memleketler 

I gibi 7 000 dolarlık milli gelire göre yaşarlar» desek, 
ba nazari bir hükümdür. Bunun altyapısı yoktur. 
Türkiye'nin bugün üretim seviyesi 7 000 dolarlık 
milli gelire imkân vermiyor. Elbet ben de istiyorum 
evimde sıcak su olsun, ben de istiyorum telefonum 
olsun, ben de istiyorum dağın başında her şeye sa
hip olayım; ama bugünün Türkiye'sinin ekonomik 
yapısı bu noktaya gelmemişse, o zaman bunu bu
gün gerçekleştirmeyi istemek veya buna göre har
cama ekonomisine girmek, Türkiye'yi bir yerde müf
lis kılar. Bu nasıl böyleyse, koruyamayacağımız 

I birtakım özgürlükleri, ille bunu koruyacağız diye 
ortaya çıkarsak işte o zaman bugün olanlar oluyor. 
Yapacağımız nedir?.. Özgürlükleri kısıtlamak değil, 
katiyen böyle bir düşünceyi savunmuyoruz. Bu öz
gürlüklere sahip olacak sistemi geliştirmek. Eğer bu 
sistem için sadece Hükümet diyorsak, yamlıyoruz; 
ba bütün perspektifiyle Devletin, bütün anayasal 
kuruluşlarıyla, eğitimiyle, TRT siyle, özerk kuru-

j luşlanyla, bütün Devletin bir arada sahip olması ge
reken bir sistemdir. Yoksa, TRT bugün, bakanın 
nasıl soyulacağına dair usulleri güzel filmler içinde 
gösterirse, 1971'den önce TRT'de bir el bombası
nın nasıl yapılacağı filmde gösterilmiştir. Molotof 
kokteylinin nasıl yapılacağı TRT'de gösterilirse, ban
ka soymak alelade bir iş halinde görünürse, o za-

î inan Türkiye'de siz hangi poîis kuvvetiyle neyi ko
ruyabilirsiniz? Yani, Türkiye'de polis kuvvetleri 
bir bütünün bir cüz'idir. Her şeyi polisle kontrol 
etmeye gidersek, o zaman bu Devlet, hepimizin 
korktuğu bir faşist devlet olur, polis devleti olur ve 

I en çok kaçtığımız şeyin bu olduğunu hepimiz zan-
ı nediyorum biliyoruz. Dolayısıyla, eğer böyle tota

liter bir sisteme girmek istemiyorsak, özgürlüklerin 
karşısını getirmek, nasıl bugün kalkınmayı hızlandır
mak istiyoruz; neden?.. Kalkmalım ki, biz de öbür
leri gibi refaha erişelim, saadete erişelim. Onun 
yoluna gidiyoruz ve o çabaları gösteriyoruz. Onun 
gibi, özgürlüklerimizin hepsine hakkıyla sahip o!a-

I bilmek için ne lazımsa bu şartları getirelim. 

— 466 -
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Eğer münakaşayı bu tarafta götürürsek, mesafe 
alacağımızda hiç şüphem yoktur. 

Şimdi, öbür tarafta durdu da Türkiye'de neden 
savaş durmadı?.. O hususta da görüşlerimi arz ede
ceğim. Bakınız bugün talebe savaşı çok yerde dur
muştur. Terörist mücadelesi vardır, terör grupları 
vardır; fakat Türkiye'de talebe savaşının durmama
sının sebebi, öbür ülkelerden farklı olarak, Türki
ye'de talebe kesiminde iki tane birbiriyle savaşan 
cereyan meydana çıkmıştır. Yanı mesela bugün bir 
Fransa'yı alırsanız, bir Almanya'yı alırsanız; Al
manya'da, Fransa'da daha çok bu hareketler bir 
sol hareket olarak gelmiştir. Karşısında bununla 
mücadele gücünde bir sol, karşısında bir sağ bula
mamıştır; ama bugün Türkiye'ye bakıyoruz ki, ne
redeyse ilkokula kadar bir sağ - sol talebe arasına 
girmiştir. Bunun (biraz evvel de söyledim) fevkalâ
de tehlikeli olduğuna işaret etmek istiyorum. 

Şimdi, bir ortaokulda bugün çocuklar birbirlerini! 
sokakla dövüyorlar; sen sağcısın, ben solcuyum 
eiye... Öğretmenler arasında bu mesele bir dokirkıer 
kavgaya doğru gidiyor. Devlet memurları arasımda,.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Akma
larla komandolar dövüşüyorlar. 

ÎÇİŞLERt BAKANI KORKUT ÖZAL (Devamla) 
— Yanıi ben saymıyorum, bir yanlış intiba vermeye
yim; ben hiç birini ismen zikretmiyorum, yanlış an
laşılmayayım diye; çünkü maalesef bu mesele siyasi 
platformda fevkalâde kullanıldı ve benim kanaatime 
göre, siyasi platformda bu meselemin kullanılması, 
meseleyi daha derinleştiriyor. Bu meseleyi mümkün 
olsa siyasi platformumuzılan alıp bir mûili sorun ola
rak halletmenin yolunu bulsak, çünkü milli boyutla
ra ulaşmıştır bu me»e!e. Ben yarın bu talebelerin Dev
let memuru olduğu günleri düşünüyorum. Polis ol
duklarını, hâkim olduklarım, savcı olduklarım, dok
tor olduklarını düşünüyorum. Böylesine bilemraş, 
böylesine tek yanh düşünen insanlarla bu Türkiye 
nereye gidecektir? Hepimiz bunun ciddi düşünelim 
ve bunun acı örneklerini (BakM bir iddia atıldı orta
ya, doğru - yanlış bilmiyorum, hepinize ilân ediyo
rum) umumiyetle sokuların gönderildiği, yaralıların 
gönderildiği bir hastaneye kaza ile bir sağcı yaralı 
gönderilmiş; kan verdlrtmemiş'er ökııüş çocuk, bu 
iddia vardır. Hem ben buna doğru mu yanlış mı de-
miy oranı, fakat böyle bir iddianın Türkiye'de atıla
bilmesi fevkalâde insanı dehşete düşürücü bir durum
dur. Politizasyon bu noktaya giderse biz n<e>âtt,Jfav-

Sayın senatörler; 
Türkiye'de bu bakımdan karşı karşıya olduğumuz 

mesele, bir bünyesel politiza&ıyon kutuplaşmadır. Bi
zim hepimizin burada yeri Devietteır yana olmaktır. 
Üzün iliyle soyuyorum, katiyen tenkit oıarak hiç bir 
arkadaşım almasın. 

Yspiian beyanlarda veya gazetelerde çıkan mai 
şetlere bakıyorum, meselâ bugün bir hadise oluyor, 
b,f çocuk vuruluyor. Ertesi gün gazeteye bakıyorum, 
beli taadaiîslaki gazeteler onu manşete çıkarıyor; 
vurdular, kırdılar, kahraman filan, öbür ters tandans-
takûHer de aşağıda küçücük bir yer ya veriyor ya ver-
nıiyoıvar. Aslında ölen bu memleketin çocuğudur, 
hadise bir ksnıun dışı hadisedir. Niye biri manşette, 
siğerü aşağıda veriyor? Çünkü, onlar meselede ölen 
çocuğu değil, bu meseledeki doktrin kavgasını dü
şünüyor. Bir cenaze, alıyorlar bir cenazeyi, en son 
vazifemizi yapmamız gereken birşey, Ankara'da me
selâ Vali bey mani eldu; «Bu cenazeleri böyle siyasi 
şeylere alet ettirmeyeceğim» dedi. Cenaze götürülüp 
gömülür ve bir ara cenaze alınıp siyasi protesto mi
tinglerinde aîet ediliyor. Ölüler bile artik bu işe aiet 
edülr hale getirilmiştir. 

TopMumunıuzuıı gidişini düşünün ve bunlara 
eğer biz bir yerde çare bulamazsak, bu çareleri şim
di Hükümet mi bulacaktır? Ben tekrar tekrar buna 
geliyorum, hükümetler ellerinden gekııi yapacaklar
dır; ben size arz edeceğim neler yaptığımızı, neleri 
başardığımızı, neleri başaramadığımızı, fakat tekrar 
ifade ediyorum muhterem senatörler; hu bir Hükümet 
meselesinin çok ötesinde bülüiî kuruluşlarıyla bir 
Devlet meselesidir ve âtii! bir mesele haline gelmiştir. 

Bu bakımdan taîebe kesimindeki bu ayrılma, halk 
kesimine sirayet etmektedir. Bugün halk kesiminde 
bsi son seçimi izleyenleriniz olmuştur, bu son seçim
de müşahade ettiğim bir tehlikeye işaret ediyorum. 
Bazı köylere bazı partililerin ınönsuplan sokulmamış
tır, (Söylemiyorum hangi köye) köye sokmamışlar
dı?, '«Sen bu köye giremezsin» sokmayan kimlerdir, 
işte bu siyasi polarizasyonun genç kuşakları, gençler 
çocuklar gelenleri taşlamışlardır. Bu hadise bugün 
yeni başlıyor, ileride büyük bir problem olarak önü
müze çıkacaktır, köye kadar giren bir mesele haline 
gelmiştir. 

Ankara'nın her mahallesinde bugün şu kavga var; 
burası kimin egemenjlğ'nde olacaktır. Bir ülkü ocağı 
kuruluyor karşısına bir başka dernek kuruluyor, o 
dernekle, o ülkü ocağı yahut isim verdim başkî» s U 

, ı . , „ ı ı —„,=,,. yanıyor. 
Bu savaş yaaâız Türkiye'ye has değil orid (îa sAiyie-
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yeceğim, meselâ ben yaşadım Amerika'da Newyork' 
ta her semtin, o böîgeüiin hâkimleri vardır, ama dok-
tiî'ner değildir, kabadayı grupudur, oraya kimseyi 
sokmaz. Bizde bu doktiriner hâkimliği şeklinde olu
yor, kabadayı hâkimiyeti şeklinde değil. 

Şimdi, Hükümet bunların hepsinin üzeriine gidi
yor; fakat meselenin ine kadar büyük bir yangın hali
ni asmış olduğuna da dikkatinizi çekiyoruz. 

Geçen gün bir hadiseyi anlattım; tabanca ile ya-
ka!anain biri, yargı organlarına kadar gidiyor ve yargı 
organlarında tabanca ruhsatsız olmasına rağmen hâ
kim canını kooruma mazeretine binaen onu serbest 
bırakıyor. Şimdi hadise bu boyutlara kadar gitmiştir. 
Ruhsatsız tabanca taşımanın kanunlarda cezalan al-
dukça yüksektir. Şimdi, bugün Türkiye'de ruhsatsız 
tabanca o kadar çok yakalıyoruz ki, eğer bunların 
hepsi cezalarını görse çok kimse bugün içeride olması 
lazım. Çeşitli mazeretlerle bunlar cezalarım göremez 
hale gelmişler. Benim bakanlığımdan bu yana tahmin 
ediyorum birkaç bin tane ruhsatsız silah yakalanmış-
ru". Bunların hepsi hakkında bir Senato Araştırma 
Komisyonu kuruldu; inanıyorum ki tamamını teikik 
etmek lazım. Bu ruhsatsız yakalananlar ne oluyor, 
ceza görüyor mu, görmüyor mu? Ceza görmeme se
beplerinin hukuki bazları nedir, hukuki boşlukları 
var mıdır hepsini aramak lazım. Dolayısıyla Hükü
met vazifesini yapıyor, slilahıyla adamı yakalıyor gö
türüyor kanuna teslim ediyor, ya oradaki kanuni bir 
boşluktan, ya bir mekanizmanın çalışmamasından, 
bunların dahi bir yerde çalışmadığı kanaati vardır. 

Efendim, ben birkaç önemli hadiseyi, burada ko
nuşuldu, bu konuşulan hadiseleri müsaade ederseniz 
bir de Hükümetin resmî kayıtlarından size arz etmek 
istiyorum: 

Sayın Unsal burada değiller, fakat inanıyorum 
zabıtları okuyacaklar, birtakım hadiseleri burada ge
rek bu genel görüşmenin açılmasıyla ilgili olarak, ge
rekse bilahara burada yaptığı ferdi konuşmasında 
dile getirdiler. Ben şahsen üsluplara karışmayacağım, 
herkes kendi üslubunu beyan eder; fakat bazı hadise-
îerin gerçeklerini görmemiz bakımından bunun bir 
de Devletin kendi resmi kayıtlarında, bana verilen 
raporlarda ne olduğunu dinlemekte yarar var. Örnek 
olarak Ümraniye hadisesini almak istiyorum: 

Bu bir müfettiş arkadaşımızın orada hadiseden 
daha sonra yaptığı ve bir mülki teftiş sonucu bize 

' ^ i ğ i inceleme ^ u ^ ^ H i T ^ u ^ a J S f J ^ J ^ . ? ? ^ 
bakıinınaan okuyorum. Çünkü, kamuoyumuza son 

dört, beş aydır işgal eden en önemli olaylardan biri
dir. Bu muhterem arkadaşımız konuyu şöylece, - ben 
özetleyerek okuyacağım: 

«Üsküdar Örnek Mahallesinde 1968 yılında ka
mulaştırılan..» Arazi 1968'de kamulaştırılmış, 800 de
kar bir arazi, İmar İskan Bakanlığına verilmiş, ama
cı ne? Gecekondu önleme böîgesi olacak. Ümraniye 
Belediye Başkanlığı hiç bir işlem yapılmadığuu bildi
riyor burada. 10 senedir burada bir. işlem yapılma
mış. Şimdi sıra ile gidiyoruz; bu bölgenin yanında 
da İstanbul Belediyesi içinde kalan bir parçası Gözte
pe Örnek Mahallesinde yapılan sosyal konutların da
ğıtımında da epey olaylar çıktı, biz de müdahale et
miştik. Uzun zaman boş kalan ve civarında her yer 
gelişmiş, orası gelişmemiş, burada bir iki dafa böyle 
teşebbüs olmuş, toplu yıkım yapılmış yani, bu iik yı
kım değil, Üsküdar Kaymakamlığı yıkımın etkin 
bir tedbir olmadığını, sosyal konutlar için hazırlanan 
projelerin derhal uygulanmasını istemiş; Valilik bu 
meseleyi ilgililerle görüşüyor ve gelelim şimdi hadi
selere: 

Barada birden bire belki şu veya bu sebeple baş
ka bir yerden yıkım yapılarak, askeri blir bölgeden 
yıkım yapılan bir grup kimse burayı boş olarak duy
dukları zaman ki, burada şunu da işaret edeyim, 
bunları tahkik ettiriyoruz, bu meselede zavallı olan 
halktır, yani oraya gelip evini yapmaya çalışan insan 
zavallıdır. Bunu sömüren çok kimse vardır, ona da 
katılıyorum ve bu arada bir Maf ia gibi bunları onlara 
satanlar da olduğu tespit ediliyor. Yani, birtakım ara
zileri araya giriyorlar, bunun komisyoncusu var, geniş 
şebekeleri var bunlar hâlâ tahkik mevzuudur ve va
tandaşı oraya götürüyor gel, şuraya yap, yalnız İs
tanbul'da değü her yerde oluyor. Ankara'nın başında 
da böyle bir sorun vardır ve özellikle bazı anarşik 
gruplar da bu hadiseleri istismar ediyorlar. Meselâ, 
Ankara'nın bazı gecekondu bölgelerinin üzerinde bazı 
sol grupların isimlerini işlediklerini helikopterden bile 
görmeniz mümkündür, oraları bir nevi kendi tabirle
riyle kurtarılmış bölge, halk meclisleri bilmem ne 
gibi şeylere itmeye çahşıyorlar, inançları budur. 

Şimdi hadiseyi ele alalım; yıkım ekiplerinin güven
liğini sağlamakla görevli 250 kişilik bir toplum zabı
tası veriliyor, oraya teşkilât geliyor. Saat 9,30'da yı
kımın yapılacağı yere gidilmiştir, polis topluluk ile feür 
çatışmaya girmekten kaçınmış, halkın toplu olarak 
bulunduğu yerde yıkım yapılmayarak yıkım ekipleri 

I smda bekleyip W P a r S ^ » f ^ ^ ^ ^ 
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Polisi, saat 12,30 sıralarında o ana kadar sloganla
rım bağırıp, marşlar söyleyen, ellerinde taş, sopa, pan
kart ve Türk Bayrakları buluinan kadınlı erkekli kala
balığın hücumuna uğramıştır. O kalabalık, polise hü
cum ediyor. Çünkü, polis o kalabalıkla yıkımın ara
şma girmiş vaziyette. 

Şimdi, hadise bundan sonra enteresan. «Aynı an
da topluluğa önderlik ettikleri ve hatta halkı zorla
dıkları anlaşılan silahlı kimseler, kısmen susturucu ta
kıldığı anlaşılan silahlarla po2ise ateş açmışlardır. Top
lum Polisi önce panik halinde geri çekilmiş, kalaba
lığın bir ara duraklamasından yararlanıp, toparlana
rak panzerlerin himayesinde ilerleyerek eski yerine 
gelmiştir Bir saat süren çatışma sırasında sekizi 
ateşli silahla, dokuz polis memuru ile pek çolt vatan
daş yaralanmış ve olaylar sonunda altı vatandaşımız 
hayatını kaybetmiştir.» 

Sayın Unsal bu rakamı 33 olarak verdiler; herhal
de başka bir olayla,.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — 11 isim verebili
rim size. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devamla) 
— Hayır, bizim buradaki resmi kaydımızı okuyoruz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sizin öbür kayıt
larınız da yanlış. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devamla) 
— «Olaylardan sonra polis, yeni takviyeler alarak du
ruma hakim olmuş; askeri birliklerin ve jandarmanın 
bölgeyi kontrol altına almasından sonra yakalanan 89 
sanıktan 45'i tutuklanmış; üç sanık hakkında gıyabi 
tutuklama karan verilmiş; Cumhuriyet Savcdığmca 
yürütülen hazırlık soruşturmasının devam ettiği, he
nüz sanıklar hakkında dava açılmadığı öğrenilmiş
tir.» diyor o zaman yapılan teftiş. 

Olaylardan sonra, Emniyet ekiplerince yapılan ara
malarda ele geçen delillerden ve bazı sanık ve tanık 
ifadelerinden bu bölgede kurulan Örnek Mahallesi 
Kültür ve Dayanışma Derneği içinde örgütlenen silah
lı militanların halkı direnişe hazırladıkları, teşvik et
tikleri, olaylardan önce kendi inançları doğrultusunda 
eğitmeye gayret ettikleri, günlük ihtiyaçları için yar
dımcı olarak haikı elde etmeye çalıştıkları bu suretle 
direniş için bir nüve oluşturmaya ve arkalarında giz-
îenlip himaye görebilecekleri geniş bir topluluk mey
dana getirmeye gayret ettikleri, olaylardan sonra da 
yardım toplayarak aynı gecekonduları yeniden yap
tırmaya muvaffak oldukları öğrenilmiştir. 

Bölgedeki bazı h|zmetleri için komiteler kurup 
naiRi u»na HaıaUı w ai»v«î$ iyin nazırladıklan iı«t 

| ta bölgeye ancak bu yasa dışı güçlerin izniyle giri-
îebildiği, parola vermeden hiç birinin bölgeye gire
mediği, geniş ölçüde tahkimat yapıldığı ve savunma 

I tesisleri kurulduğu rivayetleri vardır. 

Şimdi, tahlilini yapalım, gerçekleri böyle görelim. 
Eğer, burada sadece gerçekleri, hakikaten sömürülen 

I o insanların meselesi olarak koyarsak, eksik koymuş 
oluruz. Bu bakımdan şu tahlile de dikkatlerinizi, çeki-

I yorum. 
i Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 49 ncu maddesin

de; «Devlet yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık 
I şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbir-
j lcri alır.» denmektedir. 

Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi yeniden 
I gecekondu yapımının önlenmesi amacıyla çıkarılan 
I 775 sayılı Kanun, Belediyelere arsa ve mali imkân 
I sağlanması, gecekonduların ıslah ve tasfiyesi, gece-
I kondu önleme bölgelerinin belirlenmesi, altyapı te-
I sisîeriyîe sosyal konut yapılması konularım düzenle-
I nıektedir. Kanun, yeteri kadar konut üretileımediği 
I gerçeğinden hareketle, dar gelirli ve yoksul ailelerin 
I çok sınırlı imkânlarını da değerlendirmeyi ve her hal-
I de gecekondu yapımını önlemeyi amaçlamıştır. Buna 
I rağmen özellikle büyük kentlerimizde gecekondu ya-
I pimi artarak devam etmiş, gecekondularda yaşayan 

halkın, kent halkına oranı da hızla yükselmiştir. 
I Büyük kentlerdeki artan nüfusun yaklaşık üçte 
I dördü göçlere dayanmaktadır. Kent nüfusundaki ar-
I tış tahminleri aşmış olsa bile, hükümetlerimiz için bir 
I sürpriz olmamak gerekir. Kentlere göçü önlemek na-
I .il imkânsız ise, yeterli konut üretilemeyen bir kentte 
I gecekondu yapımını önlemek de imkansızdır. 

I Devlet, 1961 Anayasasına rağmen kent nüfusunun 
I yarıdan fazlasına başını sokacak konut sağlayama-
I mıştır. Her şeye rağmen yasalara bağlı kalması ise, 
I insanlardan beklenemez ve zaruretler yasaları zorla-
I yıp yıkar. Toplum ihtiyaçlarına cevap veremeyen ya-
I salar uygulanamaz. Toplum ihtiyaçları hukuk kural-
I lan içinde karşılanamazsa, bu ihtiyaçları başka türlü 
I gidermeye zorlanır. Ancak, sorunun bu şekildeki çö-
I 2Ümü her zaman yasalara uygun olmayabilir. Gece-
I kondu Kanunu amacına ulaşamamış, yeterli konut 
I üretilemediğinden gecekondu yapımı da önleneme-
I mistir. Bundan sonra da polisiye tedbirlerle önlenmesi 
I beklenmemelidir. 
I 1968 ydmda gecekondu önleme bölgesi olarak tah-
I sis edilen Ümraniye, örnek Mahallesindeki 8G0. dekar 
I -îrazi bugüne kadar altyapı tesisleri taniamlanıp, ko-
I "«t yapımına hazır hale getirilemediğinden dolayı bir 
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hedef olmuştur. Devlet şefkatine hasret kalmış ve I 
maksatlı yardımlarla veya tahriklerle şartlandırıl
mış olan gecekondu halkı kendisini polise karşı gel
meye zorlayan ve arkasından ateş eden yasa dışı mi
litan grupların kurbanı olmuş ve hem malından, hem 
canından edilmiştir. 

Bir çok olayda olduğu gibi, gerçek katiller de ya
kalanamamış, kandırılmış masum insanlar olayın sa
nıkları olarak yakalanmışlardır. Polis daha önceki 
olaylarda olduğu gibi, yakalanamayan sanıkların ve 
ihmallerinden dolayı sorumlu olması gereken kuru
luşların günahını haksız yere yüklenmek durumunda 
kalmıştır. Polisin yetersizliği her olayda esasen orta
ya çıkmaktadır. Bir kaç güvenlik görevlisinin ihmali
ni saptamak veya onları cezalandırmakla da bu so
runların çözülmesi mümkün değildir. 

Ümraniye'de mesele yargıya gitmiştir, yargıda gö
rülmektedir. Yalnız burada iki gerçeği resmi bir de
ğerlendirme raporu olarak bana verilen bu rapor or
taya koyuyor. 

Birincisi, burada yasal çerçeve dışında birtakım 
tahrikler vardır, silahlı birtakım hareketler olmuştur. 

İkincisi de bu meselede oradaki masum vatandaş
lar bu konuda bir tabii ihtiyaçlarım karşılama isti
kametinde giderken başka bir şeye kurban edilmişler
dir. 

Şu mevzuyu ben münakaşa etmiyorum : Bu ya
pılan gecekondular yıkılsın mı yıkılmasın mı?.. Eğer 
bunları münakaşaya gidersek, o zaman rejimin ana 
özgürlüklerinin hepsini münakaşa etmemiz lazım. 
Meseİa bir milletvekili hanım arkadaşımızın evine 
hırsız girmiştir, bundan iki üç gün önce mücevherle
rini almış. O gece bana saat 01.30?da telefon ediyor 
«Siz neden evimin güvenliğini koruyamıyorsunuz?» 
diyor. Nasıl bu milletvekili hanımefendi bunu benden 
sorma hakkına haiz ise, o mülkün sahibi olan da di
yor ki «Bu mülkün benim mülküm okluğunu Devlet 
korumalıdır». 

Eğer şimdi bazı mülklere tecavüzü hoşgörecek olur
sak, velevki bir merhamet sebebiyle, o zaman bu söz
leri konuşan kimselerin yarın evine girip, mallarını 
çalanlara da ses çıkaramayacak hale düşeriz. Çünkü 
eğer hak-hukuk yok da böyle yeni kendine göre bir 
hak-hukuk gelişirse, bunun sonu hukuk düzeninin yı
kılmasıyla son bulur. Onun için hukuk düzeninin ko
runmasında hepimizin titiz obuası gerektiğine tek
rar işaret etmek isterim. Hukuk çalişmjşsa* mesele 
yargıya gitmişse burada bize düşen, yargının çalışma
sını beklemek ve yargının dışında bir suçlamaya hiç 
birimizin gitmemesidir. 
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Şimdi burada bu vesile ile ben bir milletvekili ar
kadaşımın Sayın Cumhurbaşkanlığı makamı hakkında 
ve İstanbul Valisi hakkında söylemiş olduğu sözleri 
fevkalade iizüaitü ile karşıladığımı ifade etmek istiyo
rum. Eğer yasaların tanıdığı terem hakları bu şekil
de suçlamalarla, bu şekilde, özellikle sorumsuzluğu 
Anayasamızla bile belirtilmiş bir makama .yapılırsa, 
korkarım Türkiye'de bundan sonra yasal düzenin hiç 
bir yerine biz sahip olamayız. 

Ben kimseyi savunacak durumda değilim. Burada 
ismi geçen kimseler, Sayın Cumhurbaşkanlığı maka
mı, her türlü tenkidin üstünde tutulması gereken bir 
makamdır. Sayın Şentürk, aramızda bir senatör ar
kadaşımızdır, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine uzun 
yıllar çok şerefli bir görev vermiştir. Türkiye'nin en 
büyük vilâyetinin uzun yıllar valiliğini yapmıştır. Bu
rada yaptığı vazife de tamamen kanunların kendisine 
yüklediği bir görevi yapmaktır ve ben inanıyorum ki, 
kendisi gelip burada bunu yapmış olmasının sebeple
rini ortaya koyacaktır. Kanunların kendisine verdiği 
görevi yapan bir idareciyi eğer bunu yaptığından do
layı suçlarsak ve bu Parlamentoda olursa, ondan son
ra kanunları yapmaya kimi sevkedebilirsiniz, ondan 
sonra Türkiye'nin her yerinde bir sürü kanunsuzlukla
rın olmasına göz yuman idarecileri nasıl o meselele
rin üzerine bazı riskleri göze alarak sevkedebilirsiniz?... 
Bunu hepimizin ciddi ciddi düşünmesi lazımdır. 

Mesela, bugün burada birtakım güçlerin okulları 
ele geçirmeye çalıştığını söyleyen arkadaşıma söylüyo
rum; idareci onların üzerine gitmesin mi?.. Yarın bi
ri kalkar «Vay masum talebelerin üzerine gittin» di
ye bu işlerin üzerine gitmesin mi, sokakta birbirini 
vuranların üzerine gitmesin mi?.. «Vay, masum tale
beler birbirleriyle oynaşıyorlardı, niye gittin üzerleri
ne aldın içeri» mi desin?... Yani kanunların uygula
masına eğer biz haklılık kazandırmazsak ve birtakım 
kendimize öz tamamen sübjektif sebeplerle kanunları 
uygulayan insanları, bunları yaptıklarından dolayı suç-
lahsak, bu çatı korunamaz. Çünkü bu çatı kanun ça
tışıdır, burası Yasama Meclisidir. Kanunları koruyan
ları bilakis tebcil etmemiz lazım. Onlara teşekkür et
memiz lazım, onları uygulayanlara bizim her bakım
dan minnettar olmamız lazım. Çünkü, bizim, kanun
ları yapmamız yetmez; onları uygulayacak insanlara 
ihtiyacımız vardır. 

Bu bakımdan ben, muhterem arkadaşıma katiyen 
bir tenkit olarak söylemiyorum; yaimz, bir kamu ida
recisi olarak İçişleri Bakanlığının bir yerde Devlet İda
reci ile MgHİ SOl Ululukdtku-Mu j'ÜLİsam^ bû LX*uov v*la -
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rak o söylemiş sözlerin, hakikaten, beni fevkalade üz
düğünü ve bu çatı altında bu gibi sözlerin söylene -
gelmesini, bir yerde, Türk idaresine fayda değil, za
rar getireceğine işaret etmek istiyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Daha sağlam ya
pın daha sağlam; alışın bunlara. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Dünyanın biç bir yerinde bu özgürlükler, bu 
kürsüler - benim kanaatim, korunmuştur, masun kür
sülerdir - niye masundur? Her şeyi rahatlıkla konuşa
lım diye. Aynen özgürlükler gibidir bu kürsüler. Ra
hat konuşulmak için, rahat yaşanmak içindir; ama 
onu başkalarının haklarına, başkalarının özgürlükleri
ne tecavüz etmekte kullanmamız mümkün değildir. 

Mesela, burada kendisini savunma iktidarı olma
yan bir kimse hakkında burada konuşmak ve onu 
itham etmek bence fevkalade yanlıştır. Mesela eğer 
yanlış hatırlamıyorsam, bir valinin hakkında, ki bu
rada konuşma hakkı yoktur, o da gene kanuni vazife
sini yapan bir vali hakkında «Katiî vali» tabiri kul
lanılmış, tamamen yasal vazifesini yapan, yasaların 
asla suçlamadığı idari görevini yapmış bir insana bu
rada «Katil vali» dersek, o zaman biz hangi yasala
ra...! 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yasalarda insan
ların üzerine bomba atmak yoktur. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin rica ediyorum. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yasal görev?... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, beğenmeyebi
lirsiniz fikirlerini; dinlemezsiniz, dışarı çıkarsınız, ama 
müdahale etmek hakkınız yok. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu mantıkla ida
re ederseniz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sen ağzına geleni söyle
din. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam

la) — Ben, sabırla buradaki konuşmaları dinledim ve 
hatta bizi aşan ve şahsımızı da hedef alan birtakım 
tenkitleri bu çatının altında olmamız gereken olgun
lukla dinledim. Aslında, bunların içinde tamamen hak
sız olan 'beyanlar da vardı, fakat hiçbirine müdahale 
etmeyi düşünmedim bile; çünkü burada bana Söz hak
kı verilecekti, hepsi hakkında görüşlerimi açıklayacak
tım Ve bu görüşlerimi açıklarken - tekrar ifade et
mek istiyorum - herhangi bir muhterem üyenin kişili
ği ile hiç bir isim yoktur, sadece hürmet borçluyum. 
Yalnız, burada söylenmiş, şu tarihi zabıtlara giren 
sözlerin bir gün lurkiye ^umnunyeiîni» uokünıaısia-
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I rı olacağını, bu belgeler üzerinde Devlet idareciîerİH 
hin çok çok çalışacaklarını ve tarihi vesikaların da 
bu anlayışlar içinde olması gerektiği inancıyla vazife
mi yapıyorum. 

O sözlerin cevapsız kalmasına ben razı olamam, 
bir Devlet yöneticisi olarak ve benden başka bunu 
da söyleyecek burada bir konuşucu yoktur. İstanbul 
Valisini savunma benim vazifemdir. Eğer ben onu 
savunmazsam burada, vazifemi yapmamış olurum. 
Vazifesini yapan bir valiyi savunmazsam ben burada, 
o zaman ben vazifemi yapmamış olurum. Vazifesini 
yapanları savunmak hakkımdır. Anarşik insanların 
üzerine gitmiş. 

ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Biz de söyleyeceğiz. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Efendim, herkes kendisini şahsen koruyacaktır. 
Ben, makamı ve Devletin makamlarını koruyorum. 

Bugün bir Malatya Valisi, güvenlik kuvvetlerini 
öldürmek üzere silah çekmiş ve silahla müsademe 
edenlerin üzerine gitmesin mi?.., 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — O henüz belli de
ğil. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Bunların hepsi yargıda.., 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum; karşı
lıklı konuşulmaz. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Yani, belli olan bazı şeyleri.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Öldüğü belli de
ğil, onun öldürüp öldürmediği... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal; çok rica 
ederim, oturduğunuz yerden konuşma hakkını haiz 
değilsiniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Ümraniye meselesi bundan ibarettir. Ühırani-
ye meselesini aslında zikredişîmin tipik bir meseledir. 
Ümraniye meselesi aslında, Türkiye'nin çok önemli 
sorunlarının bir araya geldiğidir. Devletin çalışmadı
ğını gördük. Ümraniye meselesinde Devlet çalışmamış
tı»'. On sene... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kalender var... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı.. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Aynı konuşmalar. 
BAŞKAN — Sayın Unsal... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Karar da var. 
BAŞKAN — Sayın Ünsaî; Sayın Bakan konuşma

sında hiçbir şahsa müteveccih bir kelamda buîunmadı-
| ı»f. 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Daha nasıl bulu
nacak?.... 

BAŞKAN — Hiç kimseyi incitmediler, siz niye 
oradan, yerinizden müdahale ediyorsunuz efendim?. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) —• Ümraniye'nin ya
nında Kalender sırtlan da var. 

BAŞKAN — Hayır, size müteveccih bir söz olmu
yor. 

Buyurun efendim, devam edin. 
İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam-

la) — Bu, Ümraniye olayında Devlet çalışmamıştır. 
Güvenlik kuvvetleri halkla karşı karşıya getirilmiş
tir. Türkiye'nin kronik bir meselesidir. Devlet, bu 
meselenin çok gerisinde kalmıştır. Gecekondu me
selesi, bir başka meseleye dönüşmektedir, bir sos
yal oluşuma dönüşmektedir ve istismarı fevkalâde 
şiddetle yapılmaktadır. Bunu burada ilan ediyo
rum. Demin ifade ettiğim gibi, Türkiye'ye bugün 
kasteden güçler, Türkiye'nin iç meselelerini istis
marda fevkalâde gayretlidirler ve bunlardan birisi 
de, gecekondu bölgesindeki halkın ıstıraplarıdır. 

Muhterem senatörler; 
Bu bakımdan, gecekondu meselesini, Ümrani

ye meselesini, yine bir Hükümetin iki güvenlik kuv
vetinin yanhş davranışı olarak tahlil edip orada bı
rakmayı fevkalâde bu meseleyi küçümseme görürüm. 
Bu meselenin içinde çok boyutlar vardır ve hepimi
zin bu meselelere bu perspektifte eğilmemiz gerekir, 
devlet olarak eğilmemiz gerekir. 

Diğer birkaç mevzu burada dile getirilmiştir. Bun
lara da olay olarak eğilmek istiyorum. 

Bunlar resmî kayıtlardır. Şimdi bir hususa işa
ret edeyim. Burada konuşan arkadaşlarımızın res
mi kayıtlara dayanarak konuştukları da vardır, ga
zete haberlerine dayanarak konuştukları da vardır 
veya birkaç kişiyle görüşüp onların beyanlarına göre 
konuşmaları da vardır. Hukukun prensibi, mesele
nin sübut bulması halinde bir hüküm ifade eder. 
Eğer sübut bulmamışsa, bir sübjektif ifadeden ileri
ye gidemez bir beyan. Bu bakımdan, efendim, fi
lanca şöyle söylüyor, o halde bu olay böyle ol
muştur hükmünü vermek fevkalade yanlıştır. Do-
layısıyîe bir hükmün sübut bulması için birinin din
lenmesi, üçünün dinlenmesi değildir. Bunun belli 
organları vardır. BÜ belli organlar hüküm verebi
lir. Yoksa, ben size söyleyeyim; bugün birbiriyle 
dövüşen iki gruptan bir bu yanı dinleyin, bir öbür 
yanı dinleyin, hadiseyi anlamanız mümkün değil
dir. Herkes kendine göre anlatır. Hadiseyi ka*şı 

tarafın başlattığım, suçlunun o olduğunu ifade eder, 
hatta olaylara dahi buna göre şekil verir. Bugün 
maalesef özellikle talebe olaylarında bunu yaşıyo
ruz, anarşik olaylarda bunu yaşıyoruz. Hadiselerde 
ifade verenlerin çoğu sübjektif ifade veriyorlar ve 
dolayısıyle yargı mekanizması fevkalâde zor durum
larla karşı karşıya kalıyor. 

Ben, burada Hekimhan olayları diye sayın arka
daşlarımızın getirdiği, bana verilen notu okuyorum, 
güvenlik kuvvetinin notunu okuyorum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Doğru 
mu o notlar, tahkik ettiniz mi, doğru mu?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Eğer güvenlik kuvvetlerinin verdiği not da 
doğru değilse, o zaman yapılacak şey, bunları bura
da hiç konuşmayıp, yargının vereceği hükmü bek
lemektir. Ama birada konuşuldu, güvenlik kuv
vetleri itham edîldi. O zaman ben bunu konuştur
maya mecburum. Eğer burada hiç konuşulmasay-
dı, biz de konuşmayacaktık. Ama burada zabıtla
ra birtakım, gerçek olmadığına inandığı bizim ilgi
lilerin birtakım hususlar geçmiştir. E., şimdi bura
da bir savunma hakkı, en tabiî hakkıdır. Ben bunu 
yapmaya mecburum. Yapmazsam, görevimi yap
mam. Oım ifade ediyorum. Yoksa burada bu He
kimhan olayı sübjektif olarak dile getirilmeseydi, 
benim de bunu okumama îüzum yoktu, ama yarın 
şu zabıtlarda olay öyle tarif edilir, öbür tarafı an
latamazsa tarihe yanlış bir doküman intikal eder. 

Müsaadenizle okuyacağım. Can güvenliği ve eği
tim özgürlüğü konusunda açılan, burada birşey ya
pılmıştır, sayın konuşucunun beyanı var. 

«Hekimhan İlçesi meydanında Kurban Bayramı
nın birinci günü, yani 22 Kasım 1977 akşamı saat 
17.00 sularında 70 ila 80 tane CHP tandanslı kişi, 
olaydan önce Bayram münasebetiyle gezinti yapan 
15 kadar sağ düşünceye mensup öğrenci veya esnaf-
lafa küfür etmişler. Onlar da, ses çıkarmamaları 
üzerine 1 5 - 2 0 dakika dolaştıktan sonra aynı gençle
rin yanma gelerek tekrar sözle tecavüz ettikleri sıra
da sol gruptan Mehmet Ali Yücel, sağ gruptan Neşet 
Kaplan'ı bıçaklaması üzerine sağ grupun taşla sol 
grup üzerine yürümesi neticesi, sol grupa mensup 
kişilerden bir kısmı CHP binasına, diğer kısmı da 
CHP binası altında CHP İlçe Başkanı Bekir Özde-
nıir'e ait içkili lokantaya girmeleri üzerine, bu ara
da sağ gruptan yaralananlar hastaneye kaldırılmış
tır. Lokantada içki içmekte olan CHP İlçe Başkam 
Bekir Özdemir, CHP'li Belediye Başkanı Mesut Mut
lu, C Î Î P Meclis adayı Oogan Ünsalan, ruhsatsız 
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olarak taşıdıkları tabancalarla içeriden dışarıya çı
karak ateş etmeye başladılar. Bilalıara, daha önce 
parçalanan sol tandansîı gruplarla birleşerek 15 kişilik 
sağ grup üzerine yürümeleri neticesinde, sağ grup 
CHP ilçe binası karşısında olan AP binasının içeri
sine sığınırlarsa da, tabancalarla AP binasına da 
ateş edilir. Bu arada AP binası içinde ve AP'li olan 
36 yaşlarında Kaya Çavdar isimli vatandaş, kalbin
den almış olduğu yara sonucu derhal olay yerinde 
ölür. Ayrıca, AP'li olup Abdülkadir Çatal adlı şa
hıs alnından kurşunla yaralanır ve tedavi edilir. 
AP'li Hüseyin Çavdar boynundan kurşunla yara
lanır ve Malatya'da hastaneye yatırılır. Bu arada 
kurşunlardan bir tanesi de AP'li Halil Usta'nın par-
dösüsünü deler geçer. İlçe emniyet görevlilerinin 
olaya bilfiil iştirak eden 60'a yakın bir grupu kara
kola götürdükleri, olaya adı karışan Belediye Baş
kanının evinde ve diğer 25 kişilik grupun CHP bi
nasında bekledikleri sırada ve tahminen olaydan bir 
saat sonra Hekimhan'a 70 kilometre mesafede olan 
Malatya'dan takviye kuvvetleri ilçeye girer. Takvi
ye, 70 kilometre mesafeden gelmektedir ve bir saat 
içinde gelmiştir. 

CHP binasında ve CHP İlçe Başkanı Bekir Öz-
demir'in lokantasında yapılan aramada; CHP İlçe 
binasında sustalı bıçak, lokantada da bir adet, pat
ronun oturduğu masanın üzerinde satır, kavgada 
kullanılmak üzere hazırlanmış masanın altında sopa
lar, 20 adet boş kovan ve lokantanın ocağının dav
lumbazı içinde gazeteye sarılmış ve olayda kullanıl
mış olan 14'lük bir adet tabanca ve sekiz adet dolu 
mermi bulunmuştur. 

Ayrıca AP binasında...» 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu bir gün son

ra, Cuma günü değil. 
İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam

la) — Efendim, ben okuyorum. 
Sizi susarak dinledim; yoksa söylediğinize söyle

yeceğim çok şeyler vardı. Lütfen burada beni din
leyiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Saym Bakan, devam ediniz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam

la) — «Ayrıca AP binasında, dışarıdan atılan 15 mer
mi çekirdeği olduğu halde CHP binasında dışarıdan 
atılmış herhangi bir kurşun yarası ve tahribat ol
madığı, yalnız lokantada içeriden dışarı doğru atı
lan kurşunlarla kınlan iki tabak cam olduğu ve kur
şunların içeriden atıldığı bilirkişi tarafından tespit 
- • " •* - - • „ • ' -

AP'nin camlarının dışarıdan atılan mermi ile kı
rıldığı ve ayrıca sağ partilere mensup 15 - 20'ye ya
kın esnafın dükkânlarının camları dışarıdan atılan 
taşlarla ve tabanca ile kırıldığı anlaşılmıştır. 

CHP, AP binaların arasında 20 metre mesafede 
7,65 ve dokuz milimetre çapmda 50 civarında boş ko

van bulunmuştur. CHP binası içinde bulunan 15 - 20 
kişi, hakkında yapılan aramayı mütaakıp soruştur
ma yapılmak üzere emniyete götürülmüş ve Belediye 
Başkanı da ayrıca bilgisi alınmak üzere karakola da
vet edilmiştir. 

Olay tahkikatı bir gün devam etmiş, tahkikat so
nunda CHP İlçe Başkanı Bekir Özdemir ve CHP'li 
Belediye Başkanı Mesut Mutlu ile CHP Belediye 
Meclisi üye adayı Doğan Ünsalan adam öldürmekten 
tevkif edilmişlerdir. 

Neşat Kaplan'ı bıçakla yaralamaktan Mehmet Ali 
Yücel isimli şahıs tevkif edilmiş, diğer geriye kalan 
suçluların ise sorguları ve mahkemeleri gayri mev
kuf olarak devam etmektedir. 

Tahkikat süresince görevli polis memurları tara
fından hiçbir vatandaşımıza el sürülmemiş ve hakaret
te bulunulmamıştır. Hatta, karakola alman 20 - 30 
civarındaki CHP'li gençler, sorguları için bekledik
leri Hükümetin en alt katında gömlek ve fanilalarım 
yukarı doğru kaldırıp sırtlarını çıplatarak duvara 
sürtmek suretiyle kızarma ve iz bırakarak ve daha 
sonra polis dövdü diye istismar etmek için duvara 
sırtlarını sürttükleri sırada, nöbetçi polis memurunun 
dikkati çekmesi üzerine olay yerine girilerek durum 
hakkında zabıt tutulmuştur.» 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Siz inanı
yor musunuz buna? 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Ben resmi raporu okuyorum efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Doktorlardan 29 
günlük raporları var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz. Çok rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Efendim, resmi raporu okuyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Böyle resmi rapor 
olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, çok rica ediyorum efen
dim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu resmi rapor 
değil. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, saz bir iddiada buhuı-
massunısz»-Sayııı Bakan da cevap-veriyor. Sizinki na-
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sı! dinlendi, zabıtlara geçti ise, bu da dinlenecek, za
bıtlara geçecek efendim. Rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Olay anında Ali Akyüz'ün evinde olduğu, olay
dan sonra ilçe kaymakamına giderek zabıtanın yeter
siz olduğuna dair kaymakamla münakaşa ettiği, kay
makam tarafından il yetkililerine bildirilmiştir. 

Adam yakma olayı yoktur. Gerek adliyeye, gerek 
idareye böyle bir olay intikal etmemiştir. Metin Ak-
yüz, Ferit ve HalU Akyüz polis memurları olup, Ma
latya dışındaki vilayetlerde görevli bulunmaktadırlar. 
Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine geldik
leri ve olayla kesinlikle ilgilerinin olmadığı, Ali Ak
yüz'ün akrabası olduğu için şayia çıkarıldığı yetkili 
makamlarca tespit edilmiştir. 

Sol tandanslı hiç bir vatandaşa olay esnasında ve
ya olayla ilgili olarak kurşun atıldığı tespit edilme
miştir. 

Alevi vatandaşlara karşı düşmanca hareket edil
diği ve tahrik olunduğuna dair idareye ve adliyeye 
intikal etmiş olay yoktur. Böyle bir şey de söz ko
nusu değildir. Sol tandanslı olarak olaya karışan 83 
kişi CHP'li olarak bilinmekle beraber, 15 - 20 kişisi 
CHP Meclis üyesi, Meclis üye adayı, Encümeni üye
si, Encümen üye adayı, geri kalanları da ortaokul ve 
üniversite sırasındaki öğrencilerdir. Sonuç itibarıyla 
olay, CHP'li vatandaşlar tarafından meydana çıkarıl
dığı için, bir şahsın ölümü ve üç şahsın da yaralan
masına bunların sebep olduğu, seçim arifesinde umu
mi efkâr tarafından böyle bir havanın çıkarılmasının 
CHP aleyhine bir hava doğuracağı endişeleri orada
ki arkadaşlarımızı; milletvekili ve senatör arkadaşla
rımı olayla ilgilenmeye zorlamıştır. Olâym ne şekil
de cereyan ettiği adliye zabıtlarında mevcuttur ve 
tevkifler durumu açıkça ortaya koymaktadır. Olaya 
ilçe asayiş kuvvetlerinin zamanında el koyduğu, İl 
Emniyet Müdürünün emrinde il takviye birliklerinin 
zamanında yetiştiği, ertesi günü Malatya Valisi ve İl 
Jandarma Komutanının olay yerine gitmeleriyle ida
re kendisine düşen görevi en iyi bir şekilde yapmış bu
lunmaktadır. 

Şimdi efendim, bu olayı burada anlatan arkadaşı
mızı bîr noktaya davet ediyorum. Bu olayın burada; 
adamın öldüğü, üç kişinin tevkif edildiği kısımları 
anlatılmıyor. Aslında toplumu rahatsız eden bu olay
lardır. Bir kişi ölmüş, ruhsatsız tabancalar sıkılmış, 
bir büyük hadise var; arkadaşlarım hadisenin bu kıs
mını burada dile getirmiyorlar. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Mahkemeye in
tikal etmiş, niye getireyim? 
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İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Öbürü de mahkemeye gidiyor. Acaba diyo
rum; niye hadisenin bütünü burada dile getirilmiyor 
da, sadece bazı insanların «sırtını sürterek mi, yoksa 
dövülerek mi sırtlarının kızardığı meselesi dile geti
riliyor? Beni hakikaten bu düşündürüyor. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Tabii işine geleni anla
tıyor. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bir dene baka
lım, sırtını duvara sürterek nasıl yaralarsın? Bir du
vara sürt de bakalım. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Bir insanın ölümü hiç mi önemli değil? Bura
da, onu konuşmuyoruz; öbür birkaç kişinin (ki, sa
nık olarak tutulmuşlar) sırtının yaralarından bahsedi
yoruz. Yani, ben burada hakikaten meselelerdeki pers
pektifimize dikkati çekmek istiyorum. 

Gene burada dile getirilen bir husus var. 7.11.1977 
günü Ankara Mamak semtinde Saim Yıldız'm evine 
bomba atıldığına dair bir beyan yapılmıştır. Bugün 
de böyle bir bombanın atıldığına dair bültenlerde bir 
kayıt yoktur. Mamak Karakolunda görevli... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Biz böyle bir şey 
söylemedik; «Bomba» demedik. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Zabıtlardan alıyoruz efendim; zabıtlarda ne 
varsa onu ifade ediyorum. 

Mamak Karakolunda görevli Komiser Yavuz İz-
ci'den telsiz ve telefonla sorulmuş, «Böyle bir olay 
meydana gelmediği ve Saim Yıldız adındaki şahsın 
da hiç bir müracaatının olmadığı» bildirilmiştir. 

Şimdi, eğer dediğiniz gibi, bir olay varsa, ev dar
madağın edilmişse, bu vatandaşın en azından bunu 
karakola kadar götürmesi gerekirdi. 

Pir Ahmet Solmaz'ın ölüm olayı mevzuuna ge
lince : 

Bu hadisede de bendeki not şudur; buraya, za
bıtlara geçmesi için arz ediyorum : 

Munzur oğlu 1956 doğumlu Pir Ahmet Solmaz 
2 Eylül 1977 günü şüphe üzerine Elazığ'da yakalan
mış ve evinde yapılan aramada çok miktarda yasak
lanmış yayın, dinamit kapsülleri, 22 adet dinamit lo
kumu, 2 adet uyku tulumu, 1 adet makineli tüfek, 
tamburasıy'a, «Türkiye Komünist Partisi Marksist, 
Leîîinist» adlı gizli örgütün yayın organı «Kızıl Yol» 
isimli kitaplar ele geçirilmiştir. 

Pir Ahmet Solmaz, «Türkiye Komünist Partisi 
Marksist, Leninist» adlı gizli örgütün Elazığ hücre
sini kurmak, hücre elemanlarını eğitip yetiştirmek, 
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silahlı ve bombalı eylemlerde bulunmak, komünizm 
ve Kürtçülük propagandası yapmaktan mütevellit 
düzenlenen soruşturma evrakı ve suç delilleriyle bir
likte 6 . 9 . 1977 günü Cumhuriyet Savcılığına tev
di edilmiş ve Cumhuriyet Savcılığınca Türk Ceza 
Kanununun 141/1 maddesi gereğince tutuklanarak 
cezaevine gönderilmiştir. 

6 . 9 . 1977 günü suçlu, Cumhuriyet Savcılığınca 
sorgusu yapdırken, şifahen polisler tarafından dövül
düğünden bahisle beyanda bulunması üzerine, savcı
lıkça cezaevi marifetiyle muayeneye sevk edilmiş, dö-
vübnediğine ve vücudunda darp arazı olmadığına dair 
doktor raporu alınmıştır. 

Cezaevinde tutuklu mahkûmların, adı geçenin im
za ve yazısını taklit ederek cezaevince suçlunun mua
yenesini sağladıkları, Pir Ahmet Solmaz'ı içeride ken
dilerinin döverek, dövüldüğüne dair rapor aldıkları 
ve otopsi raporunda da açıkça belirtilen 4 - 5 gün 
evvelinden ötebileceği kanıtlanan darp arazları, da
mar kanaması neticesi öldüğü, güvenlik görevlilerinin 
normal bir tahkikat seyri neticesi suçluyu mahkeme
ye sevk ettikleri, suçluya herhangi bir ceza cefa yap
tıklarına dair şu anda somut bîr kanıtın bulunmadığı 
ve bu konuda halen adü soruşturmamn Cumhuriyet 
Savcılığınca yürütülmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Mesele adliyededir. Eğer, bir suçlu varsa, çıka
caktır. Bizdeki bilgiler bundan ibarettir ve bunu ben 
burada ifade etmek durumundayım. 

tsmail Gökhan Edge'nin ölümü olayı: 

Necmettinoğlu, 1953 doğumlu İsmail Gökhan 
Edge, 20 . 11 . 1976 günü saat 20,30 sıralarında Di
yarbakır'da görevli ekiplerce yapılan umumi arama
da durumundan şüphe edilerek yakalanmış ve elin
de bulunan çantada «Halk Kurtuluş Ordusu» adlı 
gizli örgütle ilgili dokümanlar ele geçirildiğinden 
gözaltına alınmıştır. 

Adı geçen 21 . 11 . 1976 günlü yapılan sorgula
maya müteakip, durumu izlenmek üzere kefalete rap-
ten serbest bırakılmıştır. 26 . 11 . 1976 günü derle
nen bilgileri değerlendirmek açısından tekrar alına
rak gelişmeler ışığında ek bir ifadesi alınmıştır. Adı 
geçenin ifadesi alınırken rahatsız olduğu görülmüş ve 
Emniyet tabibine muayene ettirilmiş, doktor tara
fından kendisinin ileri derecede verem ve nefrit ol
duğu bildirilmiştir, tsmail Gökhan Edge'nin rahatsız
lığının arttığı görüldüğünden, Diyarbakır Numune 
Hastanesine kaldırılmış ve yapılan tıbbi müdahale
ye rağmen vefat etmiştir, diye burada bilgi vardır. 
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Efendim bir hususu daha burada sayın arkadaş
larım düe getirdiler; bunu da ifade edeyim. Saffet 
Tombul ve Erdal Gökyüzü'ne 2 nci Şubece yapılan 
işkence hakkında; 

Hadisenin 16 . 10 . 1977 günü saat 10 sıralarında 
Dikmen Öveçler semtinde faaliyet gösteren Dik
men Öveçler Halka Dayanışma Derneğine meçhul 
kişiler tarafından otomatik tabanca ile ateş edilmiş 
ve bu olayda Bahattin Aslandoğan ölmüş, Mehmet 
tbiş ve Yakup Çevik isimli şahıslar da çeşitli yerle
rinden tabanca kurşunu ile yaralanmıştır. 

Bu olaylarla ilgili yapılan tahkikat sonunda Saf
fet Tombul isimli şahsın da ifadesine başvurmak ge
rektiğinden, ilgili ekipçe adı geçen şahıs şubeye celp 
edilerek ifadesi alınmış, bilâhara serbest bırakılmış
tır. Safet Tombul dövüldüğünü iddia ederek Yeni
mahalle Cumhuriyet Savcılığına müracaatta bulun
muş. Bu nedenle ilgili ekip Cumhuriyet Savcılığına 
müracaat ettirilerek savunmaları alınmıştır. Halen 
devam etmektedİTi 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bir saat önce 
arayanlar kimmiş?... 

İÇİŞLERİ BAKANİ KORKUT ÖZAL (Devamr 
la) — Efendim?... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bir saat önce 
arama yapılmış, bir saat sonra baskın olmuş. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı obuasın 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Hayır efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Silah var mı, 
yok mu diye arıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Suçlulardan aldı

ğınız raporu okudunuz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan?... 

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

BAŞKAN — Karşdıklı konuşulmayacak efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Konuşmuyorum efendim; öyle bir beyan olma
dığına işaret ettim. 

Efendim, bu hususlar-hakkında hepsim tetkik ede
biliriz. Yaracağımız netice şudur: Burada pek çok 
olay dile getirildi. Dile getirilen olayların çoğunun 
bugün yargı olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Türkiye'de yargı vardır, bağımsız mahkemeler var
dır ve Türkiye'de mahkemeler çalışmaktadır ve bu 
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mahkemeler Hükümetin kontrolünde değildir. Ba
ğımsızdır, Anayasal esaslar çerçevesinde çalışır. Eğer 
kamu görevlilerinin veya kamu adına hizmet gören 
özel kurluşlardan bîrinin bünyesinde böyle bir olay 
meydana geliyorsa, bu olaydan dolayı tutuklananlar 
kamu önüne çıkarılanlar oluyorsa, bunlar hakkında 
hükmü verecek olan yargı mekanizmasıdır. 

Şimdi ben ifade edeyim; burada konuşulan hu
susların çoğu bu şekilde yargıya gitmiştir. Yargı, son 
sözünü söylemeden burada suçlama yapmamızın ben 
yararlı olduğuna inanmıyorum. Yararlı olduğu bir 
tarafa, eğer ba yolu açar ve devam ettirirsek, bir 
yerde yerginin kutsiyetini de zedelemiş oluruz; Türki
ye'de birbirimizle olan ilişkilere de yeni bir boyut ka
zandırırız; hem iddiacı, hem de hükünrcü hal'ne ge
liriz. Onun için yargıya hürmeti; mademki bu yargı 
çalışmadadır, yargıya hürmeti, donelim yollarına 
hürmeti Iben fevkalade dikkatle korumamız gerekti
ğine inanıyorum. Kamu görevlilerfein herhangi birisi 
hakkında bir görelini kötüye kullanmak veya göre
vini yapmamak veya kanunlarla suç olan herhaırgi bîr 
işi yapma suçlaması varsa, (bunun muhatabının yargı 
organları olduğu aç;'ktır. Bize intikal eden her hadi
senin üzerine dikkatle gittiğimizi de burada Yüce Se
natoya arz etmek istiyorum. Görevimizdir; vazifesini 
ifa etmeyen veya vazifelini yapmada yargı konusu 
olacak veya disiplin konusu olacak bir hususu orta
ya çıkaran 'kimseler hakkında muhakkak ki meka
nizmalar çalışmıştır ve çalışacaktır. 

'Burada, bu elan hadiselerin hepsi hakkında dos
yalar bizde fevkalade geniş olarak mevcuttur. Bun
lardan bir tanesi de 1 Mayıs dosyam dır. Şu gördüğü
nüz sadece özetinin özetidir. 1 Mayı? olayı; burada
ki arkadaşlarınla herhangi bir şey için söylemiyorum, 
İçişleri Bakanının 'bağıın'sız bir Bakan olduğu dö
nemde olmuştur. Bununla şunu demek istiyorum; ya
ni Ibskanm bağımlı, bağımsız olmasının 'bu olayları 
değiştireceği iddiaları söyleniyor burada. Hatta den
di ki, «-Efendim, bağımsız bir Bakan arkadaşımızın 
devrinde 'hadisesiz bir seçim oldu.» İşaret ettik, daha 
evvelki 1973 seçimi de hadlsesiz olmuştur. Hadiseli 
olan seçimin diğeri de hadiseli olmuştur. Bunları böy
le, bunlara bağlamadan şu hadsenin vehameflne dik
kati çekmek il iyorum : 

Türkiye için, (mesela en son çıkan News Week 
MecmEis'sı, dünya çapında birkaç milyon satan bir 
mecmua) 1977'EIÎI önemli olayları meyanında 1 Ma-
yss'ı da koymuştur. Yani dünya çapında yankılar 
uyandırmış bir olaydır. Fevkalade düşündürücü bir 
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olaydır. Ne olmuştur?.. Bir meydanda 100 bini aşkın 
bir topluluk miting yaparken, bu topluluk arasında 
bir olay çıkmıştır. Ondan sonra bu olayın, çek yay
gın iddialarla, güvenlik kuvvetlerine, yeraltı teşkila
tına, kökü dışarıda olan kuvvetlere kadar uzatıldığı
nı hep 'beraber gördük. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Topluluk ara
sında çıkmamış. 

ÎÇ3JJERÎ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Şimdi bunları «evet» veya «hayır»3a söyleye
miyorum. Ba dosyadaki bilgiler hadiseyi yargı önüne 
gidecek zamana kadar getirmiştir. 

Olayın önlenip önlenemeyeceği meselesinde de, 
•olayın oluş şeklini dikkatle izlediğimiz zaman görü
yoruz ki, 100 bine yaklaşan bir kitlenin içinde böyle 
bir olay çıktığı zaman, (Bu olay 100 bine yaklaşan bir 
kitle içinde meydana çıkıyor) hu olayın oradaki gü
venlik kuvvetlerinin hangi müdahalesiyle önlenebile
ceğini de hepimizin düşünmesi lazım. Bir meydanın 
içine topîaımMş ve başka bir yerde diğer bir zıt gru-
pun yer almasıyla belli bir ölçüde heyecanı artmış ki 
büyük topluluk arasında meydana gelecek bir olayda, 
güvenlik kuvvetlerinin nereye kadar meseleye mües
sir olacaklarını hepimizin düşünmesi lazım. Bildiri
len resmi rakamlarla konuşuyorum; o 100 bin kişilik 
büyük bir hadisede 36 civarında ölü vererek bu hadi
senin atlatılması, bu yandan düşünürseniz, yine de 
hakikaten düşündürücü (boyutlarına rağmen, ucuz at
latılmış bir olaydır. 

Mesela Şikago'da bir sinemada buna benzer bir 
panik olayında 60ö kişinin öldüğünü ben biliyorum. 
•Pciîlk olrylarında fevkalade büyük hadiseler olabilir 
ve orada bir büyük kitle paniğe kapılmıştır. 

Şimdi asıl üzücü tarafı; bu, Türk tophımunu, Türk 
Adliyesini, bir yerde 'hepimizi üzen ve ilgilendiren 
bir olaydır. Şimdi ba oby hakkında bizim söyleyece
ğimiz sudur : Dosyası burada; zamanınız olursa oku
rum, bu dosya, hadisenin nasıl cereyan ettiğini, gü
venlik kuvvetlerimizin hadisede ne gibi çalışmalar yap
tığını anlatmaktadır; fakat mühim olan ha değildir, 

Hadisenin başına dönüyorum. Toplanma ozgüriü-
ğü'niiiz vrrdır. Hepimize topluluk halinde toplanır, fi
kirlerimizi topluluk halinde ifade edebiliriz. Bu, bü
yük bir özgürlüktür. Çok memlekette bu özgürlük 
yoktur. Fakat, iki kitle birbirinin topluluk özgürfü-
ğiİRİi te'hdlt eder halde aynı gün, aynı meydanda bir
birine zıt hale geldikleri zaman, bir felâket m.ydana 
gelmektedir. 

Demekki, özgürlüklerin korunmasında, burada bu 
özgürlükleri nasıl koruyacaktık?.. Mesela ideal ola-
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rsk düşünülürse; 10 - 15 - 20 bin poîîsû o meydana 
koyacaktık, meydanın her noktasın! kontrol altına ala
caktık, kimsenin kimseye bir şey yapmasına imkân 
vermeyecektik ve öyle koruyacaktık. Şimdi, 'bunun bu
günkü Türkiye Cumhuriyetinin imkânları içinde olup 
olmadığını hepimize sormak isterim!.. Türkiye Cumhu-
rîyeti, imkânları içinde olmayan h x şeyi başarama-
mak'tan sorumlu tutulamaz. 

Bugün 1 Mayo olayı g.M olayların olmaması için 
Çok tedbir alıyoruz muhterem senatörler. Bakanlı
ğını sırasında 2ÖO'e yakın böyle irili - ufaklı toplan
tı , 've gösteri yürüyüşü tertiplenmiştir. 1 Mayıs olayı 
hepimize ders olmuştur. Bu gi'bi topluluk hadiseleri
nin bir yerde rayından çıkacağı, özellikle zıt grupla
rın 'bh'birîcıûmi bir anda bu 've&lky'îe savaşa ilecekleri 
endişesi, bizi hu gibi mevzularda fevkalade dikkatli 
^davranmaya sevkediyor. 

Şunu 'burada size -ifade etmekten memnunhik du
yuyorum; Genel Görüşme hu Hükümetin çalışmaları 
üzerinedir, Bakan olduğum güreden bu yana tertip
lenmiş olan ve çoğu «Tyas'i amaçlar güden; pahalılığı, 
ffaşizm'i tel'in amacıyla yapılan Türkiye'nin her ye
rinde yüzlerce toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapıl
mıştır ve bunların çoğu hakikaten çok kritik zaman
larda yapılmıştır. Mesela Ortadoğu Teknik ÜniVersi-
tesinin eğitime açıldığı gün, 'burada bir büyük toplan
tı ve gösteri yürüyüşü de aynı ana rastlamıştır. Fev
kalâde ağır yüklerde çahşan güvenlik kuvvetlerimiz, 
'bugüne kadar, (kendilerine şükran borçluyum) bu glhî 
hadiselerde, 'bir daha 'böyle şeylerin tekrarlanmama
sını gerektirler tedbirleri insanüstü gayretlerle almış
lardır. Bazen 30 saat çalışan elemanlarımız vardır. İm-
kân!&rıınızuı içinde yapa'bildiğ'nîlzin en iyisi budur 
ve bjndna sonra da buna kararlıyız. 

IBakın, bugün Türkiye'de her yerde istediğimiz 
toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yapmaktayız. Bu ba
kamdan 1 Mayıs olayı da 'böylesine büyük çapla bir 
hadîsedir (ki, benim dönemini dışındadır.) onun için 
konuşmak istemiyorum. Bunun hesabını yüklenmiş 
olan Hükümet bugün iktidarda değildir. Bu Hükümet 
geçmiştir, yeni bir dönem açılmıştır; fak&'i bu hadiseyi 
hir übret olarak hepimizin düşünmesi ve bu gibi olay
larda çıkabilecek 'bayilik tehlikeler karşısında Devlet 
kuvveti erinin çok «müteyakkız hale getirildiğini arz et
mek işitiyorum. 

Muhterem senatörler; 
'Bu kadar konuşmamın sonunda, genel görüşme

nin muhatabı olan Hükümetin bu meselelerde kendi 
Hükümet Programına koyduğu hususlar vardır. Bu 
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hususları Hükümetin bu meselelere nasıl 'baktığını siz
lere bir daha kısaca hatırlatma bakımından söyîeme-
ıriiz gerekir. 

Bu Hükümet, öğretim özgürlüğü, anarşik olaylar, 
can güvenliği mevzuuna Şöyle bakmaktadır ve bu 
Programıyla bu Meclislerden güvenoyu almıştır. 

«Üfke ve millet bütünlüğünü, iç barışı, kardeşlik 
ve hazanı korumaya kararlıyız. Devleti tahribe yöne
len iç 've dış tehdit ve tehlikelere karşı tedbirleri ala-
csğız. Kanunsuz fiiller, kimden ve nereden gelirse 
gelsin, kanun tatbikatında, Anayasada ifadesini bu
lan 'eşit uygulamaya büyük hir dikkat atfedilecektir. 

Kanun dışı eylemlerle mücadelenin başlıca daya
nağı hukuku görüyoruz. Bu maksatla, ihtiyaca cevap 
verecek kaaım'lar süratle çıkarılıp uygulamaya konu
lacaktır. 

Devleti, vatandaşa hizmet sunan, emniyet sağla
yan, güven 'veren, saygı ve sevgi duyulan bir varlık 
haline getirmek için gerekli düzenlemeleri yapacağız. 
Bış açıdan müiki ve mahalli idarelerin, imkân, yetki 
ve iarumluluk'larını yeniden düzenleyeceğiz. 

'Güvenlik teşkilatını, emniyet ve asayiş kuvvetle- -
rini en modern teçhizata kavuşturarak güçlendirece
ğiz. Güvenlik teşkilatının yetki ve sorumluluklarım 
'günün şartlarına intihali ettirecek, bilhassa eğitimleri 
üzerinde özel dikkat ve önemle duracağız. 

Güvenlik kuvvetlerinin görevlerini, tam bir eşit-
Vli ve adalet ve süratle yerine getirebilmeleri için ge
rekli gayret ve titizlik gösterilecektir. 

Mîllî ahlakin korunmasına ve gel'şt'irilmesîne bü
yük önem veriyoruz. Bu sebeple milli ve manevi de
ğerlere sslduaiî, mukaddesatı tezyif eden, insan edep 

| ve 'haya İşlerini rencide eden ahlak dışı her türlü neş-
j rlyaila sürekli olarak mücadele edeceğiz. 

'Rüşvet, irtikap ve suiistimal gibi, toplumlara arız 
olan ve shlak dışı saydığımız bu sosyal hastalıklarla 
ke;s"n şekilde ve sürekli olarak mücadele edeceğiz.» 

I Muhterem senatörler; 

Bu Hükümet Programının güvenoyu almasından 
beş ay geçmemiştir. Emniyet ve İçişleri Teşkilatında 
bu konularda yapmış olduğumuz pek çok çalışmalar 

I vardır. Bu çalışmanın, Genel Görüşmenin kapsamı 
içlrideki öğretim özgürlüğü ve can güvenliği mevzuu 
ile çok yakından ilgili olan kısımlarını huzurunuzda 
ferz etmek istiyorum. 

'Emniyet Teşiküa'hmız disipline edilmektedir. B'l-
rrz evvel ifade ettim, çok fedakâr ve feragatkâr kad
rolara sahibiz; fakat Emniyet Teşkilatı hakkında bu-

I rada da konuşulmuş laflar vardır; eğitimleri, davra-
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nışları, imkânîarı, meselelere müdahaleleri mevzu
unda. Bunların hepsini, «Haklı veya haksız» diye ni
telemiyorum. Yalnız, ortada bir gerçek vardır ve 
Hükümet Programına da girmiştir; Emniyet Teşkiah-
ımzın en iyi şekifde eğitime tafo'i tutulması, güçlendıi-
riîmeSi ve kendisine, her bakımdan vazifesini göre
cek yetiki ve imkânların verilmesi vardır. Bu sahaya 
girdik. 

Büyük şehirlerde silah aramalarını ve trafik kon
trolünü güçM 'bir şekilde devam ettiriyoruz. 

Sizlere hahrîattmak isterim; Hükümetin kurulduğu 
günlerde Ibüyük şehirlerin ana caddeler'İnde slogan
lardan, düzensizsikten, asayişsizlikten geçilmiyordu. 
Bugünleri hatırlayanlar vardır. Bu meşe'en in üzeri/ıe 
gîdilmiştir. 

Şehrin göbeklerine kadar varan bölgelerde de
vamlı silahlı çatışmalara gidiliyordu. Üiîiverçi tilerin 
çoğu, içeride vukübulan bu çatışmalar yiizünduı ka
ptırmış durumdaydı. Anarşik hadiseler takip edilmek
te ve fai3er(in tespit ve yakalanmasına büyük önem 
atfedilmektedir. 

Önemli anarşik olayların yer aldığı kuruluşlarda 
özel asayiş projeleri uygulanmaktadır. 

Yüksek tahsil kuruluşlarında, öğrenim güvenlik 
İşlerinde talebe çatışmasına mani olacak tedbirler alın
mıştır. 

Toplum polisi modernize edilmektedir. 
Hassas bölgelerde karakol ve devriye sistemi ge-

liştiriîmektedir. 
Banka soygunları için bir proje hazırlanmîşiır. 

Uygulamaya konması için hazırlıklar bitmiştir. Özel
likle İstanbul'da uygulanmak üzere bu proje bugün 
uygulanma noktasına getirilmiştir. 

Valiler ve güvenlik kuvvetlerimizin mer'i kanun
larımızdaki bütün yetkilerini eksiksiz ve kararlılıkla 
kullanmaları dikkatle takip edilmektedir. Eldeki yet
kilerin böylece kullanılmasıyla pek çok meselenin 
çözüldüğü kanaatideyiz. İlave yetkilerin alınması 
için de bir demet kanun teklifi hazırlanmış ve bir 
kısmı Parlamentoya kadar ve bir kısmı da Bakanlar 
Kurulana kadar götürülmüştür. 

Müiki idareye yeni bir şevk ve ruh verilmesi ve 
bunların bütün işlemlerinde tam bir etkinlik içinde 
hareket ettiklerinin kamuoyunca kabul edilecek hale 
getirilebilmesi için her türlü tedbir alınmış ve alın
maktadır. 

Polisin takviyesi için, 5 000 kadroya ilaveten 5 000 
kadro daha ansımaktadır. 

Po'is eğitiminde bütün kademeleri içine alan bir 
program uygulamaya koculmuştur. 
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Polisin vasıta konusu, silah konusu ele alınmış
tır. 

Bütçelerdeki hizmetlerin en iyi görülmesi için, 
1978 Bütçesi çok daha büyük bir artımla huzurları
nıza getirilmiştir. Göçen seneye göre % 30 bir artım 
sağlanmıştır İçişleri Bakanlığı Bütçesinde. 

Yeni birtakım üniteler teşkil edilmiştir Bakanlık 
bünyesinde; İstihbarat, Elektronik Bilgi - İşlem ve 
Genel İdareyi daha güçlü hale getirecek bir APK 
(Aıaşlnına, Planlama, Koordinasyon ünitesi) kurul
ması gibi. 

Polis üzerinde tayinler, yeni bir kadro oluşturma
dan çok, mevcut kadronun etkinliğini artırma ama
cıyla yapılmaktadır. Özellikle büyük şehirlerdeki, 
bilhassa İstanbul'daki poüs kadrolarında yapılan ta
yin ve değişikliklerin amacı, bu şehirde bugün fev
kalade zor duruma gelmiş birtakım asayiş ve diğer 
toplum sorunlarının hallinde daha güçlü bir kadro
nun, taze bir kadronun oluşturulması amacıdır. 

Kaçakçılık üzerinde şiddetle durulmuştur. 
Fuhuş hadiseleri üzerinde şiddetle durulmuştur. 
Kumar hadiseleri üzerinde şiddetle durulmuştur. 
Ailelerin gidemediği pek çok semtlerin, özellikle 

büyük şehirlerde, herkesin gidebileceği, rahat, sükûn 
bölgeleri haîine getirilmesi için kesif bir emniyet 
faaliyeti devam etirilmektedir. 

3201 sayılı Kanunun getirdiği Emniyet Komis
yonu çalıştırılmıştır. 

«Bütan bunların neticesinde elde edilen somut 
neticeler nedir?..» sualini, ben huzurlarınızda, başla
dığım zamanki değerlerle kısaca vermiş bulunuyor
dum. 

Muhterem senatörler; 
Bazı neticelerin alındığını elbirliğiyle görmemiz 

lâzımdır. Meselelerin hepsinin çözüldüğünü, Türki
ye'nin problemsiz hale geldiğini iddia etmemiz müm
kün değildir. Türkiye'nin problemleri vardır ve ol
maya da devam edecektir. Ancak, bugün bası nok
talarda Türkiye'nin geçmişe göre daha iyi bir noktada 
bulunma istikametine yöneldiğini söyleyebiliriz. 

Okullarımızda, üniversitelerimizde hadiseler ol
makla beraber, daha evvel arz ettiğim rakamların da 
gösterdiği gibi, bugün gene! olarak eğitim devam et
mektedir. Arızi olarak kapatılan müesseselerin top
lam nispetine baktığımız zaman, geçen seneye göre 
çok daha rahat, çok daha geniş bir eğitim düzeni 
devam etmektedir. Bunu inkâr etmemiz mümkün de
ğildir. Bugün bir Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
eğitimin birinci kısmım tamamlamıştır. İstanbul Tek-
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mk Üniversitesi bu dönemde iki sömestre eğitimi ta
mamlamıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesi eğitimini ta
mamlamıştır. Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi, is
tanbul ve Ankara'daki diğer okullar eğitimlerine de
vam etmektedirler. 

Ancak, (Bunu bir «ancak» la söylüyorum) sözü
mün başından beri 'ifade etmeye çalıştığım, Türk top
lumunun her yerine nüfuz etmiş politizasyon ve siyasi 
satışma, Devlet çapında alınacak tedbirlerle gideril
mediği müddetçe, bu hadiselerin sadece polisiye ted
birlerle önleneceğini söylemek mümkün değildir. Biz 
bunu, göreve başladığımız gün de söyledik, her za
man da söyledik. 

Devlet güvenlik kuvvetlerini, kendisine tanınan 
imkânları içinde, kendisine tanınan şartlar içinde ya
pabildiğinin azamisini yapma noktasına getirdiğimiz 
kanatindeyim. 

Devlet güvenlik kuvvetlerinin tasarruflarını ken
dilerine sağlanan imkânların içinde değerlendirmeye 
mecburuz. Türk toplumu idcalize edilmiş bir toplum 
değildir. Eksiklikleri, yoklukları, dövizi noksan olan, 
ekonomik kalkınmasını daha yapamamış, pek çok 
konuda yetersizlikler içinde bir toplumun, bugün 
dünyanın en büyük devletlerinin dahi sağlayamadığı 
bir güvenliği sağlamasını ileri sürer ve istersek, bu 
ntahali talep etmek olur. 

Biraz evvel ifade ettim; dünyanın en üeri mem
leketleri dahi anarşi ve asayiş meselelerinin karşı
sında çaresizdirler. Size en son çıkan bir beynelmilel 
mecmuanın bir pasajını naklediyorum. Bu mecmua 
31 Ekimde çıkan Time mecmuasıdır, kapağı da terö
rizmle harp mevzuudur ve aynen şöyîe diyor; «Bu 
terörist hareketlere karşı en fazla hassas olan ül
keler demokratik ülkeleridir. Çünkü, totaliter rejrm-
lerde; Sovyet Rusya gibi, Çin gibi memleketlerde bu 
hürriyetler olmadığı için, terör yapma imkânı da yok
tu?. Hürriyetlerin olduğu yerler en hassas bölgeler
dir; çünkü hürriyetler, suiistimal edilerek terör yapıl
maktadır.» 

Dolayısıyla, demokratik memleketlerde konuşma 
istediği gibidir, hareket hürriyeti vardır, insan istedi
ği yere gider, isted'ği yerde oturur, istediği ile bir 
araya getir, istediği topluluğu kurar. Bunların hepsi 
totaliter memleketlerde yasaklanmış hürriyetlerdir. 
Dolayısıyla; mesela, Filistinliler Ürdün'deki bir ara 
şiddetli hareket karşısında bir tane eylem yapama
dılar ve neticede hepsi Lübnan'a geldiler. Niye Lüb
nan'a geldiler de, mesela Ürdün'de yapamadılar?.. 
Çünkü, Ürdün'de birtakım sert kaideler uygulanı

yordu. Lübnan'a gelir gelmez, Lübnan'daki özgürlük
lerin içinde, orayı içine katan ve iç harbe kadar gö
türen bir sürü savaşın sebebi oldular. 

Özgürlüklerin olduğu yer, terörizm için uygun sa
hada1. Dolayısıyla demokratik topluluklar, özgürlük
leri korumaya kararlı topluluklar bununla savaşacak
tır. Bu savaş, nasıl bir savaş olacaktır?.. Bu savaş, 
Devletin bütün müesseseleriyle yapacağı bir savaş 
olacaktır. Mesela, Fransa'yı örnek veriyorum: Fran
sa'da bu olayları inceleyen Peyrefitte'nin Raporu, 103 
tane tedbirin alınmasını öngörüyor. Fransız toplu
munda bu gibi hareketlere; terörist ve özgürlüğü, can 
güvenliğini baltalayan hareketlere karşı 103 tedbir 
öngörüyor, bunlardan 16 tanesi güvenlik tedbiri, geri 
kalan 87 tanesi güvenlik kuvveti tedbiri değildir; eko
nomik tedbirlerdir, sosyal tedbirlerdir, eğitim tedbir
leridir, yargı tedbirleridir. Bir Fransız politikacısı, bu 
raporu hazırlayanlardan biri, diyor ki, «Artık Fransız 
adaletine hayatiyet getirmek mecburiyetindeyiz.» Ada
letin çok hızlı çalışması lazımdır. Eğer bu müessese
ler çalışmazsa, bizim polis kuvvetlerimizi bir - iki mis
line de çıkarabiliriz ve hepinize ilan ediyorum; bu 
kürsülerde daha çok kimseler gelip konuşacaklardır, 
ama bu tedbirler alınmazsa muhterem senatörler, 
Türk toplumunun bu terörizme, anarşiye, kardeş kav
gasına açık olan taraflarında bütün müesseselerimizi, 
Devleîîn bütün kuruluşlarıyla birleştirip tedbirleri al
mazsak, bu açık olan noktalardan, bu memlekete, bu 
memleketin bütünlüğüne (adını ne koyarsanız koyu
nuz) dışarıdan hedef alanlar, o hassas, zayıf nokta
lan bulup, bu şekilde istismar edeceklerdir ve bir gün 
biz, Allah göstermesin bugünümüzü de arayabilir ha
le gelebiliriz. 

Bu bakımdan teşhisi; «Bu Hükümet giderse kav
ga biter» diye koyduğunuz zaman yanılırsınız. Bu 
Hükümet gideceği zaman gidecektir; yeni gelecek hü
kümet de geleceği zaman gelecektir; fakat bu kavga 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ötesinde, Devletin 
bir kavgasıdır. Bu Devletin kavgası neye karşıdır?.. 
Demokrasimize, özgürlüklerimize, Anayasal rejimimi
ze karşı dışarıdan hücum edenlerin toplumumuzda 
tahrik etmeye çalıştıkları rahatsızlıkları ortadan kal
dırma kavgasıdır. Bu rahatsızlıkların hepsini ilaçla 
durduramazsınız, hepsim baskıyla durduramazsınız. 
Bu tedbirlerin hepsi alındığı gün, bunların giderilece
ğine ve Türk toplumunun tekrar sağlıklı, kendisine 
layık yerini bulacağına inanıyorum. 

Muhterem senatörler; 
Bu dört - beş ayda birikmedi bu meseleler; konu

şulan vakaların çoğu, bu Hükümetin döneminden ev-
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veîki donemin, besim İçişleri Bakanlığı sorumluluğu
nu yükleıîmcdîğim zamanın meseleleridir. Biz, Türki
ye'yi, senede anarşik bakımdan 214 kişinin öMüğü 
bil' yerde aldık; aldığımız nokta budur. Bîz, çok öğ
retim müessesesini tedrisata kapatılmış halde aldık. 
Biz, şehrimizin eti büyük sokaklarının, ibadethanele
rinin, Devlet binalarının hepsinin üzerini, akla gelen 
hev türlü slogan dolu olarak teslim aldık. Biz, bunla
rın bir kısmım temizledik. Bugün bana söyleyiniz, öğ
retime başlâyamamış birkaç küçük müessese dışinda, 
öğretimine başlayâmamış müessese var mıdır? 

Bugün, sorarım size; 1976 - 1977 döneminde ta
mamlanamamış bir sürü şeyin tamamlanmış olduğunu 
radyolardan duymuyor musunuz? Bunların ne paha
sına olduğunu geliniz bana sorunuz. Uykularımız kaç
maktadır. Her ölen çocuk, kimin çocuğu olursa ol
sun, bizim evladımızdır. Ben, bir çocuk öldüğü za
man, kendi evlâdım ölmüş gibi onun ıstırabını çeki
yorum; ama bugün bu toplumda birbirinin kanına 
susamış insanlar var. Bunu hangi polis durdurabilir? 
Bir manzarayı ısize anlatayım, bu sene oldu ve hepi
nizin dikkatini çekiyorum, yüreklerinize hitap ediyo
rum; bu meseleyi, «Bu Hükümet gitsin bu iş biter» 
şeklinde görmeye devam etmeyiniz; bundan çok da
ha büyüktür. 

Bakınız, bir kapı çalınıyor bir gece; «Ozan Ağa
bey içeride mi?» diye bir genç soruyor; kızkardeşi 
açıyor kapıyı. Ozan Ağabeyi çağınyorîar; çocuk ge
liyor, kim diye çıkar çıkmaz kapıya, tır diye taban
cayla 14 kurşunu boşaltıp gidiyorlar. Buna polis ne 
yapsın? Hepinize soruyorum; buna polis ne yapsın, 
bu davranışa ne yapsın?.. 

Geçen gün Atbayrak kıraathanesinde; 3C9 talebe
nin ortasında bir saatli bomba patlatıldı, hâlâ tahki
katı yapılıyor, buna polis ne yapsın? Ben isterdim si
ze getireyim, onun parçalarını göstereyim; bir profes
yonel bombacının hazırladığı bir şey. Bakın hâlâ ka
naatini bilm'yorum, bunun gerisinde provakasyon da 
vördu*. Türk toplumunu birbirine karşı savaştırmak 
isteyen insanlar da böyle fifsatları değerlendirebilir. 
Ben demiyorum bu böyle ölmüştür, ama bu ihtimali 
de açığa atmayalım. Bugün Türkiye'nin güçlenmesi-
tı"n rahatsız ettiği herkes böyle şeylere rahatlıkla te-
şebbün edebilir. 

îstanbufda içeri girenlerin polis her yerini ânyor, 
aramadığı yer yok, tabanca, irlyatı silah; ama ince bir 
faîçatayı ayakkabısının tabanının altına koyarak içeri 
^if^tte poiis iıe yapsın? Kunduracıların faîçatası var
dır, ustura ğ'hi ipince; bunu ayakkabısının altına ko

yup içeride adam öldürene polis ne yapsın? Her sini* 
ı'a polis koyar hale geldik; o da yetmiyor. Bir polis 
kavga eden 5ö kişiye karşı ne yapsın? 

Muhterem senatörler; 
Meselenin vahametine dikkatinizi çekmek istiyo

rum. Bu, polisin yapacağı işleri aşmıştır. Polisin ya
pacağı şudur; vuranı yakalayıp kanuna teslim ediyor. 
Yapabildiği budur. Kapıda herkesi yokhiyor. Şimdi 
herkesi; affedersiniz, don gömlek soydurup mu okula 
sokalım? Bu hâle mi girsin? Mümkün mü? 

Hava meydanlarında dahi yapdan röntgen mua
yenelerinde silah kaçırıldığını biliyorsunuz. İşte bu 
son silah kaçırmalarda görüldü ki, röntgenle yapılan 
muayenelerde dahi isteyen silahını kaçırabiliyor. Şim
di, sitehm kaçırılmasını önlemek bir yerde nazarî ola
rak mümkün, fiil olarak mümkün değil. O zaman ne-
d ;r? Savaşı durdurmak lazım. Ben size bu kürsüden 
söylüyorum; görevini yapma gayreti içinde bir insan 
olarak, Türkiye'nin başına en büyük mesele bu savaş
tan gelecektir, talebe kavgasından gelecektir ve Tür
kiye'ye kasdetenler bu savaşın devamını istemektedir
ler. Biz bütün gücümüzle bu savaşı durdurmaya ça* 
iışıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Hep beraber yapaca
ğız. «Filan fikir hâkim olsun, falan fikir hâkim ol
sun» diye bu çözülmez. îşte, bir fikrin hâkim olduğu 
yere öbür taraf taarruza geçiyor, ikisinin beraber ol
duğu yerde içice dövüşüyorlar... Bunun sonu yok. 

Muhterem senatörler; 
Bu kavga, bir Hükümet meselesi değildir. Bu kav

ga, toplumumuzda bugüne kadar yer almış çok yön
lü meseleîerin bizi getirdiği bir önemli tarihi karar 
naktasîdır. Nasıl çıkacağız bundan? Buradaki görüş
lerimi anlatıp sözlerimi bağlayacağım. 

Bu meselenin (içinden çıkmada benim kanaatim; 
bir numarada, siyasi partilerinDizân asgari «bir müşte
rekte birleşmeleri gerekir. Eğer siyasi partilerimiz, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin idarecilerini teş
kil eden bu partiler, bu meselenin teşhisinde Ve teda
visinde birleşemezlerse, (Asgari bir noktada) burada 
çok daha konuşmalar yapılacaktır; fakat mesele bit
meyecektir. Çünkü meseleyi, gerçek tedavisi içinde 
görmezsek, birbirimizi suçlamakta, «Senin kabaha
tin, benim kabahatim» diye görmekte devam eder
sek; hadise, boyutları büyüyerek devam edecektir; 
aynen Galile'nin dünyası gibi. Biz burada diyeceğiz 
ki; hâni Pâpa'nin baskısı İle «Efendini dünya duru
yor güneş dönüyor etrafında» sözünü söyleteceğiz; 
ama Galile diyecek ki, «Siz buna dedirttiniz, ama dö
nen dünya, duran güneştir.» 
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Biz ne kadar desek ki, şunun kabahati bunun ka
bahati; hayır bu, şosyo - ekonomik, çok yönlü bir 
hadisedir. Bunun tedbirini getirmeye mecburuz. Yal
nız, bunun tedbirleri polisiye değildir; eğer tedbirden 
onu kasdettiğîmi zannediyorsanız. Bunun tedbirleri, 
entegre bir tedbir dizisidir. Eğitim müesseselerimiz
den başlamamız lazım. «Çocuklarımıza neler öğreti
yoruz, çocuklarımızı nasıl vatandaş yapıyoruz» dan 
başlamak lazım. Sevgi mi öğretiyoruz, düşmanlık im 
öğretiyoruz; gidip bakalım o ilkokul çocuklarına. 
Yani öğrettiğimize bakalım ve bunların neticesidir 
bugünkü ürünler. Öbürünü böyle silahla tarayacak 
kadar ona kin duyan bir insanın kalbinde ne vardır, 
onu siz arayın ve bunlar bir tane değil. Bakın bir ör
nek veriyorum : 

Bir öğretim müessesesinde bir taraf hâkim olmuş 
öbürünü sokmuyordu. Tarafsız poliste oraya hâkim 
olduk, iki taraf dengelendi, şimdi öbür taraf öbürünü 
sokmamaya çalışıyor. Benim dönemimde oldu. Bir 
taraf giremiyordu, denge kurduk, ikisi giriyor; şim
di öbürü biraz palazlandı, öbürünü sokmamaya çalı
şıyor. Bunun çözümü var mı? Kim kendini kuvvetli 
görürse öbürünü ezmeye çalışıyor. 

Öğretim müesseselerini çalıştırmaya mecburuz. 
Hocasını döven, tehdit eden, bilmem ne yapan... Bun
lara ne yapmışız? Ben size soruyorum hangi üniver
site ne cezayı vermiş? Hiç biri çalışmıyor. Yargı or
ganımızı hızlı çalıştırmaya mecburuz. Türkiye'deki 
istismara müsait meselelerin hepsini çözmeye mec
buruz. Mezhep meselesini Türk toplumu çözmeye 
mecburdur; istismar ediliyor. Asırlarca önce bunu 
halledenler etmiş. Bu memlekette bir mezhep çatış
masından daha son yıllarda söz edilmeye başlandı. 
Etnik bir meseleyi asırlarca önce halletmiş bir mem
lekette bugün etnik kavgaya doğru itiliyoruz, Bunu 
da halletmeye mecburuz. Nasıl halledileceğini ben de
ğil, hepimiz düşünmeye mecburuz. Bu kimsenin de
ğil, hepimizin işi. 

Bugün asırlarca bir arada yaşamış, içtikleri su 
ayrı g&memiş, birbirleriyle kan bakımından entegre 
olmuş sosyal bir Türk toplumunu darmadağın ede
cek birtakım etkiler var. Bu toplum asırlarca enteg-
ral yaşamış, Ermeniler bite asırlarca burada bir ürün-
müş, onlar dahi sulh içinde yaşamış; biz böyle bir 
toplumdan, böyle bir tarihten geliyoruz. Şimdi her
kesi birbirine düşman edecek ne biçim bir havadır, 
bunu halletmemiz lazım. Denenmiş, başarılmış bir 
mazimiz var, bugün istikbale dönemiyoruz. 
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Muhterem senatörler; 
Bu bakımdan, Hükümet kendisine verilen görevi 

yapmaya çalışıyor. Şunda şüpheniz olmasın. Alnı
mız açıktır. Hatasız okluğumuzu söyteyemûyorum» 
hiç bir kimse hatasız olduğunu söyleyemez. Ancak, 
sizlere ve bütün topluluğa hitap ederek diyorum k& 
bu mesele tartışılırken Hükümetin sorumluluğu veya
hut güvenlik kuvvetlerinin sorumluluğu imkânlarıyla 
tartılarak konulmalı. Tarafsız davrandı mı herkes? 
Böyle bir iddiam yok. Tarafsızlığını bozabitenler var
dır, her tarafa tarafsızlığını bozabilenler vardır; ama 
biz Türk toplumu, Türk siyasetçisi tarafsıza değil, 
taraflıya prim veriyoruz. Üzüntüyle ifade ediyorum, 
taraflı insan prim alıyor. Taraflı insana biz prim ve
rince, tarafsız insanın kıymeti kalmıyor. (€HP sırala
rından «Bravo» sesleri) 

Çünkü, iktidardaki adam, benden yana çalışsın, 
diyor; muhalefetteki adam benden olsun diyor. Ne
ticede zavallı tarafsız vazifesini yapamaz hale itili
yor. Gerçeği konuşalım; bu kürsülerden konuşalım. 
Ben kimseyi itham etmiyorum. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Bunları 
giderken söylüyorsunuz. 

AHMET TAHTAKDLIÇ (Uşak) — Doğru, do&-
ru... 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Parsel
lemek budur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyi
niz. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Şunu söyleyeyim; bu sözleri konuşan bir çok 
koalisyon hükümetlerinden geldim» Yani söylerken 
hiç bir partiyi hedef almadığımı tekrar ifade edeyim. 
Bu, genel kamu davranışımjzdır. Yani, şunu söyle
miyorum, bir partiye mensup Türk vatandaşları ayrı 
kafa yapısında, öbürü ayrı kafa yapısında değildir. 
Aslında belki siyasi görüşlerimiz farklıdır; ama dav
ranışlarımız Türk toplumunun davranışıdır. Adakt 
Partisinin de, Milli Selâmet Partisinin de, Milliyetçi 
Hareket Partisinin de, Cumhuriyet Halk Partisinin de 
içindeki vatandaşlar birbirinden tamamen böyle Ay' 
la Merih gibi farklı davranışta olan insanlar değildir. 
Hepimiz aynı toplumun, aynı mekteplerin çocukları
yız. Bu davranışımız bizim partimizle ilgili değildir; 
bu davranışımız bizim bu toplumun bizi getirdiği 
noktadır. Aslında bu davranışlarımızı düzeltmezsek 
idareyi taraflı olmaktan kurtaranlayız. Bugünkü top
lum sorunlarının hepsinin temelinde bunlar vardır 
muhterem senatörler. 
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Geçen gün burada ekonomik mevzular konuşu
lurken, ekonomik meseleler de yaşadım; ne Halk Par
tisi devrinde, ne Adalet Partisi devrinde alamadığı
mız, ama alınması gereken kararlar olmuştur. «Seç
meni kızdırmayalun; (Gerçeği söylüyorum) seçmen 
kızar, seçim arasıdır, almayalım...» Ama o kararın 
alınması lazımdı. Alınmadığı için bugün topluma çok 
daha büyük ağırlıklar gelmiştir. Bunları konuşalım 
ve gelin bu kürsülerde birbirimizi suçlayıp mesele
leri sahipsiz bırakmayalım. 

Biz şimdi birbirimizi suçlarsak ne oluyor biliyor 
musunuz? Meseleler sahipsiz kalıyor, yanlış teşhis 
konuyor, yanlış tedavi yapıyoruz, mesele alıp başım 
gidiyor, Türkiye çıkmazlara itiliyor, ondan sonra bu
nun kabahatini yine birbirimize atmakta buluyoruz. 
Onun için, meselelerim hakikaten neden neşet ettiği
ni... Partilerin asgari müşterek olması, dediğim bu
dur. 

Bakınız bir plan yapacağız. Planı konuşmaya hiç 
vaktimiz olmuyor, «Plan yapamazsanız, gücünüz 
yoktur, vardır...» Bir plan bir devletin beş yıllık bir 
geleceğini, belki 15 yıllık kaderini tayin ediyor. E, 
şimdi o planı konuşacak bakalım ne vaktimiz ola
cak? Her şeyi konuşuyor, her suçlamayı yapıyoruz; 
memleketi inşa edecek bir planı konuşamayacak hale 
geliyoruz; Hükümet olarak da, Parlamento olarak 
da. Dolayısıyla bizim bu davranışlarımızı toparlama
mız gerektiği kanaaatindeyim. 

Bunları, yıllarca ıstırabını çekmiş bir kimse ola
rak söylüyorum. Teknisyen olarak çalıştığım, öğretim 
üyesi olarak çalıştığım yıllardan söylüyorum. Talebe
ler geliyordu önümüze üniversitelerden; liselerin ürün
leri. İşte o talebelerden alabildiğimiz ürün budur. Li
selerde nelerin okutulduğunu, çocukların ne olduğunu 
gidip görmemiz lâzım. Eğitim sistemi bunu yetiştiri
yor. E, Türkiye'nin geleceği ne olacak?.. Bakın, sami
mi olarak söylüyorum, okuduğum zaman gözlerim
den yaş gelmiştir; Fransa'da yapılan çalışmayı oku
dum. Ciddi ciddi bunu hazırlayan devletin bir kuru
luşudur. Devleti de, hükümeti de her şeyi ortaya koy
muş; alınacak bütün tedbirleri gayet güzel ortaya 
koymuş. İnanıyorum ki, alınabilirse toplum büyük 
rahatlığa varacak; ama «Bu Valery Giscard d'Esta-
ing'in hatasıdır» deyip çıkmamış. Yani, bunu diyebi
lirsiniz, gayet kolay bir yoldur; ama gerçek olan ne 
yapacağız, bunu nasıl halledeceğiz onu aramaktır? 
Bunu aradığımız gün çözeceğimize de hiç şüphem 
yoktur, Türk Milleti de bunu bekler. Türk Milleti si
yasi kavganın bu kadar şiddetli gitmesinden bıkmıştır. 
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Son seçimde dikkatinizi çekerim, İstanbul gibi 
bir vilâyetimizde seçime katılma nispeti % 37'dir. 
Vatandaşların üçte biri rey vermeye gitmiştir; yani 
vatandaşa demokrasiyi sevdirmek, heyecanlandırmak 
bir yerde bu kör kavganın içinde olmuyor. Mesele
leri çözecek, hakikaten birbirimizle diyalog kuracak 
hale gelmeliyiz. 

Ben sözlerime son verirken, burada yapılmış olan 
bütün konuşmaların hepsini cevapladığımı söyleye
mem. Yalnız, Sayın Başkanın okuduğu söz alma di
leğimde beyan ettiğim gibi, benden evvel söz alan 
çok değerli senatörler bazı vakıaları, bazı husustan 
ortaya getirdiler. Bunların açıklığa kavuşması, ina
nıyordum ki, bizim bundam sonra yapacağımız ko
nuşmalara yardımcı olur. Bu bakımdan söz aldım. 
Bazı değerli senatör arkadaşlarımızın sorduğu spesifik 
sorulan ihtiva etmemişsem ve onlar üzerinde özel 
olarak konuşmamı istiyorlarsa, İmkân olursa bun
dan sonraki konuşmada, olmazsa yazılı olarak bun-
Isnin hepsini tek tek cevaplandırma imkânımda oldu
ğumuzu arz ederim. 

Bu konuşma aslında bizce çok zor şartlarda ya
pılmış bir konuşmadır. Çünkü, şu anda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin yeni bir bunalımla karşı 
karşıya oMuğunu görüyoruz. Bu bunalımdan ne çıka
cağını da, biraz bu işkrin içinde bulunduğum ölçü
lerde bilemiyorum. İşte, bu bunalımlar şu meselelerde 
yardımcı değildir. Şu meseleler manın böyle buna
lımlar çıktığı zaman fevkalâde zor noktalardır; yani 
hükümet istikrarı, Devletin güçlü olması birbirine çok 
ygkm hususlardır. Bu bakımdan önümüzde beni zor 
günlerin beklediğini burada da beyan etmek isterim. 
Çünkü, ikiidann ne olacağı bilinmeyen. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — O başka me
sele. 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Gerçekleri konuşuyorum. Ben gerçekçi, açık 
konuşan bir insanım; yani edebiyat yapmayı asla 
sevmedim. 

İktidarın nerede teşekkül edeceğinin bilinmediği 
bir ortamîa, davranışların kontrolü fevkalâde zor
dur; bunu size açıklamak istiyorımı. 

Bu zor günlerin içinden geçeceğiz. Vazifemizi... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bırakmayın bari 

öyleyse... 
İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam

la) — Şunu söylüyorum, vazifemizi yüklendiğimiz 
müddetçe sonuna kadar yapacağız. Çünkü, benim 
burada sıfatım... 



C. Senatosu B : 11 27 . 12 . 1977 O : 1 

NÎYAZt UNSAL (Erzincan) — Çok rica ediyo
rum bırakmayın... 

İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Devam
la) — Benim burada sıfatım, Türkiye Cumhuriyeti 
İçişleri Bakanıdır. Beni beğenmeyen, takdir etmeyen 
çok değerli arkadaşlarımın da bu görevini yapmakla 
mükellefim. Nereye kadar?. Görevi teslim edinceye 
kadar. Bu görevin zorluklarına işaret etmek isliyorum 
ve bu görevde en büyük zorluğun da kamuoyu me
selesi oMuğuna işaret etmek istiyorum. 

B-jgün, TRT'de bu olayların abartılarak yayım
lanması Türk toplumuna yararlı olmuyor. TRT, Türk 
toplumuna bunları alıp tek tek yayınlamakla bir şey 
yaptığını zannediyorsa, yanılıyor. Çünkü, bu olay
ları yapanların amacı aslında o pablisiteyi temin et
mektir. Siz onlara pabKsîte temin edin, çalar çok 
daha fazlasını yapacaklardır. Çünkü, adamın vazife 
bu zaten. Türk toplumunun kötü durumda olduğu
nu gösterme gayretinde adam. E, sen de Devletin 
yayın organında böyle seçip sağdan soldan; herhan
gi bir günde olan olayları, evvelsi günün olaylarım 
naklederek yayınlarsan... Ben bunu söylerken TRT' 
den yakınmıyorum; fakat pablisite tutumunun bir 
yerde hadiseye müdahil olduğunu belirtiyorum. «Te
rörizm» diyor, bu rapor aynen onu söylüyor; «Terö
rizmin amacı hadise üzerinde kamuoyu alâkası çek
mektir, amacı budur» diyor. Atılan o bomba bir şey 
yapmıyor; ama ertesi gün, bir bomba atıldı hadisesi, 
«Vay Türkiye'de Devlet yok mu?...» 

Amerika Birleşik Devletlerinde bir senede 32 bin 
tane patlama hadisesi olmuş. Kimse orada, «Devlet 
yok mudur?» demiyor. Ama, bizde burada 3 tane 
bomba patladı mı, bilmem ne oldu mu «Devlet bit
ti mi?» deniyor. 

Bunları ben şunun için söylüyorum; bu Devlet 
bizim Devletimiz, hepimizin Devleti. Buna sahip ola
lım. Pablisiteyi yapıp «Aferin oğlum, at mat» derse
niz hepsi gider bombalar atmaya başlar. Cezası da 
yok ve bugün çoluk - çocuk başladı bunları yapmaya, 
lise talebelerine indi bu patlayıcı madde işi. Çünkü 
hiçbir ceza vermiyorsunuz. Bunlarla oynarken ken
dileri gidenler de var; gözümüzle gördük. 

Bu bakımdan Türk toplumunun bu meseledeki 
davranışlarına en başta bizler, bu mübarek çatıla
rın altındaki insanlar, politik kuruluşlar, özerk ku
ruluşlar, Anayasa kuruluşları yön vereceğiz. Burada 
birbirimizi siyasi bir oyuna getirip, bunu vesile edip, 
işte onu iktidardan düşüreyim, yapayım diye bunla
rı araç olarak kullanırsak, bu meselenin boyutlarının 

büyük olduğunu her zaman göreceksiniz. Bu zabıt
tan bir gün okuduğumuz zaman, bir gün bunları ha
tırlatma imkânı bulduğumuz zaman görülecektir. 

Cenabı Haktan niyazım, bu meseleyi hepimizin 
en olumlu istikamette halledebileceğimiz şartlan bi
ze kazandırmasıdü*. İnanıyorum ki, biz buna layık 
bir milletiz. 

Şu Türkiye'nin potansiyelini küçümsemeyelim 
muhterem senatörler. Eğer Türkiye, kendisinin tabii, 
teknik, demografik imkânlarını iyi kullanabilse, mü
balağa etmiyorum, dünyanın güçlü 10 devleti ara
sına girmeye namzettir. Bunu gerçekler söylüyor. 
Türkiye bu şartlara sahiptir, ama, bunlann hepsi işte 
bir yerlerden geçiyor. İnşallah bu şartları gerçekleş
tirmeye, bu sorumluluktan yüklenen hepimiz muvaf-
ı'ak oluruz, şu milleti ve memleketi layik olduğu ye
re getiririz. Orada hizmeti geçenlerin de hepsinden 
Allah razı olsun; hepsine, kim olursa olsun, hangi 
partiden olursa olsun, hangi düşünceden olursa ol
sun, bu mübarek gayeye hizmet eden herkes sadece 
şükran borcumuz vardır. 

Hepinize hürmetler sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, söz mü istiyorsunuz 

efendim?... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakkalbaşı'nın konuşmasından sonra bendeniz 
de Grupum adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Ömer Ucuzal buyurun efendim. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eskişe
hir) — Sayın Başkan,* değerli arkadaşlanm; 

Müzakerenin mevzuunu teşkil eden genel görüş
me önergesi 12 Cumhuriyet Halk Partili sayın arka
daşımız tarafından verilip, gündeme alınması mua
melesi yapıldığı gün huzurunuza gelip, Grupum adı
na bu genel görüşmenin açılarak müzakere edilmesi
ni şükranla karşıladığımızı ve Türkiye'yi bu hale ge
tiren bu olaylann içerisinde hangi ellerin bulunduğu
nun açıklanmasında büyük yarar olduğunu ifadeyle 
önergenin kabulünde Adalet Partisi olarak müspet oy 
vereceğimizi arz etmiştim. 

Genel Görüşme başladı, gruplar adma sayın üye
ler konuşmaiannı yaptılar. Bizim de grupumuz adma 
Sayın Ömer Naci Bozkurt arkadaşımız, grupumuzun 
görüşünü huzurunuzda dile getirdi. Şahsı adına ko
nuşmalar yapan arkadaştan da dinledik. 

Değerli arkadaşlanm; 
Önerge sahibi 12 sayın üye şöyle diyor önergele-

I rini bitirirken: 
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«Halk, Hükümetten önce bizden, yoğunlaşan SO" 
maların ele alınmasını ve çözümünü beklemektedir. 
Bizce, olaylardan ve olanlardan Hükümet kadar, böy
le bir Hükümeti denetlemeyen Parlamento da sorum
ludur.» diyorlar. 

Günlerden beri yapılan müzakereyi hep beraber 
dinledik. Evvela bir hususu arz etmek mecburiyetin
deyim. Sayın arkadaşımız biraz önce huzurunuzda 
grupumuzun sözcüsünün konuşmasını yadırgar bir 
tarzda dile getirdi ve bizi, geride kalmış bir demok
rasi tutumu içerisinde gördüklerini, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak da ileri bir seviyede meseleye baktık
larım dile getirdiler. 

Bu bir fikirdir, görüştür, saygıyla karşılarız; ama 
bizi huzurunuzda 1961 Anayasasını beğenmemekle, 
mevcut durumun Anayasadan doğduğunu ileri sürdü
ğümüzü de iddia ederek itham ettiler. 

Değerli arkadaşlarını; 
Grupumuz adına konuşan sayın sözcümüz, Tür

kiye'de olayların bu seviyeye gelişinde geçen safaha
tı 1968'den değil, daha çok İlerilere götürerek, mese
lenin kökünde yatan gayeyi ortaya koyup, buna göre 
gereken tedbirleri Yüce Cumhuriyet Senatosu olarak 
almanın yolunu çizdi ve neticede bir milletin çocuk
ları olarak birbirimizi sevmemizi ve alınması gereken 
tedbirleri söyledi ve daha İleri giderek de insan sev
gisine bağladı. 

Ama biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi adına 
konuşan arkadaşımız, maalesef, bizi hâlâ bir turum 
ve davranış içerisinde bîr gerici tutumun içerisinde 
dile gelirdiler ve 1961 .Anayasasını da beğenmediği
mizi ve bugünkü olayların da bu Anayasadan doğdu
ğunu iddia ettiğimiz gibi bir ithamla bizi karşı karşı
ya biraktılar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan Hükümetin Sayın İçişleri 

Bakam da temas buyurdular ve 1971'de burada sena
tör olarak bulunan arkadaşlarımız da hatırlarlar, bu
lunmayanlar da hatırlar; biz, bu Anayasanın çok 
şeylerini beğenmediğimizi söyledik ve tarih bizi ya
nıltmadı. Tarih bizim görüşümüzü, yine bu Yüce 
Meclislerin Anayasanın 55 maddesini değiştirme ih
tiyacıyla karşı karşıya bıraktığım ve böylece 1971 
yılından sonra gelen hükümetler, bu ihtiyacın bulun
duğunu ve böylece değiştirme teklifiyle geldi. O de
ğişiklik tekliflerini Adalet Partisi ile birlikte Cumhu
riyet Halk Partisine mensup senatörler birlikte ekle 
vererek değiştirdik. 
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Sevgili arkadaşlarım; 
Anayasanın sadece 2 nci maddesinin değişemeye

ceği yine kendisinin emridir. Onun dışındaki madde
ler her zaman ihtiyaç doğdukça değişecektir ve mev
cut kanunlar da ihtiyaç doğdukça değişecektir. Bizi 
Anayasaya karşı göstermekten bilmiyorum ne gaye 
güderler? Onu anlamıyoruz. Hepimiz bu memleketin 
çocuğuyuz. Bugün memleketin içinde bulunduğu du
rumdan şikâyetçiyiz, o halde tedbirini hep beraber 
almamız gerekir. 

Sayın arkadaşımız Bakkalbaşı, «Bir hususu açık
layacağım» diye söz aldığı zaman ben şöyle tahmin 
etmiştim : Grupuna mensup bîr üyenin geçen celse 
yapılan müzakereler sırasında yapmış olduğu konuş
maları belki açıklayacak, belki de bu konuşmaları 
grupça kabul etmediklerini ifade edeceği kanaatına 
varmıştım, maalesef aklanmışım. 

O ^rkadaşumz da geldi bu kürsüden bugünkü 
mevcut durumun nedenlerini, tedbirlerini açıklayacağı 
yerde, kendisine göre bugünkü mevcut durumu daha 
da tahrik, daha da teşvik edercesine burada fetva
lar verdi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Kontenjan Grupu adına konuşma yapan 

Safa Reitsoğlu arkadaşımız, üniversiteden birkaç ay 
önce ayrılması nedeniyle geçirmiş olduğu oradaki tec
rübelerini huzurunuza getirdi. Büyük bir vatanper
verlik içerisinde memleketimizi bugün güç duruma 
bırakan can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü mevzuu
nu gayet açıkça ve gerçeklere dayanarak dile getirdi 
ve tedbirlerini de birlikte ifade buyurdular. Grupum 
adına, fırsat bulmuşken, kendilerine şükran borcu
muzu ifadeyi şerefli bir vazife sayarız. 

Önergeyi getiren arkadaşlarımızdan ne yazık ki, 
imzası bulunan bir arkadaşımız, önergenin dışına çı
karak meseleyi taşırdı. Bu bizim için büyük bir üzün
tü kaynağı oldu. Bu arkadaşımız, «Bu hale nasıl gel
dik, kimler getirdi, (kendi tabiriyle söyleyeyim) bu 
kirli eller nedir, onu tespit edelim?» derken, mese
leyi çığrından çıkardı, rayından taşırdı ve burada it
hamla, iftirayla, kendisine göre birtakım d ellililerle 
suçladı ve Anayasanın ve kanunlarımızın, örf ve adet
lerimizin himayesi altında bulunan Devlet Başkanı
mızdan, devlette görev alan bütün vatanperver in
sanları da rahatlıkla kendi delillerine göre suçlaya
rak mahkûm etti. Buna haklan yoktur. Kendisine 
bir arkadaşımızın bîr söz söylemesi şırasında, «Ben 
senatör gibi konuşuyorum» demesine rağmen, maale
sef bu milletin kürsüsünden Anayasanın kendisine 
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verdiği hakkı büyük bir suiistimal içerisinde saatler
ce yürüttü. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ciîittlîurbaşkanmıızı bu kürsüden gelip şu veya bu 

şekilde itham etmeye Mç biriımzln hakkı yoktur. Ana
yasa hangi hallerde Cumhurbaşkanımızı suçlu görür 
veya İtham eder, bunu bir senatörün bilmesi her şey
den evvel görevidir. 

Devletin valilerini burada katillik gibi çirkin keli
melerle mahkûm etti arkadaşınız. Buna hakları yoktur. 
Burada defalarca teamül haline gelmiştir; bu kürsüden 
kendisini müdafaa edemeyecek kişiler hakkında itham-
kâr, şu veya bu şekilde konuşmaların yapılamayacağı 
16 yıldan beri tespit edilmiştir. Ne Anayasa kaldı, ne 
kanun kaldı, ne İçtüzük kaldı, ne teamül kaldı sevgili 
arkadaşlarım. 

Bu tutumla Türkiye'nin bugün karşı karşıya bu
lunduğu bu anarşik olayları ıslah etmek veya orta
dan kaldırmak veya bu tutum ve davranışla bu 
anarşik olayları önlemek için görevli olan kişilerin 
yapmış olduğu vatanperverane bir çalışmayı kötüle
yici bir tutumla önlemek mümkün olmaz. 

Şimdi, arkadaşım sözüne başlarken dediler ki; 
«Bu elleri tespit edelim...» Konuşmalarını dikkatle 
dinledim; falan yerde bir hadise olmuş failleri kendi
sine gelmiş, filan yerde bir hadise olmuş failleri ken
disine gelmiş, filan yerde bir hadise olmuş failleri 
kendisine sığınmış. 

Şimdi, çok özür dilerim, ben artık «Kirli el» de
miyorum; ama kimin kiminle çalıştığını kendi konuş
masında tespit etmek bizim için mümkün oldu de
ğerli arkadaşlar. Bu kürsüde, geldikleri gün Anayasa
nın 77 nci maddesine göre yemin eden, Devletin ve 
milletin bütünlüğü için söz veren arkadaşlarımızın 
maalesef Devletin ve milletin bütünlüğünü hiçe saya
rak birtakım kendisine göre davranışlar içerisine gir
mesi de ümit ederim ki, benim gibi sizleri de üzmüş
tür. 

Türkiye'de Türkler yaşıyor; Batısında da, Doğu
sunda da. Demokrasi şudur;, demokrasi budur diye
rek birtakım açmalara girmeye hiç birimizin hakkı 
yoktur. Yemin ettik; Devletin bütünlüğünü, milletin 
bütünlüğünü muhafazaya mecburuz. 

Sayın sözcümüz ileriden beri 1977'ye gelişleri izah 
ederken tarihi gerçekler, tarihi vesikalara dayanmıştır. 
Burada hiç kimseyi itham etmemiştir; ama ne yazık 
ki, arkadaşımıza da birtakım sataşmalar olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepimiz tarihe karşı mesulüz. Tarih bugün bizi 

muhakeme ediyor. Görevimizi, yapmış olduğumuz 

yemine dayanarak yaparsak biz bu hadisenin içerisin
den de millet olarak kurtulur çıkarız; ama hadiseye, 
yaptığımız yemine sadakat göstererek sarılmamız ge
rekir. 

Ö parti, bu parti... Yıllarca bu kürsüden Adalet 
Partisi olarak seslendik. «Himaye edilmesin bu anar
şi, anarşistler himaye görmesin; bu kürsü, bu mikra-
fon onlara ışık tutmasın» dedik; ama dinletemedik. 
Zaman geldi, suçlu Hükümet olarak bugünkü gibi ka
bul edildi ve bir dönem başlatıldı. Sonra gördük ki, 
suçlu Hükümet değil, suçlu Adalet Partililer değiL 
suçlu başkalanymış; ama arkadaşlarımızı dinledikçe 
maalesef gördük ki, 1971'den sonra gelen dönemin, 
Yüce Meclislerce alınan sıkıyönetim kararından son
ra yetkili kılınan mahkemelerde mahkûm olan kişi
ler, «İleri görüşia, vatanperver, okumuş kişiler, mem
leketin gerçek davasına sahip kişiler olarak» iki gün 
evvel bu kürsüde dile getirildi, 

Türkiye'de meri kanunlara göre Cumhuriyetin te
meline, Devletin temeline dinamit koyan ve bu mem
lekette vatanperverane vazife gören polisi, askeri, su
bayı yaralayan, Devletin bütün malını, emlakini ate
şe veren kişiler burada kahraman gibi taltif edilirce 
tevsif edildi. Bu, benim için ve grupum için bir hic-
danthr, sevgili arkadaşlarım. 

Falan kişi böj'le demiş, MC Nanıara şöyle demiş 
diyerek, bu yoldan görüşü götürerek bir yere vardır
maya çalışan arkadaşlarımız bu işe tedbir getiremez
ler. Kendisine göre hadiseleri dile getirip, tedbiri de 
değil, birtakım teşvikleri ortaya koymak; bu da doğ
ru değil, sevgili arkadaşlarım. 

Şimdi, ben beklerdim ki, Tuzlüca'da Ümraniye'de, 
falan yerdeki hadiselerle beraber bu arkadaşımız Kı-
zıldere olaylarını, bu arkadaşımız Malatya hadisele
rini, Gaziantep hadiselerini ve Zeytinburnu'ndaki ha
diseleri de birlikte dile getirsin. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hepsini getirdim 
ben; dinlememişsin sen. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Malatya Iıadisesini dile getirdin, Hekimhan'da 
olan hadiseyi kendine göre dile getirirken; «Beyler-
deresi'nde iiç kişinin birisinde yakalanan 14'lük ta
banca yüzünden bomba yağdırarak bunları katleden 
teatil Vali.» diye dile getirdin. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Doğru. 
AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Malatya'da kılığından, kıyafetinden şüp
he edilen postanenin önündeki o anarşistlerden kim
liğini soran polisi ve bekçiyi vazifesini yaptığı anda, 
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taşıd'Jdan silahla katleden o anarşistleri; üç kişinin 
birinde 14'lük tabanca var diye o valinin... Vali 
Devlet gücünü kullanmıştır. Devlet gücü kendilerini 
çevirdiği bir bağ evinde canlı yakalama peşinde ko
şarken, yeniden silahla ateş açarak üstüne gelen gö
revlileri yeniden öldürmenin, şehit etmenin peşine 
düştükleri için akıbetleri o olmuştur. 

Vatanına bağlı, memlekeisever, kanunlara saygılı 
bir idare amirinin yaptığı görevi, geleceksiniz burada 
«katillikle» ifade edeceksiniz sonra da can güvenliği, 
okuma özgürlüğü isteyeceksiniz... Bu, mümkün de
ğil, sevgili arkadaşlarım. 

SÜLEYMAN EFE (Malatya) — Altı mermi tes
pit edilmiştir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam

la) — Halkın içinden geliyoruz... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Katillik bile o al
çaklara çoktur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Halkın içinden geliyoruz. Bu memlekette olan 
biten hâdiselerin bütün şahidi milletimiz. 

SÜLEYMAN EFE (Malatya) — Alh mermi tes
pit edilmiş; yasaların herkese eşit uygulanması la
zım. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ölmüş adamları 
arkasından suçlamak kolaydır. Katillik bile o alçak
lara çoktur. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Evet, biz... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bir dakika. 
Muhterem arkadaşlar, muhterem arkadaşım, bu 

hitabet kürsüsünün masuniyetine saygı duyalım lüt
fen. 

SÜLEYMAN EFE (Malatya) — Gerçekleri dile 
getiriyoruz. 

BAŞKAN — Siz öyle yaparsanız, başkası da size 
yapar; bu Meclisin hali ne olur?.. Bu bakımdan çok 
istirham ediyorum, saygı duyalım kürsüye. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Sevgili arkadaşlarım, geliyorsunuz bu kürsüye 
faşizmi lanetliyorsunuz. Faşizmi, Adalet Partisi olarak 
biz de lanetliyoruz. 

Benim Sayın Sözcüm geliyor buraya, tarihin seyri 
içerisinde rahmeili büyük Atatürk'ün 6 Ağustos 1929 
tarihinde Eskişehir İstasyonunda o zamanki temyiz 
üyelerine yaptığı konuşmadan bahsediyor. Sizin ar-

I kadaşlarımz geliyor buraya, «Böyle bir şey konuşma-
mıştır Büyük Atatürk; Büyük Atatürk bu küçüklüğü 
yapmaz, böyle bir delil yoktur, o yazı kendilerine ait 

J değildir» gibi... Niçin sevgili arkadaşlarım? Faşizmi 
I lanetlerken, topyekûn şu Yüce Senatoda komünizmi 
I lanetlemiyoruz da; «Dünyanın yarısı komünist ol

muş...» Bize ne sevgili arkadaşlarım, dünyanın yan
sının komünist oluşundan? 

SÜLEYMAN EFE (Malatya) — Biz şiddetin aley-
I hindeyiz. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Bize düşen görev, bizim örf ve âdetimize... 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Ko
münizmi de lanetle... 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Ananemize ve milliyetçiliğimize sığmayan bir 
tarzdaki rejimin Türkiye hudutları dahiline sızmama
sı için el birliği yapmak lazım. Faşizm kadar komü
nizmi de lanetlemek gerektir bizim için. 

Şimdi, Büyük Atatürk bu sözü söylememiş. Ba
kın, müsaade ederseniz söylediğini yine komünistle
rin ağzı ile ispat edeceğiz : 

Büyük Atatürk'ümüz 6 Ağustos 1929 tarihinde 
Eskişehir İstasyonunda o tarihi konuşmasını yap
tıktan sonra, bakın o tarihte mevcut olduğunu iddia 

I eden Türkiye Komünist Partisinin beyannamesine. 
Türkiye Komünist Partisinin vilayet komitelerine 
gizli tamimi; «Eskişehir İlanı Harbi» Başkanlık bu 
«Türkiye burjuvazisi Cumhurreisinin ağzı ile Eski
şehir İstasyonunda Türkiye Komünist Partisine harp 
ilan etti» 

Peki, rahmetli Büyük Atatürk o tarihte, benim 
sayın sözcümün şu kürsüden okuduğu beyanatlarım 
söylememiş olsa, bu komünist partisi bu bildiriyi ni
ye o tarihte yayınlar, sevgili arkadaşlarım? Atatürk 
orada o konuşmayı yapmıştır ve «Türk aleminin en 
büyük düşmanı komünizmdir, görüldüğü yerde başı 
ezilmelldir» emrini vermiştir. Biz bunu Adalet Par
tisi olarak bir emir kabul ediyoruz, ve bu emre say
gılıyız. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Ezin ka
fasını:.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ezin, ne duruyor
sunuz, eziniz. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Bera
ber ezelim. 

NİYAYZİ UNSAL (Erzincan) — Ezelim. Biz 
Amerikan sömürüsünü saydık; Amerikan sömürüsü-

I ne karşı. 
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AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Kime karşı, kime karşı bekliyorsunuz? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Amerikan sömü
rüsüne karşı... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yınız, istirham ediyorum. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Sevgili arkadaşlarım; 

Ben size şu veya bu şekilde bir şey söylemedim 
ki; «Ben aldığım emri komünistlere karşı kullanma
ya görevliyim» dedim. Size ne oluyor peki?.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Faşist deyince sa
na ne oluyor?.. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Canım, lanet olsun diyorum; faşizme lanet ol
sun, faşiste lanet olsan diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, istirham ediyorum, çok 
ciddi memleket meselesinde işi bu raddeye dökmeye
lim, istirham ediyorum efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Dilersen Mosko
va'ya bir seyahat daha yap. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, burası Cumhuriyet 
Senatosu. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Moskova'ya bir 
seyahat daha yap. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Sizin gayeniz o muydu? Bu kürsüyü saatlerce 
işgal ettiğiniz zaman... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmamanızı rica ede
ceğim. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Sayın Başkanım, soru soruyor, basına malze
me hazırlıyor... 

BAŞKAN — Ben onun müdahalesine cevap veri
yorum efendim. Sizin cevap vermenize lüzum kalmı
yor. 

Siz konuşmanızı yapın lütfen. 
AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam

la) — Daha önce de bu kürsüde bu meseleleri eîe al
dık. Bütçeler meselesiyle konuşuldu, hadiseler sebe
biyle konuşuldu. Gelin elele verelim, bu ülkeyi tehdit 
eden tehlikeleri birlikte önleyelim dedik; ama gelip 
de buraya Kızıîdere olayım at kenara, Malatya ola
yını at kenara, Gaziantep hadiselerini at kenara; 
«Tuzhıca'da bu oldu, Ümraniye'de şu oldu...» Üm
raniye'de olan hadiseyi biraz evvel Sayın Bakan izah 
ettiler. 

Buradan çıkan kanunların hükmü yerine getirili
yor. Burada 775 sayılı Gecekondu Kanunu çıkarken 

biz hüküm koyduk, «Şahsi mülkiyet üzerinde, Hazi
ne mülkiyetine dahil arazi üzerinde mukabil yapıla
cak inşaatlar yıkılır» diye. 

Kaldı ki, kanunun verdiği hak kulanılhııyor. Sa
yın Bakanın açıkladığı gibi birtakım dernekler gidip 
«şurada bir hadise çıkarırız da bu Hükümeti küçük 
düşürebilir miyiz, bu vatandaşla bu Hükümeti karşı 
karşıya getirir miyiz?» gibi bir de davranışın içinde 
olan kişiler var. Ölen bizim vatandaşımız, yaralanan 
bizim vatandaşımız, öldüren de bizim vatandaşımız. 
Onun için gelin el ele verelim diyoruz. Yok... 

Ben buraya gelip faşizmi lanetlerken, komünizmi 
lanetlerken, bir kısım arkadaşlarımın komünizmi la
netlerken birtakım sözlerle benim konuşmamı kes
meye yeltenmesini neye bağlayacağım ben sevgili ar
kadaşlarım? 

Bir kısım insanlar, siz faşistleri lanetliyorsunuz 
diye kalkıp komünizmi lanetlediği sırada niçin ona 
karşı çıkmayı düşünüyorsunuz? O halde o da fikir
dir, bu da fikirdir, saygılı olalım; ama.memleketi na
sıl tutacağız? 

Arkadaşlanm; 
Size defalarca bu kürsüden hükümetler olarak, 

Adalet Partisi olarak, «Tedbir alalım, tedbirlerin ba
şında gelen kanundur, kanunları yapmaya yetkili bu 
Yüce Meclislerdir» diye seslendik. Yanaşmadınız bu
na ve birtakım da dernekleri tahrik ederek Anayasa
da yer bulmuş olan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
kurulmasına karşı çıktınız ve bugün de basında görü
yoruz ki, bir kısım Cumhuriyet Halk Partili parla
menterler Devlet Güvenlik Mahkemesine karşı çıkan 
DİSK'in tutumunu fevkalade güzel dile getirerek tel
graf çekiyorlar. Bundan maksat ne? DİSK'in tutumu 
belli. 

Sevgili arkadaşlarım; 
1 Mayıs hadiseleri ortada, 15 - 16 Haziran hadi

seleri ortada. Bir taraftan gelip burada yemin edece
ğiz, bir taraftan, «Memlekette anarşi var, tedbiri alın
mıyor» diyeceğiz, bir taraftan gidip anarşi kaynakla
rını teşvik ve tahrik edeceğiz. Günahtır sevgili arka
daşlarım. Açılmışken şu... 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Ucuzal... 
AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam

la) — Sayın Hocam, sizin hareketinizi şükranla kar
şıladım; şu önergeyi getirdiğinizden dolayı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, şahıslara hitap et
meyin. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Her şey ortaya konsun. Arkadaşlarımızın de-
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diği gibi de, kirli eller ortaya çıksın; ama gelip de 
bu kürsüye, «Komünizm veya komünizan ideolojik 
tutumlar», «Bu memlekette eli yoktur», «İthal edil
miş değildir», «Birtakım tedbirlerdir» diye sıfatlan
dırmaya ne hakkımız var? 

Sayın Bakan da ifade buyurdu, Orta Doğuda Tür
kiye'nin yeri mühim. Türkiye'nin kaderi üzerinde 
oyun oynayanlar var. O halde bu oyun oynayanların 
karşısına müşterek dikilmemiz gerekir. Bizim Adalet 
Partisi oüarak tutumumuz bu. 

İşte 15 senelik hayatımız, 27 senelik hayatımız. 
Arkadaşımız geliyor diyor ki, «1950'den başlamıştır 
Amerika'mn bilmem nesi..» Yaşımız müsait, tarih 
okumaya lüzum yok. 1947'de «Truman Doktrini» ile 
Tiirkjye - Amerika arasında irtibat kurulmadı mı sev
gili arkadaşlarım? Kars'ın, Ardahan'ın Ruslar tara
fından istenmesi neticesi, Türkiye NATO'ya dahil 
olma çabasını sarf etmedi mi?.. Arkadaşım buraya 
geliyor, «İsmet Paşa 1960'dan sonra Hükümet Baş
kanı olunca birtakım hareketler oldu, İsmet Paşaya 
bu görev yaptırılmadı» diyor. 

Yen gelince Atatürk'e, yeri gelince İsmet Paşaya 
sa'aip; ama şimdi o arkadaşıma sesleniyorum. Rah
metli İsmet Paşayı bu kadar seviyordun da niye Cum
huriyet Halk Partisinin başına bir «Yeni» kelimesi 

koyarak ismini değiştirirken ses çıkarmadm?.. Niye 
o, Kurultayda Başkanlığa aday iken, niçin orada kar
şı çıkmadın?.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Hayır, 
yok öyle bir şey. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Arkadaşlarım, gelip burada şunu bunu söyle
mek kolay; ama alacağınız cevap var. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Saptırı
yorsunuz oiayiarı. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Biz herşeyden evvel bu ülkenin evlatları olarak, 
tehîike nereden gelirse gelsin birleşeceğiz ve 20 Tem
muz 1974'te olduğumuz gibi, milli davalarımıza, bir
lik ve beraberlik içinde karşı çıkacağız sevgili arka
daşlar. 

Değerli zamammzı daha fazla almak istemiyo
rum. Vakitte bitmek üzere. Beni dinlediğiniz için he

pinize saygılar sunar, hürmetlerimi arz ederim değerli 
arkadaşlarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, kalan vaktimiz bir sa
ym üyenin konuşmasına kâfi gelmeyecek. 

Bu itibarla, 29 . 12 . 1977 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.55 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Akıp 
Aksaç'm, Kırşehir ilinde meydana gelen öğrenci olay
larına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Na
hif Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/822) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Öz : Milli Eğitim Bakanlığından aşağı
daki hususların yazılı cevaplandırılması 
hakkında. 

Seçim bö'gem olan Kırşehir ilinde 1975 yılından 
«tibaren öğrenci olayları başlamış Milli Eğitime bağlı 
İdarecilerin ve öğretmenlerin bu işe karışmasıyla da
ha da çok artmış ve ideolojik mahiyet almıştır. Bun
dan dolayı da gerek şehirde ve gerekse ortaöğretim 
•bünyesinde huzur kalmamıştır. 

Buna sebeMyet verenler öğrencilerden ziyade Mil
li Eğitime (bağlı idareciler ve öğretmenlerdir. İşe Kır

şehir Valisi de karışmış Valinin vermiş bulunduğu söz
lü ve yazılı emirler Milli Eğitim idarecileri tarafın
dan nazara alınmamış ve Valinin otoritesinin zayıfla
masına ve ayrıca halkın hükümete olan güvenini sars
mış ve idarenin otoritesi kalmamıştır. 

Halen Mlîiu Eğitim Müdürlüğünü yapmakta olan 
zat tek yönlü görüşleriyle okul müdürlerini tesir al
tına almış bu harekette okullardaki huzursuzluğun 
aratmasına, öğretmenler arasında ayrıcalık yaratılması
na sebebiyet vermiştir. 

Milli Eğitim Müdürüyle birlikte Kırşehir Lisesi 
Müdürü ve Eğitim Enstitüsü Müdürü aynı yönde ça
lışmalara devam etmiş ve bu tutumlarından dolayı bir 
kısım öğrencilerin okullarından kovulmalarına bir kıs
mının da tasdikname almalarına mecbur bırakılmışlar
dır. Halen bu yöntemde çalışmalar devam etmektedir. 
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Gerek 1976 - 1977 ders yılında ve gerekse 1977 -
1978 ders yi'iu-mda bir kısım öğrencilerin oCnılla-
rından mecburi olarak kovulmalarına amil olunmuş
tur. Bu hareketler Ticaret Lisesine de sıçratılmış bu 
Eiseden de öğrencilerin kendi ideolojilerine uygun ta
vırda olmadıklarından dolayı mecburi uzaklaştırma 
hareketinde bulunmıışlardır. 

Halkın ısrarlı şikayeti sonunda Bakanlıkça göxt-
derEen müfettişler tahkikat yapmış, verilen raporlar 
gereğircce Kırşehir Miili Eğitim Müdürünün ve Kır
şehir Lisesi Müdürünün ayrıca Eğitim Enstitüsü mü-
dürterinin tayinleri öngörülmüş ise de halen tayin 
edildikleri yerlere gönderilmedikleri gibi tayinleri de 
durdurulmuştur. 

Aksine ©îafak Milli Eğitim Müdürünün şikayette 
bulunduğu 11 öğretim üyesi Kırşehir'den sürülmüş 
bulunmaktadır. Bakanlığın bu tulumu ise haikın hu
zurunun bozulmasına hükümete güvencin azalmasına 
sehöblyet vermektedir. Bundan dolayı : 

a) Kırşehir Milli Eğitim Müdürünün, Kırşehir 
Lisesi Müdürünün ve Eğitim Enstitüsü Müdürünün 
halen tayin edildikleri yere gönderilmemesi sebebinin, 

h) 11 öğretmenin öğretim yılı başlamış olmasına 
rağmen ani tayin edilme sebeplerinin, 

c) Kırşehir Lisesinden, Eğitim Enstitüsünden ve 
Ticaret Lisesinden mecburi tasdikname verilerek 
uzaMaşhrıîan öğrencilerin ne sebeple oku'Man uzak
laştırıldıklarının 1977 - 1978 öğretim yılında Kırşehir 
Lisesinden yeniden 7 öğrencinin ve de Ticaret Lise-
sinden 2 öğrencinin uzaklaştırılma sebeplerinin, 

İçtüzüğümüzün 117 ve 120 nci maddeleri gereğin
ce MİMİ Eğitim Bakanlığınca yazılı olarak cevaplan
dırılmak üzere delaletlerinizi arz ve rica eder saygılar 
sunarım. 14.11.1977 

C. Senato sn Kırşehir Üyesi 
Akıp Aksaç 

TC 
MBSi Eğitim Bakanlığı 23.12.1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031-480 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 17.11.1977 tarih ve 13587-6046-7/822 sayılı 
yazınız. 

•Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Akıp Aksaç' 
in Kırşelhir ilinde meydana gelen öğrenci olayları ile 
üjglfi önergesine cevabımız iîişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Milli Eğitim Bakanı 
'Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Akıp Aksaç'm, 
Kırşehir illinde meydana gelen öğrenci olayları ile 

ilgili Önergesine cevabımız. 
a) Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Necati Çe'fcin-

giil, halen görevi başında bulunmaktadır. Adı geçenin 
alınması hususu da söz konusu değildir. 

Mezkûr il Lise Müdürü Dursun Cavakh, Müdür
ler Komisyonu kararı fite Erzincan Lisesine nakledil
miştir. 

Kırşehir Eğitim Enstitüsü Müdürü ise görevinde 
bulunmaktadır. 

b) 1977 - 1978 öğretim yılında Kırşehir Eğitim 
Enstitüsünde herhangi bir sebeple ani nakle tabi tu
tulan Öğretmen yoktur. 

c) Disiplin Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin «e, 
f, g, h» bentleri uyarınca Kırşehir Ticaret Lisesinde, 
1976 - 1977 öğretim yılında 4 öğrenci okuldan uzak-
teşhrıimışiır. 

Adı geçen il Eğitim Enstitüsünde ise sözü edilen 
öğretim yılında okuldan uzaklaştırılan öğrenci bulun
mamaktadır. 

Kırşehir Lisesi öğrencilerinden Mehmet Seyfioğ-
lu'nun velisinin itiraz dilekçesi Bakanlığımıza gelmiş 
ve gerekH işlemler yapılabilmesi için ilgili Valilikten 
'bu husustaki dosya istenilmiştir. 

Nahit Menteşe 
Milli Eğitim Bakam 
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GÜNDEMİ 

11 NCt BİRLEŞİM 

27 . 12 . 1977 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B — ÎKÎNCt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Reşat 
Oğuz ve arkadaşlarının, can güvenliği ve öğrenim öz
gürlüğü konusunda bir Genel görüşme açılmasına 
dair önergeleri. (8/5) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
NaJbantoğlu'nun, Saraylar ve Yalova'daki Termalde 
Meclise bağlı tesisler hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanından sözlü sorusu (6/87) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ta!bi Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi : 31 . 3 . 1976) 

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

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye 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 tarihi : 22 . 3 . 1977) 

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

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

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

10. — 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) 

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

12. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Akıp 
Aksaç'ın, Kırşehir İlinde, 1977 yılında buğday mah
sulüne arız olan «Kınacık» hastalığına dair Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/83) (Gündeme giriş tarihi : 25.10.1977) 

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

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Türkiye'nin muhtelif bölgelerin
de meydana gelen depremler için sarfedilen para mik
tarının ne olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu. (6/85) (Gündeme giriş tarihi: 1.11.1977) 

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



16. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başlbakandan sözlü sorusu. (66/88) 
(Gündeme giriş tarihi: 20.12.1977) 

111 
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
la 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'ın, 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 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bivkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

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

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 dağıtım 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 Çelebi'nin, 1 Ocak 1974 tari
hinden sonraki teşvik belgesi imalat izni ve fiyat tes
piti işlemlerine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (l(İ/68) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, TC Ziraat Bankasının 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. — Cumhuriyet 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 Ünsal'ın, işkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/73) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğan'in, çay üretimi ile ilgili Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/74) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, sağlıkta can güvenliği konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/75) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, TKİ. Şark Linyitleri Aşkale İşletme
sine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/76) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Meh
met ÖzgüneşMn, Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerin
deki denetimin etkinliği, mahiyet ve şümulü hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/77) 
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21. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Ab
dullah Köseoğlu'riun yasama dokunulmazlığının kal' 
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/852) (S. Sayısı : 706) (Dağıtma Tarihi : 
5 . 12. 1977) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/853) 
(S. Sayısı : 707) (Dağıtma Tarihi : 5 . 12 . 1977) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahıisar 
Üyesi Mustafa Çelik'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/842) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma Tarihi : 
5 . 1 2 . 1977) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüse
yin Öztürk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/817) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma Tarihi : 5.12.1977) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüse
yin Öztürk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/854) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma Tarihi ; 
6 . 12. 1977) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai 
Kocaman'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/813) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma Tarihi : 6 . 12 . 1977) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Lüt-
fi Doğan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/791) (S. Sayısı: 712) (Dağıtma Tarihi : 6 . 12 . 1977) 

28. — Cumhuriyet Senatosu C. Bşk. S. Üye Sa
bahattin Özbek'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/755) (S. Sayısı : 713) (Dağıtma Tarihi : 
6.12.1977) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesî 
Ömer Naci Bozkurt'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

raporu (3/756) (S. Sayısı : 714) (Dağıtma Tarihi : 
6 . 1 2 . 1977) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sıt
kı Yırcalı'nm yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/731) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/1132) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/619) 
(S. Sayısı : 717) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/986) 
(S. Sayısı : 718) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

34. — Cumhuriyet Senatosu C. Bşk. S. Üye Ha
lil Tunç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/1130) 
(S. Sayısı : 719) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

35. — Cumhuriyet Senatosu C. Bşk. S. Üye Halil 
Tunç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/666) (S. Sa
yısı : 720) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

36. — Cumhuriyet Senatosu C. Bşk. S. Üye Ha
lil Tunç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/620) 
(S. Sayısı : 721) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Emanul-
Iah Çelebi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/649) 
(S. Sayısı : 722) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

38. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/651) 
(S. Sayısı : 723) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 
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39. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh

met Feyyat'ın yasama dokunulmazbğınm kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/650) 
(S. Sayısı : 724) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1977) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Tur
han Kapanlı, Kocael'i Üyesi Lütfi Tokoğlu ve Af-
yonkarahisar Üyesi Ahmet Karayiğit'in yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/1068) (S. Sayısı : 725) Da
ğıtma Tarihi: 6 . 12 . 1977) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Abdul
lah Emre İleri'nin yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru. (3/956) (S. Sayısı: 726) (Dağıtma Tarihi: 9.12.1977) 

V 
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