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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının görüşül

mesiyle ilgili 7.11.1978 tarih ve 1 sayılı Danışma 
Kurulu kararı onaylandı. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Zeyyat Baykara ve arkadaşlarının, şiddet olay
ları üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

9 . 11 . 1978 Perşembe günü saat 10.00'da topla
nılmasına dair gruplar önerisi onaylandı. 

9 . 11 . 1978 Perşembe günü saat 10.00'da topla

nılmak üzere Birleşime saat 19.10'da son verildi. 

Başkan 
Sırrı Atalay 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — 5 nci Birleşimi açıyorum. 

i n . — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/ . — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Zeyyat Baykara ve arkadaşlarının, şiddet 
olayları üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair 
önergeleri. (8/8) 

BAŞKAN — Şiddet olayları hakkında açılmış 
bulunan Genel Görüşmenin müzakeresine devam edi
yoruz. 

Söz sırası Sayın Feyyat'ta. Buyurun Sayın Fey-
yat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Şiddet olaylarının genel görüşmesiyle ilgili değer
li arkadaşlarımın konuşmalarını ve Sayın Başbaka
nın cevaplarını yakından izledik. Söyleyeceklerimin 
çoğunu değerli senatör arkadaşlarım söylemişlerdir. 
Her vatandaşın düşündüğü, sayın senatörlerin dü
şündüğü gibi, akıl yolu bir olması bakımından ba

sında da aynı şekilde dile getirilmiştir. Aynı konu
nun tekrarından kaçınarak anarşik olayların neden
lerinden sol kanattaki illegal örgütlerin geçmişte ve 
bugün yapmış oldukları anarşik olayların nedenlerin
den birisi de, Türkiye'de isimleri her ne kadar deği
şik ise de, tüzükleri, programları, davranışları yö
nünden isim konmadığı halde açıkça bir Türkiye ko
münist partisinin kurulup kurulmaması, bunun ger
çek nedenlerinden sayılmaktadır ve soldaki illegal 
anarşist örgütler, Türkiye'de bir komünist partisinin 
olmadığını bahane ederek kendi kanunsuz davranış
larını mazur göstermeye çalışmaktadırlar, 

Sağdaki illegal örgütlerin tutumu hakkında Sa
yın Başbakan bütün detayları ile ilgili bilgi verdiler. Ne 
acı bir tecellidir ki, muhtıradan önce soldaki ille
gal örgütlerin arasına giren provakatörlerin aynısı
nı sağdaki illegal örgütlerin, özellikle ülkücülerin 
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arasına giren provaktörleri de izlemiş bulunmakta
yız. 

Şimdi, Sayın Türkeş'in dediği gibi acaba dava
dan mı döndü bu provakatör?... MHP hakkındaki 
verdiği rapor bunu göstermektedir. 

Merhum Dündar Taşer, bu ülkücülerin önde ge
len kuracularındandı. 27 Mayıs kadrosunun değerli 
arkadaşları dolayısıyla tanışmıştık. Bulvar Palasta 
sık sık görüşme imkânımız olurdu ve Dündar Ta-
şer'iri yanına gelenlerin onunla hemfikir olduklarını, 
devamlı surette koltukladıklarını izlemekteydim; ama 
ne garip acı, bir tecellidir ki, sağdaki bu ihtilâlci ar
kadaşların ve onların yandaşları ülkücülerin arasına 
giren zamanın bazı yöneticileri onlarla beraber de
ğil, bir kamu görevini yaptığını; ama Milli İstihba
rat yönünden mi ve yahut da riyayı icra zihniyeti ile 
mi bilmiyorum, bunlar da rapor hazırlamışlardır. 
Aynen Sayın Madanoğlu'nun evine kadar hulul edip, 
onunla fikirdaş olduğunu beyan eden soldaki Mahir 
Kaynak gibi. Dün burada açıklandı. 

îşte bu üzücü, acı gerçek şunu göstermektedir ki, 
yaşları elliyi geçmiş bazı piri faniler, gençlerin kanı 
üzerinde çirkin bir ikbal peşindeler. Bu şekilde ik
bal düşünenlerin çirkin cesetlerinin bu mukaddes ana
vatanda, yeri olmadığını; ister solda, ister sağda bu 
tip ajan provakatörlerin yeri olmadığını beyan etmek 
isterim. Dün ismi açıkça açıklanmıştır. Ülkücülerin 
arasına sızıp onları tahrik edenlerin, ondan sonra ül
kücüler hakkında rapor hazırlamak suretiyle dava
dan dönenlerin... 

Şimdi, Türk Ceza Kanununun 141, 142 nci mad
desinin geçirdiği aşama hakkında kısaca malumat 
arz edeceğim. Konu biraz teknik olduğu için, zama
nımı boşa harcamamak maksadı ile neşrini düşün
düğüm ve Türkiye'de 141, 142 nci maddelerin uygu
lamalarının ışığı altında bir komünist partisinin ku
rulmasından sonra daha kuvvetlice, balyozla illegal 
örgütlerin üzerine gidileceği inancındayım; bunu bir 
neden olarak kabul ediyorum; fakat bir komünist 
partisinin kurulmasını merhum Gürsel önerdiği za
man herkes «Eyvallah» demişti. Sayın Metin Toker 
yazıdığı zaman herkes «Eyvallah» demişti. Sağdan 
gelen bir kimse «Aman bir komünist partisi kurulsun 
da kimin ne olduğu belli olsun» dediği zaman nor
mal karşılanıyor; ama 1 Mayıs bayramında bazı ör
gütler komünist partisi kurulsun dediği zaman her
kes aslan kesiliyor. Neden merhum Gürsel konuştu
ğu zaman herkes fare oluyor da, o fareler bilâhara 
1 Mayıstaki fraksiyonlara karşı aslan kesiliyor?... Bir 

insan hem fare, hem aslan olamaz; o bizatihi fare
dir. 

îşte, 1 Mayıs İşçi Bayramına sızan ve bir komü
nist olduklarını açıkça beyan eden bu örgütlere kar
şı açık ve seçik beyanda bulunmak ve bunların ileri 
sürdüğü önerilerin geldiği kaynağa göre, cesaret 
alıp, almamak insan kişiliği ile bağdaşmaz. 

Bir doktor düşünün, kürklü, milyoner birisi gel
diği zaman basit bir grip hastalığı için çok esaslı 
muayeneden geçirir. Çünkü o kişinin hastalığından do
layı değil, kesesinden dolayıdır; ama fakir bir hasta 
gelir çok önemli bir hastalığı vardır, ona önem ver
mez. îşte bizim sağdaki milliyetçi geçinen ucuz mil
liyetçilerin davranışı o doktorun davranışına benzer. 

Merhum Gürsel komünist partisi dediği zaman 
veyahut da sağdan birisi dediği zaman ses çıkmaz, 
fare gibidir; ama bunu bir komünist söylediği zaman 
aslan kesilir. îşte bu gerekçenin ışığı altında daima 
komünizme karşı olan ve demokratik sol olmakla 
ve Sayın Bülent Ecevit ile kader birliği yapan Cum
huriyet Senatosunun bir üyesi olarak, özgürlükçü 
bir senatör olarak öneriyorum ve daima da komü
nist partisine karşı olduğumu beyan eden özgürlük
çü bir senatör olarak. 

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri
nin geçmişi hakkında kısaca izahatta bulunmak su
retiyle bugünkü siyasi ve sosyal bunalımların ışığı al
anda bazı gerçeklerin su yüzüne çıkarılacağı inancın
dayız. 

1946 - 1952 yılları arasında Tunceli ve Malat
ya kahramanı ırkçı Celâl Bayar ile merhum Mende
res ve arkadaşları bu maddeler hakkında nasıl dü
şündü iseler, bugünkü sosyalist görüşle, özellikle bü
tün sol fraksiyonlara mensup kadrolar aynı şeyi dü
şündükleri anlaşılacaktır. 

Kısaca Cumhuriyet Halk Partisinin solundaki 
fraksiyonlar ile 1946 - 1952 arasındaki Demokrat Par
tinin endişesi aynı olmakla bu, konuda yoldaş olduk
ları hususunu arz etmek isterim. 

1889 tarihli İtalyan Ceza Kanununun Devletin 
emniyetine karşı Cürümler Kitabının birinci babın
da yer alan «Vatan Aleyhine Cürümler» faslından 
kaynaklanan Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinin geçirdiği aşama, muhteva değişikliği
ni kısaca arz edeceğim. 

1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ceza Ka
nununun kabulü ile birlikte muhtevası az çok mehaz 
kanuna yakın casusluk, askeri mıntıkalar ve askeri 
yazmak gibi eylemlerle ilgili hükümleri taşımakta ve 
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o zamanki 141 - 142 nci maddelerin muhtevası ta
mamıyla bugünkü anlamın dışma kaymakta idi. 

141 ve 142 nci maddelerin bugünkü anlama yö
neltilmesi, yani bugünkü anlamın ilk tezahürü 
23.6.1936 gün 3038 sayılı Tadil Kanunu ile mümkün 
olmuştur. 

Bu Kanunda 141 ve 142 nci maddelerin bap is
mi değiştirilerek «Devletin emniyetine karşı cürüm
ler» kavramı konulmuştur. Bu son tabirin, 1899 ta
rihli İtalyan Ceza Kanunu olmayıp, 1930 tarihli İtal
yan Ceza Kanununun 270 nci maddesidir. 

23 Haziran 1936 tarih 3038 sayılı Kanunla deği
şik 141 ve 142 nci maddelerin metni şöyle idi. «Mem
leket dahilinde içtimai bir zümrenin diğerlerinin üze
rindeki tahakkümünü şiddet kullanmak suretiyle te
sis etmeye ve şiddet kullanarak devirmeye matuf...» 
vesaire. Bu konuda Adalet Komisyonunun düşünce
si 141 ve 142 nci maddeler, memleketin siyasi, içti
mai, hukuki nizamını ve milli hissiyatının sağlamlı
ğını korumaya Matuf meri Ceza Kanununda mevcut 
olmayan, tamamıyla yeni hükümler ihtiva etmektedir. 
Bu hükümlerin memleket dahilinde kurulması veya 
faaliyette bulunmasını menettiği cemiyetler bilhassa 
komünistlik ve anarşistlik gayelerini taşıyan siyasi 
cemiyetlerdir. 

141 ve 142 nci maddeler 16.7.1938 gün 3531 sa
yılı Kanunla tekrar değiştirilerek şiddet unsuru, yani 
cebir unsuru kaldırıldı. Ancak şiddet kullanmadan 
yazılı fillerin icrası suç sayılmış; fakat ceza miktarı 
indirilmiştir. 

İktisadi ve sosyal temel nizamlardan herhangi bi
rini devirmeye matuf cemiyetleri her ne suretle kur
maya tevessül edenler vesaire.. 

©Mnci maddenin sosyal sınıf hakkındaki gerekçe
si şöyle idi: «İktisadi menfaatleri geniş hatlarıyle 
müşterek olan nüfus kitleleri bir sosyal kategori teş
kil ederler. Bu kategoriyi diğerlerinden tefrik eden 
müşterek hatlar ve özellikler mevcuttur. İşte burada 
sosyal sınıf •tabiri sosyal kategori tabiriyle müteradif 
olarak istimal edilmektedir. Sosyal sınıflar sosyolo
jik bir olaydır.» Demokrat parti söylüyor bunu; ama 
Türkeş, «sınıf yok» diyor; daha beş bin sene geriye 
gediyor, onun tuzağına düşen AP'îilerle birlokte. «ve 
bu insan toplulukları da tabii olarak, kendiliğinden, 
sosyolojik kanunlar gereği teşekkül eder» diyor o za
manın Demokrat Partisi. «Gerekçede, fıkrada bahsi 
geçen müessese, yani, iktisadi ve sosyal tenıal nizam 
tabirleri çok geniş bir manayı ihtiva eylemeleri dola-
yısıyie her türlü bozucu ve bozguncu faaliyetleri kap

samakla, iktisadi nizam, ferdi mülkiyete mütedair ni
zam olduğu gibi, muhtevası iktisadi olan bütün hu
kuki münasebetlere de şamiîıdJr.» 

İşte sosyal hakların temeli; grev ve lokavt ve top
lusözleşmelerle ilgili kanunun gerekçeli, 1946 da De
mokrat Partimin görüşü; ama ben de Demokrat 
Parti'nln görüşüydüm; fakat o ruihu at hırsızlarından 
kurtarmaya çalışacağız. 

Gerekçede ayrıca, neyin yasak edildiği de şöyle 
izah edilmektedir: «Müesses nizama komünizm ta
mamıyla aykırıdır. Marksist siyasi doktrin aynı şekil
de demokrasi ile bağdaşmaz. Zira Marksist siyasi te
lakkinin gerçek demokrasinin zıddı olarak mütalaa 
edilmesinde fayda vardır.»< 

Ya bugün?.. Bugünkü Batılı demokrasiler de bu 
görüş taban tabana zıttır. Batı demokrasilerinde, hat
ta Batıda insancıl anlamda kurulan komünist partileri 
İtaîya'daki, Fransa'daki, Almanya'daki komünist 
partilerin düşüncesiyle bizde kurulan sosyalist par
tiler aynıdır, özdeştirler; islimleri değişiktir, bu bir 
gerçektir. Adalet Partisi doğru söylüyor bunu; ama 
gerekçeye gelince kafasını çalıştırmak istemez, Sta-
iinai, komiünformeu düşüncelerle bağlaşarnaz ve ta-
marniyle zıttır. Günümüzün şartları budur. Hele bey
nelmilel bir komünizm artık bugün için yoktur; ama 
bizde kısır kafalardan, çatlak kafalardan bu sesler 
lav gibi çıkar. Nereden çıkar, nereden ilham alırlar 
veya kaynaklanırlar, onu bilemez; her halde cebel
lezi, cüzdandan kaynaklanırlar. Batı Avrupa Liberal 
devletleri bunun basit bir misalidir. Demokrasiye kar
şı olmayı böyle tanımlamaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
İkinci bir kavram anlaşmazlığı da şu: 
Cumhuriyetçiliğe karşı olanlara gelince: Cumhur

başkanlığına yönelik olup irsi krallığı arzulayanlardır 
Cumhuriyete karşı olanlar. Yani, Cumhuriyete karşı 
olanlar irsi krallığı, padişahlığı arzu edenlerdir. De
mek Cumhuriyet düşmanları sağdadır, yani devlet 
baskının seçim yoluyla değil de, padişahlığı ihdas 
etme zihniyetini taşıyan, gerici reaksiyoner, muzir 
cemiyetlerdir. Demokrasiye karşı olanlar ise, dikta 
özentisini duyanlardır. İşte bizim solumuzdaki ille
gal demokrasi düşmanları, olsa olsa diktacı parla
mento düşmanı sayılır. 

Bu itibarla, bütün sağcılardan istirhamım şu: 
| Cumhuriyet düşmanlarıyla demokrasi düşmanlarını 
I tefrik etsinler. Sağda padişahlığı, hilâfeti arzu etme

leri, yani sağdan gelen bir hareket Cumhuriyet düş-
j manlığıdır. Cumhuriyet 'aleyhtarlığıdır. İllegal soldan 



C. Senatosu B : 5 9 . 11 . 1978 O : l 

gelen (bir hareket ise, demokrasi düşmanıdır. Hırsıza | 
kafili, katile hırsız demeyelim. Bu kadar yersiz, ye
tersiz, cahilane beyanda bulunmayalım, kavramları I 
yerlinde kulüıantailım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu gerekçenin ışığı altında uygulamalara gelince, 

Türkiye'de komünizm propagandasından bugüne 
dek, (ister Cephe Hükümeti zamanında isteır Demok
rat Parti Hükümeti zamanında; Cephe ile Demokrat I 
Partiyi ayırırım daürrıa; çünkü Demokrat Partiye say- I 
gıhyır» da ondan. Cephe, nevi şahsına münhasırdır, 
AP ile İlgisıi yoktur. Şöyle; Mesela, hidrojeni Adalet 
Partisine benzetelim; hidrojene kükürtü iiaye ettin 
mi, H2S olur. Nevi şahsına münasır, af buyurun fe
laket olur, necis olur. İşte, Adalet Partisi ayrı şeydir, 
Cephe ayrı şeydir, Cephe bir felâkettir. Bir musibet
tir. Bir ihaneti vataniyedir. Bütün bu 'nifakların to
humunu atmıştır. Bunu her Adalet Partili, özel ko
nuşmalarda takdir eder.. Saygı duyanm; ama bura
ya gelince, âdeta bu partiyi, bu büyük ana muhale
fet parEiiSİni, saygı duyduğum parti'yfi neredeyse âde
ta küçücük, lokal bir partiye, eli silahlı b'ir çeteye I 
kiraya verecek hezeyanlar duymaktayım. 

Cumhuriyet Halk Partisi, solundaki lokal cephe
lere hiçbir zaman prim vermemiştir, taviz verme-
rriiştir. Bunu örnek olarak göstermek isteniz. 

Değerli arkadaşlarım; I 
Bölücülüğe gelince; Ben kısaca şunu arz etmek 

'isterim: Bu konuda çok konuştum. Bu memleketi 
seven, bu miemlaketin bütünlüğünü, beraberliğini Mi-
sakt Müh hudutları içerisinde, ırkçılığı düşürtmeyen, 
Ibütün senatörlerim şu misalime kulak vermesini istir
ham ederim: I 

Selçuk ismini koyarız çocuklarımıza. Gayet güzel, 
Uygur koyarız, gayet güzel, Hakam koyarız (Benim 
çocuğumun da ismi Hakan) ve bunun gibi, eski Türk 
Devletlerinden kalmış isimleri koyarız, Menteşe ko
yarız. Bir Türk kabllesidir, güzel. Şimdi, «Kürt» 
kelimesini de bunun gibi niçin milli pota içerisinde, 
milli 'terlik iiçedisinde, tatlı görmüyoruz? İran Şahı 
kadar olamıyor muyuz? Niçin bu fırsatı İran Şahı
na, Araplara devrediyoruz. İşte, Birinci Cihan Har
binden, bugüne dek, bu ihmal yapılmıştır arkadaşlar. 
Ürkeklikten vazgeçelim. 

Bu itibarla, bu memlekette «Türküm» diyen her
kes Türktür. Türk kelimesi, (Geçenlerde de arz etti
ğim gibi) soyut, kutsal bir kavramdır. Bir çemberdir, 
bir kabuktur. O kabuğun içeriği vardır. Tarih boyun
ca o içerik çeşitli isimler almıştır. Bunun içeriğini iza- İ 

ha kalkarsak, Türkün muhtevası çıkar meydana, Tür
kün özü çıkar meydana. Bu itibarla, bütün Laz, Çer
kez, Arnavut, Türk, Tatar, Boşnak, Selçuk falan... 
Bütün bunları bir koza gibi kabuk içerisine alan o 
kabuk, kutsal sancak, bayrak «Türk» kavramıdır; bü
tün bunları içerir; ama sen kalkıp da, «Kürt» kelime
sine alerji duyarsan, onu «Türk» kelimesiyle mütera
dif kabul edersen, bu bir tehlikedir. Bu sağdan, ırkçı
lardan gelen bir tehlikedir. «Türk» kelimesi ancak, 
Laz'ın, Çerkez'in bir müteradifi olabilir. Türk'ün kar
şılığı olamaz çünkü, Türklüğün içindedir, özüdür, 
protoplazmasıdır. Bu nedenle, sağdan gelen çirkin ırk
çılar, bu memleketin bölünmesine, sağdan gelen bö
lücülere fırsat verilmesine imkân hazırlamıştır. Sol
dan gelen bölücülerin «Türk Halkları» kavramı, Türk 
halkının bünyesinden sadır olmamıştır. Hıncak'larla 
Taşnak'ların yurt dışındaki oyunlarıdır. İran Şahının 
oyunudur. İran Şahının düşmesini istemeyenler, ben
ce, Türkiye'deki anarşik olaylarla işbirliği yapan kim
selerdir. Allah onun da akibetini dünya ulusları ve 
özellikle Türk ulusu bakımından bir an evvel göster
sin. 

Değerli arkadaşlarım; 

Milliyetçi Hareket Partisinin üzerinde çok durul
du. Ben artık onun üzerinde durmayacağım. Çünkü, 
küçücük bir parti. Gönül ister ki, Milliyetçi Hareket 
Partisinin Genel Başkanı, Adalet Partisinin Genel 
Başkanı olsun da, Adalet Partisinin tabam sayesinde 
illegal durumdan sarfınazar eder ve o oyların sayesin
de çete harbinden kurtulur, legal olmaya yönelir. 
Çünkü, Adalet Partisinin yöneticileri bunu istiyor; 
ama Adalet Partisinin tabam bunun farkında değil. 
Bir gün uyanacak; «Kimin oyunu kime kiralıyorsun?» 
diyecektir. 

Son Havadis Gazetesinde şöyle bir haber duydum. 
Efendim, TRT Türk Ordusuna karşıymış, alerji duy
muş, Cumhuriyetin yıldönümünde ordunun, askeri 
birliklerin geçit resmini intikal ettirmemiş... 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk Ordusu riyacıiardan, ihtikârcılardan, korkak

lardan hiçbir zaman hoşlanmaz. Onları daima kulla
nır. Türk Ordusu, kendisini kuran devletin sahibi cid
di partilerle beraberdir ve o partilerin oluşturduğu hü
kümetin, Meclisin emrindedir. Ha bunu iyi bilelim. 
Türk Ordusunun, bir gecede içeriye tıktığı kimselerin 
kalkıp da tersini propaganda edip oradan medet bek
leyip Parlamentoyu bertaraf etmek hususunda fatura 
hazırlayanlardan hoşlanmaz ve Türk Ordusu, asker
lerimiz özellikle bugünkü şartlar altında dahi örfi 
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idarenin ilanını dahi, görev verilse yapar; ama arzu 
etmezler. Çünkü, bütün bu pisliklerin sorumluluğu
nu kim yüklenmişse, onların bir an evvel meydana 
çıkarılması zarureti vardır. Bunun meydana çıkarıl
ması için de yeterli kuvvet vardır. Bugün jandarma 
kuvvetleri mükemmel takviye edilebilir. Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununda bazı tadilatlar yapmak 
suretiyle ordudan, askeri birliklerden her zaman yar
dım alınabilir. 

Sonra şunu sormak isteriz; mahkum olmuş bir 
anarşist kendisini suça itenleri ihbar ederse, delillendi-
rirse, tevsik edebilirse ve kendisini bu suça itenler 
meydana çıkarsa, bunun cezasının kısmen indirilmesi 
gerekçesi Kaçakçılık Kanununda var, uyuşturucu 
maddelerle ilgili hükümlerde var. Bu niçin benimsen
mez?.. Çünkü benimsemeyenler, gerçek kaynaklardan 
medet bekleyen vatan hainleridir. Bu itibarla, bu ka
nunun gerekçesine karşı çıkanları buradan vatan ha
ini ilan etmek çok kolaydır ve rahattır. Esrarla ilgili 
hükümlerde, uyuşturucu maddelerle ilgili hükümlerde, 
kaçakçılıkla ilgili hükümlerde bu tip espriler varken, 
anarşik olaylar için böyle bir hükmün konulmasından 
endişe duyanlar muhakkak ki, yakayı ele verecekleri 
günün yaklaştığına inanan kimselerdir. 

Geçen gün Sayın Adalet Partisi sözcüsü, «Herke
sin yaptığı yanında kalıyor» dediler. Güzel. Herkesin 
yaptığını yanına bırakmamak için, Hükümetten olay
ların üzerine en sert bir şekilde gitmesini, kaynakla
rın meydana çıkarılmasını, ilişkili siyasi partilerin ka
patılması için yargı organlarının harekete geçmesini 
hassaten istirham ediyorum. Çünkü Adalet Bakanı, 
Hâkimler Kurulunun fahri üyesi de sayılacağından ve 
Savcılar Kurulunun da fahri başkanı sayılacağından 
bu konu üzerinde etkisi fazladır. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, iki dakikanız var. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım; 
Geçen sene ben Cephe Hükümeti için «Aşiret» 

tabirini kullanmıştım. «Aşiret» tabirini kullandığım
dan dolayı bir hafta sonra Anadoludan bana çok tel
graflar geldi, âdeta küfür edercesine protesto ettiler. 
Bunun üzerine kalkıp buradan özür dileyecektim, o 
lafımı geri alacaktım. Çünkü, aşiret mensupları di
yorlar ki, «Biz hukuk dışıyız. Bizim bu halde kal
mamızın günahı devlettedir; ama bir tek tarafımız 
var; namusluyuz. Bizi Cepheye nasıl benzetirsin?..» 
dediler. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, buyurunuz. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Görüşmekte olduğumuz konu üzerindeki kişisel 
düşüncelerimi arz etmek üzere yüksek huzurunuzda 
bulunuyorum. Kontenjan Grupunun sayın üyelerine, 
böylesine önemli bir girişimi gerçekleştirdikleri için 
yürekten teşekkür etmek istiyorum. Sayın arkadaşla
rımız verdikleri önergede şiddet olayları hakkında Hü
kümetin biîgi vermesini, aldığıs alacağı önlemleri açık
lamasını, Senato üyelerinin de bu konudaki görüşle
rini belirlemelerini istiyorlar. 

Neymiş şiddet olayları?.. Değerli arkadaşlarımız 
onu da açıklıyorlar. Önergenin amacı da, gerekçesi 
de bugün yaşadığımız hayatı doğruluyor. Türkiye, 
cidden bir ağır bunalım içinde yaşıyor arkadaşlarım. 
Devleti, milleti bölme çabaları artık açığa vurmuş
tur. Ciddi yayın organlarının «Memleket bölünüyor» 
feryatları etkisiz kalmaktadır. Yurt içinde yer yer, 
kurtarılmış semtler, hatta belirli zümreler dışındaki
lerin serbestçe girip çıkamadıkları iller türemiştir. İkin
ci başkentlerden açıkça konuşanlar peyda olmuştur. 
Öte yandan, şiddet eylemleri yurdun her köşesine ya
yılmıştır, önergede işaret edildiği gibi, hızlı bir tır
manma göstermektedir. Bu yola sapanların cüretleri 
gittikçe azıyor. Burada evvelce konuşan değerli ar
kadaşlarımız da açıkça ortaya koydular ki, banka soy
gunları, halkın canına, malına saldırılar; adam ka
çırmalar, öldürmeler, toplu cinai^etler, bombalama
lar, sabotajlar artık hava raporları gibi, günlük haber
ler haline gelmiştir. Mahalleler, yurtlar, bazı okullar, 
•kahvelerin önemli bölümü anarşistlerin karargâhı ha
lini almıştır. Bütün bu facialara dayanılmaz hale ge
len geçim derdi de eklenince millet varlıklısıyîa yok
sulu ile köylüsü ile kentlisi ile korkulu, sıkıntılı, üzün
tülü günler yaşıyor. «Bu işin sonu nereye varacak?..» 
sorusu, 45 milyonun kafasında çakılı, koca bir soru 
işareti gibi, duruyor. 

Konuşuldu, yazıldı, ortaya çeşitli fikirler atıldı. 
Bu iş şuradan çıktı, buradan oldu diye geniş tartışma
lar oldu. İki gündür burada söylenenlerin pek çoğu 
söylendi, incelendi. Hatta; «Bu iş anarşi değil, terör 
değil, buz gibi bir gerilla savaşı» diyenler de oldu. 
Yüce Heyetinizin malumudur ki, gerilla savaşı bugün 
birçok yerlerde bilimsel şekilde uygulanan bir düzen 
yıkma yoludur. Kitaplara girmiştir. Bizde de harp 
akademilerinde okutulur, öğretilir. Bu savaş, devlete 
karşı açılır. Amacı, yasa dışı ve şiddet metotlarıyla 
toplumun tüm sosyal yapısını, temel kuruluşlarım yoz
laştırmaktır. Bu yolla siyasal iktidarı devirerek ken
dilerinin özlediği rejimi gerçekleştirmektir. 
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Kitaplar, gerilla savaşını üçe ayırıyorlar : Birinci 
aşamada gerillacılar örgütleniyor, güçleniyorlar, bilgi 
topluyorlar. Etnik farkları, din, mezhep ayrılıklarını, 
bunların bölgelerini tespit ediyorlar; halkın dertlerini, 
şikâyetlerini, hoşnutsuzluklarım inceliyorlar. Bu konu 
üzerinde yoğun propagandalara ve sızmalara başlı
yorlar. Özellikle okullara, üniversitelere, partilerin, 
sendikaların içine, polise, hatta orduya sızmaya çalışı
yorlar. Bunları tamamlayınca da legal gösterilere, 
grevlere başlıyorlar. Birinci aşamada zor, şiddet yok; 
fakat bu hazırlıklar yapılıyor. 

Bu devreyi tamamlayınca ikinci aşama geliyor. Bu 
sürede her çeşit soygunlar, adam kaçırmalar, öldür
meler, bölgeleri, şehirleri kurtarılmış bölge haline ge
tirmeler, halk mahkemeleri kurmalar; yani terör, sin
dirme, zor başlıyor, 

Nihayet sıra son aşamaya geliyor. Bu devrede ken
dilerine en elverişli görünen bir coğrafi bölgede, en 
çok kışkırttıkları bölgede gerillacılar iç savaşı başlatı
yorlar. Bunu yurdun çeşitli yerlerine sıçratıyorlar. 
Buna da bir ad takıyorlar. «Milli kurtuluş savaşı.» Bu 
nitelikleriyle dış dünyadan bile destek, yardım istiyor
lar. 

Kitapların yazdığı gerilla savaşı bu. Bunu memle
ketimize uygularsanız, yadırganacak bir model çıkmı
yor. Eğer, hakikaten gerilla savaşı bizim bölgemizde 
işletilmiyorsa, Türkiye'nin ikinci, İran'ın da üçüncü 
aşama devresinde olduğunu söyleyebiliriz. i 

Adına ister anarşi deyiniz, ister terör deyiniz, is
ter gerilla savaşı deyiniz; Kontenjan Grupu arkadaş
larımız işte memleketin bu genel manzarasından duy
dukları haklı endişelerle önergelerine «Memleket en
dişe verici bir duruma gelmiştir. Millet kaygı içinde
dir. Aman vakit geçirmeyelim, gelin birlik olalım, bu 
duruma son verecek etkili önlemleri alalım. Çünkü, 
Türk Devleti yasa dışı güçlerin ve yasa dışı her giri
şimin üstesinden gelecek güçtedir.» buyuruyorlar. 

Bu, haklı bir girişimdir. Bu, yararlı ve gerekli bir 
davranıştır. İşte bunun içindir ki, kendilerine şükran 
borçluyuz. 

Demek ki, bu genel görüşme hepimizi birden teh
dit eden, Devleti kökünden sarsan tehlikelere karşı 
müşterek bir çare aramak amacıyla açıldı. Eğer, bu 
amacın saptırıldığını görmeseydim, eğer bu kadar I 
önemli bir konuda en sorumlu makam sahipleriyle 
en tarafsız olması lazım gelen grupların şaşırtıcı be- I 
yanları, haksız, yersiz suçlamalarıyla karşılaşmasay- j 
dım, dinleyip yararlanmak en büyük arzum olurdu. | 

Saptırmalar nasıl oldu : Arz ettiğim gibi, apa- j 
çıktı ki, bu genel görüşme tehlikeye bir çare bulma j 

5 toplantısıydı, olup bitenlere bir suçlu aramak gayreti 
değildi. Bu yola maalesef ilk defa, her defasında Ada
let Partisine her fırsatta çatmayı vazgeçilmez bir iti
yat haline getiren Milli Birlik Grupunun Sözcüsü ar
kadaşımız başladı. Ne dedi, Sayın Kadri Kaplan : 

«Bu şiddet eylemlerinin nedeni açık. Bundan ev
velki Hükümet sağın örgütlenmesine iimkân verdi, za
yıf davrandı. İşte facia da buradan başladı, çatışma 
da buradan çıktı.» 

Toplantının suçlu değil, çare aramak amacını güt
tüğünü bir yana bırakalım, bu teşhis baştan başa yer-

| siz ve haksız. 

Muhterem arkadaşlarımız şu çatı altında çoğumuz 
I uzun yıllardır beraber yaşıyoruz. Milli Birlik Grupuna 

mensup arkadaşlarımız, Anayasanın getirdiği haklar
la, bizler yenilenen seçimlerle ta yeni Anayasa çık
tıktan ve Meclisler kurulmaya başladığı günden beri 
hep beraberiz; olup bitenlerin ortak şahidiyiz. 

Bu anarşi, sadece bundan evvelki Hükümetin bu 
.Hükümete devrettiği bir olay mıdır?.. Bunun bîr ma
zisi yok mudur?.. Yasa dışı örgütlerle, devlet dışı güç
lerle anarşiyi susturmanın, fahiş bir hata olacağını 
kabul etmeyen sorumlu var mı?.. Bu örgütlenmeler 
nasıl başlamış, nasıl gelişmiş; bunu bilmiyor muyuz?.. 
Bu memlekette evvela aşırı solun örgütlendiği, silah
landığı, çete haline geldiği, üniversitenin askeri silah 
ambarlarına döndüğü. Devlet gücünün oralara soku-
lamadığı devirleri unuttuk mu?., 

Bir memlekette aşırı sol bu hale gelince ona karşıt 
teşekkülleri yerinde tutmak mümkün müdür?... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Onlara 
Devlet karşı çıkmalı. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Karşıt kuruluşların örgütlenmesi genellikle 1974 af
fından sonra, «Anlaşıldı, Devlet bu işin hakkından 
gelmek istemiyor; iş bize düştü» iddiasıyla hızlanmış
tır. Doğru mu olmuştur?.. Yanlış olmuştur. Hata, ha
ta ile tamir edilir mi?.. Elbetteki doğru değil; ama 
olmuştur, olduğu da çok yerde görülmüştür. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O za
man komünistleri alkışlıyordunuz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Kimse al
kışlamadı komünistleri. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
«Bundan evvelki Hükümet zamanında ihmaller, göz 
yummalar oldu» deniyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Alkışlı
yorlardı bundan ötürü arkadaşlarınız; zabıtları açın, 
bakın. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yın.; 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGÎL (Devamla) — 
Koalisyonların, hükümet etmenin zorluklan vardır 
muhterem arkadaşlarım. 

Bugünkü Hükümet bile, partisi dışındaki başkan
ların hiçte tasvip etmediği hareketlerine, davranışları
na katlanmak zorunda kalabilir; kalmaktadır. 

Münferit hadiseleri genelleştirerek ahkâm çıkar
mak doğru olmaz. 

Bir makam sahibi yetkisini ölçüsüz kullanmış ola
bilir. Bundan Sayın Milli Birlik Grupu temsilcisinin 
vardığı neticeye ulaşmak zordur. Sola karşı örgütlen
meler, aşırı solun örgütlenmesi , silahlanması tamam
landıktan sonra karşımıza çıktı ve Sayın... 

M. SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — 1970 
raporuna da temas edin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oturduğunuz yer
den müdahale etmeyin. 

M. SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Aşı
rı sol örgütlerinden de bahsedin. 1970'de hazırlanmış 
olan rapordan da bahsedin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Gürsoytırak, 
izin vermedim, oturduğunuz yerden konuşmayın. Lüt
fen müdahale etmeyin efendim. 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (Devamla) — 
Sayın Kadri Kaplan'ın koyduğu teşhis, tarihinden çok 
evvel vukubuldu. 

Bu benzetme veya bu illiyet rabıtası bana bir ta
rihi olayı hatırlattı: 

Faşistler devrinde İtalyanlar, Akdeniz sahilleri
mizde hak iddia etmeye başlamışlardı; gözleri vardı. 
Düçe'nin, «O sahillerde bir karış toprak kazımz, al
tından Roma eserleri çıkar. Oralar bizimdir» iddiaları 
duyuluyordu. Atatürk, bu tarihlerde İtalyan Sefirini 
çağırttı ve dedi ki, «Düçe'ne söyle, bir karış toprağı 
kazarsan Roma eseri çıkar, doğrudur; ama iki karış 
kazarsan Eti çıkar, Sümer çıkar. Onun için buraları 
bizimdir. Sebebin, sahibinin aslına gir. Düçe aklını 
başına alsın. Bana çizmeyi çektirmesin, sonra kendi 
çizmesini ters çeviririm». 

Şimdi, bundan evvelki Hükümet zamanındaki ör
gütlenmeden söz etmeden evvel, daha evvelki, Sümer
ler, Etiler devrine Sayın Kadri Kaplan göz atmayı 
arzu buyurmalıdır. 

Anarşinin tek değil, bin sebebi vardır arkadaşlar. 
Sayın Başbakan da dün bu hataya kapıldı. Buyurdular 
ki: «İster rapor deyin ister tanıtma broşürü deyin, 
bizim için farkı yoktur. Resmi makamlar, sekiz yıl 

evvel komando kuruluşlarının devlet dışı güçlendi
ğini, örgütlendiğini apaçık yazdılar, ortaya koydular; 
ama göz yumuldu. İşte bugün bu hale gelmemizin se
bebi, sekiz yıl evvelki ihmaldir.» Bize göre, bu gö
rüş, konuya çok hatalı bir yaklaşmadır, arz ederim. 
Evvela, «Raporla tanıtma broşürünün farkı yoktur. 
Resmi makam vermiştir.» buyurdular, bu çok yanlış. 
Ansiklopedilere bakınız; rapor, kendisine görev veri
len bir kişinin belirli bir meseledeki inceleme ve öneri
leridir. Broşür de, bilgi verici küçük kitaptır, risale
dir. Biri muktaza tayini için, diğeri bilgi vermek çin 
yapılır. «Efendim, resmi makamlar vermiştir. Adı de
ğil, veren makam mühim.» dendi. Tabii mühim efen
dim; ama niye vermiş?. Niçin bu makamlar bunu ver
miş ve adına neden tanıtma broşürü denmiş, neden 
çok gizli yapılmış?... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu broşürün gizli tarafı, komando kamplarının 

kuruluşu, örgütlenmesi değildir. Meclis kitaplığı şu
racıkta, gidelim beraber bakalım; o tarihte bu kampla
rın kurulduğunu, içinde birtakım gençlerin eğitildiği
ni gazeteler harıl harıl yazdılar; muhabirler kampları 
ziyaret ettiler, röportajlar yaptılar, adli makamlar 
müdahale etmedi. «Ülkü Ocakları bir teşekküldür. 
Nasıl spor kulüpleri kamp kuruyor, eğitiyorlar, bun
ların silahlı eğittiklerini de tespit edemedik.» dediler. 
Takipsiz kaldı. Sorumlu daire ne yapsın?... Bir uyar
maya başvurdu; «Durum bunu gösteriyor.» diye açık
ladı ve yaptığı tespiti tanıtma broşürü halinde vali
lere, Cumhurbaşkanına, Cumhuriyet Başsavcısına yol
ladı. Bu memleket, hukuk devletidir. Siyasi partilere 
Hükümet ne yapar?... Duyduğunu, gördüğünü, bildi
ğini yetkili makamlara bildirir; onlar harekete geçer
se geçer, takibatı onlar yapar. O günkü Hükümeti böy
le yaptığı için suçlamanın anlamı nedir?... 

Sayın Başbakan dün de karşımıza geldi. «Elim
de kanıt olmasaydı bu kadar ağır suçlamaları yap
mazdım. Milliyetçi Hareket Partisi bunları düzenli
yor, kışkırtıyor.» dedi. Şimdi biz de ona soralım; bu 
beyanın o broşürden farkı yok ki, madem o böyle ya
pıyor, sen ne yapıyorsun?... Bize öyle dedi. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Mahkemeye verdik. 
Siz veremediniz; ama biz verdik mahkemeye. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGÎL (Devamla) — 
Hükümet mahkemeye vermez. Hükümet bilgi verir, 
mahkeme harekete gelir. Hükümet bilgiyi vermiş. Ev
velâ hukuk kurallarında uyuşalım. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Hükü
met önler. 
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İHSAN SABRI ÇAĞLAYANG İL (Devamla) — 
Birbirimizi suçlamadan evvel işin aslına varalım. De
mokraside Allah'a şükür ki, hükümetler siyasi par
tilere bir şey yapamaz. Çünkü, demokraside... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Önler 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, bir dakika mü
saade eder misiniz efendim?... 

Muhterem arkadaşlar, 
Müzakeremiz sükûnetle devanı ediyor. Sayın ha

tip fikrini söylüyor. Bu fikri beğenmeyebilirsiniz; ama 
müdahale etmek hakkına haiz değilsiniz. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Soru soruyor, sor
masın efendim. 

BAŞKAN — Uzuyor müzakereler efendim. Mü
zakerelerin uzamasına sebep olursunuz. Niye müda
hale ediyorsunuz?... 

Devam buyurun efendim. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 

Allah'a şükür ki, hükümetler bu vadide bir şey yapa
maz. Siyasi partiler yargı teminatı altındadır. «Elim
de kanıt yar. Bu hareketlerin kaynağı Milliyetçi Ha
reket Partisidir.» diyemez bir Başbakan. Onu ancak 
Anayasa Mahkemesi kararı söyler. Rivayetler varsa, 
kuşkular varsa, onun tartışma yeri Senato kürsüsü 
değildir, hele bir Başbakanın ağzı hiç değildir. 

Her iktidar devrinde tasvip edilmeyen şeyler ola
bilir. Bunlar hukuk devletine saygılı olmanın icabıdır. 
Bunu karşılıklı suçlama yapmada yarar yoktur. «Ne 
yapalım ki, bu gibi şeyler olmasın? Beraber ne gibi ted
bir alalım ki, bunların önüne geçelim.» demek var
dır. Öyle olmadı, Sayın Başbakan buraya, teşrif etti, 
kendilerinden başka bütün partileri değişik ölçüde 
suçladılar. Sonra da «Sayın Demirel, mücadeleyi is
tediği kadar sert ypamaya karar versin, biz uymayız. 
Şiddete şefkatle, sert mücadeleye yumuşaklıkla, kav
gaya barışla mukabele edeceğiz» buyurdular. 

Sayın Başbakanın Demirel - Ecevit diyalogunun 
kızgınlığı içinde Van'da ya da kendi kongresinde kap
tığı mikrofonu eline geçirir geçirmez nasıl hırçınlaş-
tığını hayret, ibret hatta endişe ile seyreden 45 milyon 
insanın buna inanacağını zannediyor musunuz?... 

Zaten Sayın Başbakanın barıştan ne anladığını dün 
Sayın Demir Yüce burada izah etti; onun için yadır
gamayız. 

Sayın Başbakana göre, iki büyük parti arasındaki 
çatışmaların baş nedeni, demokrasinin tanımında bile 
farklı düşüncelere sahip olmaklığımızmış. Bu konu 
üzerinde biraz durmak gerekir. 

Demokrasinin tanımı, kuralı açık, bilimsel hale 
gelmiş. Burada bir ihtilafa düşmemize imkân yok; 
ama demokrasinin çeşitleri var. Anayasa yapısından 
gelen çeşitleri var. Bazı ülkelerde açık Anayasa var
dır, yani Anayasanın bağışladığı temel haklar, hürri
yetler gerekirse kendisinin tanımladığı rejimi değiş
tirmek için bile kullanılabilir. Buna açık Anayasa di
yoruz. Bazı memleketlerin anayasası kapalı, temel hak 
ve hürriyetler ancak anayasada nitelikleri belirtilen re
jim içinde ve onun sınırları ölçüsünde kullanılır. İşte 
bizim Sayın Halk Partisi ve O'nun Sayın Lideriyle 
anlaşamadığımız nokta burada başlıyor. 

Bizim Anayasamız, bize göre, kapalı bir Anayasa. 
Temel hak ve hürriyetler, Devletin nizamını yok etmek 
için kullanılamaz. Devletin şeklini değiştirmek için bu 
haklardan, hürriyetlerden yararlanılamaz diyoruz. 
Dün onu burada saygı değer bir profesör de tasdik 
etti. «Bu Anayasa, kendi niteliğini kendisinin tarif et
tiği rejim içinde temel hak ve hürriyet bağışlamıştır» 
dedi. Sayın Başbakan, «Hayır, özgürlükler sınırsızdır» 
diyor. Bu görüş, Anayasanın lafzına da, ruhuna da 
terstir. Onun içindir ki, demokrasinin temel tanımı 
değişmez; ama demokrasilerin milletten millete deği
şen şekilleri vardır. İngiliz demokrasisi, Fransız de
mokrasisi, İsviçre demokrasisi, Türk demokrasisi aynı 
şeyler değillerdir. Biz Sayın Başbakanla demokrasinin 
tanımında değil, Türk demokrasinin uygulanmasında 
ayrı görüş sahibiyiz. Bize göre de biz haklıyız. 

Sayın Başbakanın ısrarla savunduğu bir görüş var. 
«Demokrasilerde bütün fikirlere saygı duyulmalı. Ne
den Türkiye'de komünist partisi kurulmasın?» Hatta, 
bir gün Senatoda bendenizi muaheze buyurdular, 
«Çağlayangil bütün Avrupa'yı dolaşıyor, orada de
mokrat memleketlerde, bizim gibi memleketlerde ko
münist partilerine, resmen vücut bulmuş partilere rast
lıyor. Nasıl geliyor da burada komünist partisinden 
umacı gibi bahsediyor, bu çelişki nedir?..» dediler. 

Demokraside her fikire saygı duyulmalıdır; bu 
doğru. Komünist partisi de kurulmalıdır. Mademki 
memlekette bu akımı benimsemiş kişiler var, onların 
da temsili tamamlanmalıdır görüşü nazariye olarak 
doğru; ama muhterem arkadaşlarım, bu yaklaşım 
bizi Türkiye'de bir teokratik akımın, bir haneden par
tisinin de temsil edilmesine ister istemez götürür; gö
türecektir. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil beş dakikanız 
var lütfen ona göre ayarlayın efendim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Eğer izin verirseniz devam ederim, izin vermezseniz 
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zamanında susarını ve Genel Kurul müsaade buyu
rur sa... 

BAŞKAN — Size izin vermek, benim hakkım 
değil. Beş dakikanızı bitirin talebinizi Yüksek Heye
te bildiririm. 

ÎHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Çok teşekkür ederim. 

Türkiye coğrafi durumu ile Güney Amerika'da 
kâin olsa idi, böyle bir düşünce akla gelebilir; ama 
bugünkü durumuyla bugünkü komşularıyla hele bu
gün Genel Görüşme konusu olan manzarası ile üste
lik bin dolar seviyesindeki fert başına geliri ve tamam
lamaya muhtaç olduğu bir kalkınma hamlesi karşı
sında bugünkü sosyal ve sosyo ekonomik yapısı ile 
bu yaklaşıma elverişli bir ülke değil. İşet bizim ihti
lâfımız burada başlıyor ve yürekten inanıyoruz ki, 
Sayın Başbakanın savunduğu Özgürlüğün gerçekleş
mesi Türkiye'de demokrasinin mezarı olabilir. 

Halk Partisinin sosyalist bünyesi itibariyle de tar
tışmalar oluyor. Sosyalist bir parti kurulabilir. Yal
nız, dünyada iki çeşit sosyalizm var. İskandinav sos
yalizmi, Doğu sosyalizmi. Halk Partisi eğer sosyaliz
mi benimsedi ise, İd enternosyanele girmekle bunu 
tescil etmiştir, bu konunun münakaşası uzun, oraya 
girmek istemiyorum, konumuz dışı. Bu iki nevi sosya
lizmden hangisine bağlı olduğunu açıklamalıdır. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Söyledi, 
açıkladı. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Açıkladı, sosyalist 
enternasyonele girmekle açıkladı. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Açıklamak başka uygulamak başka. Bir yerde ticareti 
devletleştirmeye kalkarsanız, her şeye el koyarsanız, 
özel teşebbüsü her sahada, hatta eczanelerde bile bal
talamaya kalkarsanız, o zaman iddianızla uygulama
nız arasında çelişki var demektir. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Sizin bu beyanınızla, 
yaptığınız uygulamalar ters. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Açıklarım, mesele yok; ama açıklamak kâfi değil, 
davranışınız nedir?... Geldiler burada sendikacılara 
bölücülük sokulmamalı, örgütler siyasi amaçlara yö-
nelmemeli ve kamu görevlilerine siyasi eğilim sokul
mamalı gibi öğütlerde bulundular, ben zannettim ki, 
kendilerinden şikâyet ediyorlar... 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Sziden şikâyet edi
yor. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Kendi yaptıklarını nasihat halinde bize naklettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Her devirde yolsuzluk olur. Bizim zamanımızda 

olmuştur, başka zamanda da olmuştur, şimdi de ola
caktır? Birleşmeler, koalisyonlar zorluklar doğurur; 
ama bunları teşmil etmek doğru değil. Bizim Hü
kümete zayıftı da, başı zayıftı da, hükmedemedi de, 
güçsüzdü de, ondan bu olaylar oldu dendi. Bu Hü
kümetin kuvvetli olduğu iddia edilebilir mi?... Her 
hükümet Meclis çoğunluğuna oturur, bu Hükümet 
kendi çoğunluğuna oturuyor. Biz Hükümeti eleştri-
dikçe, «Efendim siz vaktiyle 226'yı bul demediniz 
mi?.. Bulduk, geldik işte. Hükümet değil miyiz?» di
yorlar. Hükümetsiniz efendim, Hükümetsiniz, De 
facto Hükümetsiniz; ama teşbihte hata olmaz derler, 
nesebi sahih olmayan bir çocuğa da adı ile hitap et
seniz, «Canım benim adım yok mu, Ahmet değil mi
yim, Mehmet değil miyim, niye böyle söylüyorsun?» 
diyebilir. Evet Ahmet'sin, Mehmet'sin, burnun var, 
kaşin var; ama dünyaya teşrif biçimin hatalı, onun 
için adın başka diyebiliriz. 

Hükümetin kuruluş biçiminde kusur buluyoruz... 
KÂM RAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Sizden 

alıştık. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 

Bu çürük çoğunulğu güce kâfi görmüyoruz, onu söy
lemek istiyoruz. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Başka 
türlü mü kurulmuştur?... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim gelir, 
söylersiniz orada. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Başkan 
cevap verir, siz değil. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Anlayamadım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Sayın Çağlayangil 
devam buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İkaz etmek bir 
yerde bize düşüyor, dinlemeye mecbursunuz. 

ABDULLAH ERCAN (Çorum) — Hata dolu ko
nuşma, hangisini dinleyelim? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şekliniz, şemali-
niz ortaya çıktı. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Hiç müdahale 
etmeyen adam olsan, o çıkışını dinleriz. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Umarım ki... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 

Umarım ki, ne CHP.... 
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BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz bundan ev

vel konuşanı dinledik. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Ucuzal... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Dinlemek mecbu

riyetindeyiz, 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen efendim, kar-

' şılıklı konumayalım, 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şekliniz şemali-

niz ortaya çıkınca laf atmak... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Biz hürmet 

ediyoruz, dinliyoruz; ihtiyaç yok. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 

Umarım ki, ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne de baş
ka partiler bir daha bu modelle bir hükümet kurma
yı denemeyecektir. 

Sayın Başbakan münferit örnekler verdi ve bun
lardan da genel yargılar çıkardı. Şimdi, ben huzuru
nuza gelsem ve desem ki, bugün falan vilayetin Ata
türk ortaokuluna müdür tayin edilemiyor. Veliler top
landılar valiye gittiler, vali Maarif Müdürlüğüne te
lefon etti, Maarif Müdürlüğü, «Efendim, tayin ede
miyorum, beş tane aday var, TÖB - DER bunun için
den hangisini tercih ettiğini söylemedi, tayin edeme
dik.» dese ve ben de bu bir vakıadır desem, bu da doğ
ru veya yanlış olsa, bu demek midir ki bugünkü Hü
kümetin bütün icraatı budur?.. Ama var böyle şeyler, 
olabilir böyle şeyler. Bunları örnek olarak alıp da, iş
te falan devirde şu oldu, siz busunuz; şimdi böyle olu
yor, siz busunuz diye genel savunmalarla birbirimi
zin üzerine yürümekle netice alamayacağız. Benim söy
lemek istediğim nokta odur. 

Buna mukabil Sayın Başbakan diyor ki, bölücü 
akımlar milleti yanında bulamıyor... Gelin burada 
birleşelim, bu doğru bir teşhis, bu bizi kurtaran bir 
görüş. Kmiden gelirse glesin, gelin briieşelim burada, 
bunun üzerinde duralım, bunun üzerinde işleyelim, 
kendimize güvenelim. Atatürk, «Ne mutlu Türk'üm 
diyene» demiş; «Ne mutlu Türk doğana, kanı Türk 
olana» bilmem ne dememiş, işte burada birleşelim. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, bir dakika efen
dim. Müddetiniz doldu. 

Sayın Çağlayangil... 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 

Sayın Başkan, müdahalenzi belki benim zamanımı... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, onu, o payı kul

landırdım efendim. 
Sayın Çağlayangil konuşmasının devamına mü

saade tadep etmektedir. Eğer... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın Baş
kan.... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Konuşmasının devamına müsaade edilmesini oyla

rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın Baş

kan, bir şey arz edeyim de efendim... 

BAŞKAN — Oylamaya geçtim, müsaade buyurun. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Efendim, 

ne kadar süre ile müsaade istiyorlar?... Biz de yarar
lanarak dinliyoruz, biz de oy vereceğiz; ama ne ka
dar süre istiyorlar?... 

BAŞKAN — Konuşmanız ne kadar sürer Sayın 
Çağlayangil?... 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
15-20 dakikada bitireceğimi zannederim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — 15 daki
kayı biz de kabul ederiz. 

BAŞKAN — Evet efendim, 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Buyurun Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım; 

Tarihi bir hadise anlatacağım. Yıl 1923, Ağustos 
ayı. Kurtuluş Savaşı başarıyla kazanılmış; ama henüz 
Cumhuriyet ilân edilmemiş. İkinci Türkiye Büyük 
Millet Meclisi açılmış; Atatürk Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümetinin Başkanı ve Meclisin Reisi 
olarak tekrar seçilmiş. Genç Kumandan kürsüye ge
liyor, gösterdikleri itimattan sonra Meclise teşekkür 
ediyor ve şunları söylüyor: 

«Efendiler, bugüne kadar istihsal eylediğimiz mu
vaffakiyet, bize ancak terakki ve medeniyete doğru 
bir yol açmıştır. Yoksa hedefimize ulaşabilmiş deği
liz. Bize ve ahfadımıza düşen vazife, açılan bu yeni 
yol üzerinde tereddütsüz ilerlemektir. Ancak, bu ka
dar fedakârlıkların semeresini elden kaçırmamak ve 
geçen musibet ve felâketlerin bir daha avdetini gayri 
mümkün kılacak tedbirleri almak, bizim için her gün
kü baş düşünce olmalıdır. Baş görevimiz, bütün mme-
lekette istikrarlı bir asayişin sağlanmasıdır. Millet ge
niş bir emniyet ve huzur içinde müsterih bulunmalı
dır. Hükümetlerin hikmeti mevcudiyeti, memleketin 
asayişini milletin huzur ve rahatını sağlamaktır. Bu
nu temin etmenin tek çaresi de halkın emniyetini ve 
devletin vahdetini, memleketin asayişini ihlâle tasad-
di edenler, devletin bütün kuvvetlerini karşılarında 
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bulmalıdırlar.» İşte bizim tereddüdümüz bu nokta
da başlıyor. Tereddüdümüz bu noktada başlıyor; çün
kü bütün verilen teminata rağmen, bu Hükümetin ku
ruluş tarzında ve bünyesinde ve mazisinde bizi tered
düde sevk eden cihetler var, kuruluş tarzındaki acaip 
lik, zafiyet. 

Bünyesindeki tutum, bir koalisyon, bir tek parti 
koalisyonu. Evet, her büyük parti koalisyondur. Kor 
büyük parti kendi içindeki fraksiyonlarının bir koa
lisyonudur; ama Halk Partisi içindeki fraksiyonlar 
arasındaki mesafe korkunç. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Nereden bili
yorsunuz?... 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Sizin «Nereden biliyorsunuz?..» demenizden biliyo
rum, reaksiyonunuzdan biliyorum. (CHP sıraların
dan gülüşmeler) 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Yok canım, ne 
kadar da akıllısınız. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
«İşçi olsaydım, ben de onu yapardım. Doğa kanunu 
memleketin en kuvvetli kanunudur.» diyen bir parti. 
Mitinglerde, yasaklanmış rejimlerin yamnda, parla
menterleriyle resmen temsil edilen bir parti. Bize anar
şi karşısında halkın rahatını bozan, Atatürk'ün dedi
ği gibi, bunu ihlale tasaddi edenler karşısında, devle
tin bütün güçlerini çıkartacak güçte görünmediği için 
tereddüt içindeyiz; tasamız oradan geliyor. 

Saym Başbakan burada bizim bir Adalet Bakanı
mızdan şikâyet etti. O Mardinde Sayın Başbakanı şi
kâyet etmiş. Sayın Başbakan bizzat Hakkâri'de ma
zisini, kendi partisinin de içinde olduğu devleti hal
ka şikâyet etti. «Siz geri bıraktırıldınız» dedi. «Kal
dınız» demedi, «Brakünldmız» dedi. Hangi devlet bir 
bölgesini kasten geri bıraktırır... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hükümet, hü
kümet. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
İhmal eder ve hangi hükümet, hangi hükümet başka
nı devletini halkına jurnal eder. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Devlet değil, 
Hükümet. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Sayın Başbakan araç - gereç bahsinde «Devleti peri
şan halde bulduk» dedi. Katılmıyorum, ben 1940 se
nelerinde Polis Kolejinin ve Polis Enstitüsünün polis 
taktiği ve polis psikolojisi hocası olarak, bu müesse
sede İsviçre'den getirttiğimiz Mösyö Payo ismindeki 
bir kriminologun riyaseti altında balistik ismini ve 

teknik hususları devrin polislerine öğrettik. Sayın 
Başbakan bunu inkâr etmiyorlar. «Var, hepsi de var. 
Teknik şey de var» diyorlar, «Uygulama hatah» di
yorlar. Uygulamanın hatah olması, devletin perişan
lığı demek değildir. Şu veya bu vekilin ihmali demek
tir. Türk polisi hiç bir zaman ilmi seviye itibariyle 
düşük değildir. Belki kifayetsizdi, belki aracı yok
tu, şu yoktu; ama olup bitenden haberdar bir polisti. 
1940 senesinde balistik ilmi,1940 senesinde ilmi tet-
kikat polise girmiştir; ama enfiye çeker gibi bir tek 
müessese idi, Türkiye'nin bütün adli kuruluşları ay
nı müesseseden gelir bilgi alırlardı, pratikte işlemez
di; ama bunlar yok değildi. 

Birtakım tedbirler de saydılar. Dediğimiz gibi, bi
zim endişemiz Hükümetten geliyor. Hükümet, ge
rekli tedbirleri almıyor. Hükümet, zamanı idare
sinde, 10 ay içinde, kaç kişinin öldüğünü tespit ede
miyor; sonra da «Faillerin hepsi malumdur» diyor. 
E, burada benim Grupumun Sözcüsü sual sordu; 
«Falan hadisenin faili nerede?» «Falan hadisenin faili 
kim?» dedi. «Bunların hepsi malummuş; ama ya
kalanamamış...» E, söyleseydiler; «Beş kişiyi halk 
mahkemesinden sonra kurşuna dizenler falanlardır... 
Hamit Fendoğlu'nun katilleri falanlardır... Falan ha
disenin faili falanlardır; ama yakalayamadık» dese
lerdi, yine teselli bulurduk; «Neyse tespit etmişler, 
günün birinde yakalarlar» derdik. Ölüsünün sayışım 
bilmeyen Hükümetin, faili nasıl ele geçirdiğini tah
min etmek güçtür: Tahminler... 

Diyoruz ki, «Yasal, Anayasal tedbirleri almıyor
sunuz.» O zaman bize «Hacet yok» dediler; «Mem
leket bu tedbirlerle gül gibi idare edilir» dediler. Şim-

I di, 10 ay sonra geldiler «Yasal tedbir alacağız» de
diler. «Ne gibi tedbirler alacaksınız...» dedik, Sa
yın Babakan dün burada beni çok üzen bir beyanda 
bulundular ve buyurdular ki; «Devlet güvenlik mah
kemeleri kurmak lazımdır...» Anayasanın âmir hük
mü; ama bu mahkeme kurulmuş, Anayasa Mahke
mesi de bozmuş. Bozma sebeplerini tetkik ettik, 
«Anayasadaki (Tabir aynen Sayın Başbakana aittir) 
unsurlara aynen riayet etmek suretiyle kurulacak her 
devlet güvenlik mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ta
rafından iptal edilmeye mahkûmdur. Bu vaziyet 
karşısında bu yola gidemeyiz; biz özel mahkemeler 
kuracağız...» Arkadaşlar, dikkatinizi çekerim; mem
lekette bir Anayasa, 45 milyonu birbirine bağlayan 
kutsal mukaveledir. Bunun etrafında toplanmışız. 
Referanduma sunulmuş; kabul edilmiş, bunun üs
tünde hükümet kurmuşuz, Devlet olmuşuz. 
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Şimdi, «Ben katiyen demokrasiden ayrılmayaca
ğım, ben demokratik olmayan tedbirlere başvurma
dan bu işin hakkından geleceğim. Benim mayam, 
demokratiktir» diyen bir Başbakan geliyor ve diyor 
ki, «Devlet güvenlik mahkeremeleri kuramam; çün
kü Anayasamız, kendisinin icat ettiği, kurduğu 
mahkemeye ters düşüyor...» Bu ne garip iddiadır?.. 
Ters düşen Anayasa... Anayasalar ters düşmez muh
terem senatörler. Anayasalara ters düşülür ve onun 
cezası fecidir; ama Anayasa hiç bir halükârda hiçbir 
şeye ters düşmez. Bu ne iddiadır?.. Bu, kürsüden 
söylenmiştir, imkân varsa zabıtlardan çıkaralım. 
Anayasanın saydığı unsurları muhafaza ederek kura
cağımız her devlet güvenlik mahkemesi iptale mah
kûmdur... Bu neticeye varılamaz. Bu neticeye va
ran bir demokrasi anlayışıyle Adalet Partisi olarak 
mutabık kalınamaz. 

Yüce Senatoyu saygılarımla selamlıyorum. (AP, 
CGP ve Cumhurbaşkanlığınca S. Üyeler Grupu sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bir hususu açıklamak zorundayım: Sayın İçişleri 

Bakanı cevap vermek üzere söz istiyorlar. Kendile
rine, Tüzüğümüz gereğince söz vermem mümkün 
değil. 

Aslında, Hükümeti denetlemek için konuşulmuş 
Tüzük maddelerinden, Genel Görüşme bahsi içeri
sinde, 129, 130, 131 ve 132 nci maddeler özel mü
zakere şeklini ve usulünü getirmektedir; ama bu 
özel müzakereler zamanında, yani daha önceleri 
Heyeti Umumiyenin de arzusu istikametinde bazı tah
ribe maruz kalmış. Bu 129 ncu maddede grupların 
konuşması mümkün olmadığı halde, daha önceki 
genel görüşmelerde gruplar konuşturulmuş, hatta mü
teaddit defalar konuşturulmuş, dün Adalet Partisi 
Grupu, Grup adına Sayın Başkandan, Sayın Cum
huriyet Senatosu Başkanından söz istedi. Sayın Baş
kan, Tüzük maddesinin yani 129 ncu maddenin 
kendilerine Grup adına söz verilmesine imkân ver
mediğini ısrarla beyan ettiler. Adalet Partisi Grupu 
da ısrar etmedi söz istemekte; ama emsal var idi. 
Bana söylediler, ben de Sayın Cumhuriyet Senato
su Başkanımn fikrine iştirak ettiğim için, özel bir 
müzakere usulü maddesi olduğu için, aynı şekilde 
ben de cevap vermemekte ısrar ettim. 

Bu maddede «varsa üç üye konuştuktan sonra 
hükümet dinlenir, diğer üyeler de müzakereye ka
tılabilir» denmektedir. Aslında bu maddeye göre 
Hükümet konuşmuştur, bir daha Hükümete de söz 
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J vermek mümkün değildir. Ancak, Sayın Başkanla 
bu daha önceki teamül haline gelmiş, yani Tüzük 

j maddesini tahrip etmiş olan tatbikatı bir defa daha 
aym şekilde tatbik edelim, yani sayın üyelerin ko
nuşması bittikten sonra, ikinci kez söz isteyen grup
lara verelim, tabii gruplara söz verince Hükümete 
de söz vermek icap eder» şeklinde konuştuk ve bu 
maddelerin Tüzükte yazılı olduğu şekilde bundan 
böyle tatbiki Başkanlık Divanında yeniden müzakere
ye alınıp ve bu hususta titizlik gösterilmesine dikkat 

j sarf edilecektir. Bu itibarla Sayın içişleri Bakanına 
söz vermemin mümkün olmadığım beyan etmek is
tedim. 

Söz sırası Sayın Münif İslâmoğlu'nda. Buyurun 
ı Sayın İslâmoğlu. 

ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Kastamonu) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Konumama, Sayın Başbakanın konuşmamla il
gili kısımlarına temas ederek başlayacağım. Sayın 
Başbakan konuşmasında «Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu'daki hareketleri büyütmek doğru değildir.» 
buyurdular. Şimdi vesikalarını arz ettiğimde, (özür 
dileyerek arz edeyim ki) yanıldıklarını anlayacaklar
dır. 

Halk bu hareketlerin karşısındadır, yanında de
ğildir. Hiç bir zaman da olmayacaktır. Macaris
tan'da halkın nerede olduğunu bilirsiniz; fakat 4 - 5 
bin kişilik bir teşkilat, bir insan kitlesi Macar Hal
kına rağmen, vaziyete hâkim olmuştur. Evet Gü-
neydoğu'daki ve Doğu'daki halkın benimsemediği bu 
bedbaht hareketlerin kuvvet kaynağı kanaatimizce 
Hükümettir ve Hükümettedir. 

TÖB - DER'in 4 ilâ 11 Şubat 1978 tarihleri ara
sında yapılan Demokratik Eğitim Kurultayında veri
len kararlar, Başkan Gazioğlu'nun konuşması Ana
yasanın «Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bir bütündür, resmi dili Türkçedir» diye 
kabul eden üçüncü maddesine ve Dernekler Kanunu
na aykırıdır. Eğitim Kurultayının Raporunda Kürtçe 
ve Türkçe yayın yapan Roje Verlat gazetesi üzerin
deki baskıların kaldırılması, Kürt hal-kının kendi 
dilinde eğitim görmesi istekleri yer almaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye'de çeşit
li halkların değil, Türk milletinin yaşadığını söy-

I 1er ve aksini bölücülük kabul eder. Taksim mey
danında programında bölücülük ve sınıf diktatörlüğü 
olan bir partiye, Türkiye komünist partisine özgür
lük istenmiştir. Sayın Başbakan Ecevit ise, Ana-

| yasanın 11 nci maddesinin düşünce ve kanaat hür-
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riyetine koyduğu sınırlara rağmen, Taksim göste
rilerini tasvip etmiştir. 

Anayasanın 11 nci maddesinin son fıkrası şöyle 
der: «Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden 
hiç birisi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk 
Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına daya
narak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti 
ortadan kaldırma kasdı ile kullanılamaz.» Taksim 
Meydanında bu maddenin ruhu ve lafzına aykırı 
bir sisteme özenen Türkiye komünist partisine özgür
lük istenmiştir. Halklara özgürlük istenmiştir. «Kür-
dara azadi» sloganları Sayın Ecevit'in mantığı ile 
düşünce özgürlüğünün bir parçası olarak karşımıza 
çıkmıştır. 

Belki Sayın Ecevit, tıpkı 1 Mayıs'tan sonra Tür
kiye komünist partisine özgürlük çağrılarına karşı 
gösterdiği hoşgörüyü bunlara da esirgememek eğili
mindedir. O zaman Saym Başbakan şöyle diyordu: 
«Memleketimizde her türlü siyasi düşünceye yer ol
maması zaten büyük bir eksikliktir. Bir de bu eksik
liği belirtenleri cezalandırmak olanaksızdır.» 

Saym Ecevit, Doğu politikamızda o kadar ileri 
gitmişlerdir ki, Doğu'da vaktiyle isyan görmüş ve 
dolayısıyle ıstırap çekmiş bir ilimizde «1938'in kah
ramanları» diye korkunç bir istismarda bulunabil-
miştir. Oysa, 1938'de kendisinin katliam dediği 
olay cereyan ettiği senelerde Genel Sekreterliğini yap
tığı rahmetli İnönü Başbakan harekâtın başında ve 
Hükümet Cumhuriyet Halk Partisinin tek başına ik
tidar olduğu ve Cumhurbaşkanının da Büyük Atatürk 
olduğu bilinmektedir. Hükümet ve Saym Başbakan 
bütün bu izah ettiğimiz hadiselere beyanlara seyirci 
kalmalarıyla bu yoldan anarşi gayyasına Türkiye'yi 
sokmakta devam etmeleri ile Anayasayı ihlal etmiş 
ve etmekte bulunmaktadırlar. 

Yine, Devlet memurlarının kurduğu TÖB -
DER'in Kurultayında Anayasanın 3 ve 11 nci mad
delerinin ihlaline ait pasajlar okuyup bu faslı ka
pamak istiyorum. Pasajlar: «Irkçı, söven, asimilas
yona! eğitime hayır» «Ana dil ile eğitim.» «Kendi 
geleceğini özgürce belirtme hakkına sahip çıkma yo
lunda hızlı bir gelişme içerisinde bulunan Kürt ulu
sal demokrat güçlerini ezmek için ırkçı, söven, asi-
milasyoncu baskılar yoğunlaşmaktadır.» Yine başka 
bir pasaj: «Mevcut eğitim sistemi Türk olmayan 
ulusal topluluklara karşı izlediği asimilasyon politika
sının ve ırkçı söven uygulamanın en önemli araçla
rından biri oluşturulmaktadır. Buna karşı mücadele 

| etmek örgütümüzün başta gelen görevidir. Yine ayrı 
bir pasaj: «Türkiye'de eğitim ötedenberi ırkçı, sö
ven, asimilasyoncu «milli» bir karakter taşımakta
dır. Ana dili Türkçe olmayan halk topluluklarından, 
küçük bir azınlığın dışında, hiçbirisinin kendi ana 
dilinde eğitim, öğretim görme ve kendi kültürünü 
özgürce geliştirme hakkı tanınmamıştır. Türkiye'de 
halkların ve haklarının eşitliği kendi geleceklerini öz-

1 gürce belirtmesi ilkesi doğrultusunda herkese kendi 
anadilinde eğitim görme hakkı tanınmalıdır.» 

«Emperyalizm, faşizm, sosyalizm konusunda 
eğitim ne denli zorunlu ise, Kürt ve Kürdistan ko-

j nuları da, yani Kürt halkının antisömürgeci müca-
I delesi konusunda da kitlelerin eğitiminde o denli zo

runludur. Geçmişte Kürt halkı üzerinde uygulanan 
jenosit eylemlerin ve bunu alkışlayanların hesabı so
rulmalıdır. Mevcut eğitim sistemi, egemen sınıf
ların Kürt halkı üzerinde ırkçı söven politikasının 
bir parçasıdır.» 

Hükümetle vazife alan bir bakanın Temmuz ayı 
ortasında Diyarbakır konuşmasında, «Ezilen halkların 
yeterince savunulabilmesi için düşünce özgürlüğüne 
ihtiyaç vardır.» buyuruyor. O nedenle, 141, 142 nci 
maddeler kaldırılmalıdır. Ezilen halklar tabiri, bir 
Sovyet propaganda tabiridir. Bizim Anayasamızda 
halk deyimi yoktur, Türk Milleti vardır. 

j 13 Nisan 1978'de Roja Wellat gazetesinde «Kür-
j distan'da jandarma baskısı devam ediyor» diyor ve 

yine Türkiye'de Anayasa dışı hareketleri destekleyen, 
j bölücü ve anarşiyi, sınıf mücadelesini körükleyen 
ı Romahi, Bohoz, Şafak, Komal, Rızgari, Aydınlık, 

Özgürlük Yolu, Roje Wellat, Kova adlı neşriyatlar 
birbirini takip etmektedir. 

6 Mayıs 1978 sayısında Kurtuluş Gazetesinde 
şöyle bir haber var: «Türkiye halklarının yiğit mili
tanı Nurettin İl öldürüldü» 

Yine, 11 Nisan 1978'de aynı gazetede şöyle bir 
haber var: «Irak, İran ve Türkiye sınırlarının kesiş
tiği Dilamber dağında gizli bir yerde Irak, îran, Türk, 
Kürdistan'dan gelen temsilciler kendi aralarında da
yanışma ve işbirliği konusunda tartışıp, kararlar al-

j dılar. Toplantı sonunda imzalanan anlaşmaya, Pe-
yamana Sesiner (Üç sınır anlaşması) adı da verildi. 

23 Nisan 1978 sayılı Kurtuluş gazetesi, «Tabular, 
Tabuların üzerine cesaretle yürüyenler çıkmadıkça 
yıkılmazlar» diyor ve «Hâkim Türk şovenizmi yıkı-

j lacaktır» diye ilave ediyor. 
21 Mart 1978'de ırkçılıkla mücadele ve Nevruz 

I günü olarak ilan ediliyor. 
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İstanbul'da 18 Mart'ta Spor ve Sergi Sarayında, 
24 Mart'ta Ankara'da Makine Mühendisleri Salonun
da Doğu Kültür Derneklerinin tertipledikleri bölücü 
toplantılar yapılıyor. 

Memo, Heval isimli ozanlar, Silvan'dan gelen 
Koma Azadi toplulukları Kürtçe şarkılar söylüyor
lar, Devrimci Demokrat Gençlik mecmuası 2 Mart 
1978'de merkezi Diyarbakır'da bulunan Devrimci 
Demokrat Kadın Derneği, «Analar çocuklarınıza 
anadilinizi öğretin» sloganları ile çalışmalara başla
dığını ilan ediyor. 

Aydınlık gibi, Mao'cu dergilerde Atatürk ve 
İnönü'nün aşağılık entrikalarından bahsedilmekte, 
Türk Ordusunun bir burjuva aleti olduğunu, asıl halk 
ordusunun Çerkez Etem'in Kuvai Seyyare'si olduğu, 
Atatürk'ün devrime ihamet ettiği tarzında yazılar çık
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Türkiye'de cereyan eden hızını ve pervasızlığını 

gittikçe artıran anarşik olayların bölücü hareket
lerin gerçek sebebinin tespit ve teşhisi bununla mü
cadelenin ilk şartıdır. 

Bu tespit ve teşhise dayanak olacak ciddi bilgi
lere sahip çok önemli devlet sorumlularının beyan
larını hatırlatmak ve takdirlerinize sunmak yerinde 
olacaktır. Basında ve resmi ağızlarda hassas bölge
ler tabiri ile bazı özellikleri üstü kapalı ifade edilmek 
istenen, bir yurt bölgesinde Devletin varlığı ve gü
venliği ile alakalı incelemeler yaptıktan sonra, An
kara'ya dönen Genelkurmay Başkanı Sayın Orge
neral Evren, 20 Haziran 1978 tarihli bazı gazetele
re manşet olan beyanatında, «Doğu ve Güneydo-
ğu'daki bölücü hareketler mutlaka önlenecektir.» de
miştir. 

Bu beyan vahim bir teşhisin, aynı zamanda mil
lete verilen ümit ve teminatın ifadesi olmuştur. O 
günden bugüne, Genelkurmay Başkanımızın ağzın
dan ifadesini bulduğu için, ciddiyet ve vehameti her
kes tarafından kabul edilmesi tabii bulunan bu du
rumun, bu tehlikenin ortadan kaldırılması için ne 
gibi ciddi tedbirler alınmıştır?.. Bu cihet Milletin 
de Parlamentonun da meçhulüdür. 

Herkesin malumu olduğu bir hususu varsa, o da, 
o günden bugüne Türkiye'nin her tarafında bizzat 
Ankara sokaklarında Türk Devletini kolaylıkla böl
mek hayal ve hıyaneti peşinde olanların, koşanların, 
ihanet naralarının pervasızca ve daha yüksek sesle 
devam ettiği Başkent sokaklarının, bölücü afişler 
ve yazılarla kirletildiği ve yayınlarına hız verildiği
dir, 
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Bakınız «Halklara özgürlük» teraneleri ne mey
veler vermiştir: 

Kürtçülük Gerçeği, Irak Kürdistanı Kuruluş Mü
cadelesi, Barzani ile Konuşmalar, Kürtlerin İsyanı, 
Kürt Milli Meselesi, Irak Kürdistan Demokrat Par
tisinin Yeni Stratejisi, Kürtlerin Mecburi İskânı, 
Kürtlerin Kökeni, Türk Tarih Tezi ve Kürt Soru
nu, Meherabat Kürt Cumhuriyeti, Bir Kürt Dev
rimcisi Edip Karahan'ın Anısına, Mervani Kürtlerinin 
Tarihi ve buna benzer yayınlar hürriyet, özgürlük 
namına her gün yayınlanmakta. 

Anlaşılıyor ki, bu hıyanetin bedbaht yolcuları
nın cüret ve cesaret kaynağı, karşılarında Devleti 
görmemekten gelmektedir. Devletin varlığını ihanet 
erbabına hissettirmeyenler, bu naralardan rahatsız 
olmayanlar elbette tarihin ve milletin hükmünden do
ğacak sorumluluklardan kendilerini kurtaramayacak
lardır. 

Anarşik olayların yöneldiği hedef ve tehlikenin cid
diyetini gözler önüne sermek için, Devlet güvenliğin
den mesul bir sayın bakanın, bendenize ve üç par
lamenter arkadaşıma, Nisan 1978 başında makamın
da söylediği şu sözleri bir kere daha Senatonun za
bıtlarına geçirmekte fayda mülahaza etmekteyim. 

Sayın Bakan şöyle diyordu: 
«Türkiye Devleti bir aysberge çarpmak üzere

dir.» Bu aysbergin, bu tehlikenin ne olduğunu sor
duğumuzda, «Bunun Devleti bölmek isteyenler» ol
duğunu ifade etmişlerdi. Bu sayın Bakanın sözleri, 
Genelkurmay Başkanımızın biraz önce belirttiğimiz 
ve daha sonra ki bir tarihte yayınlanan beyanlarına 
uygun düşmektedir. Türkiye'nin bugünkü hazin 
manzarası karşısında, Sayın Genelkurmay Başkanı
mız, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyle, yine Devleti 
bölmek isteyenlere bu maksatla şerefli Türk Ordusu
nun yıpratılması için, basında malum iftira ve tezvir 
kampanyası açanlara gerekli cevabı vermiş ve Bü
yük Atatürk'ün vatan ve Cumhuriyete emanet ettiği 
ve «muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asil 
kanda bulunduğuna» işaret ettiği Türk gençlerinin 
bir kısmının, vatanı bölmek isteyen malum hainler
le aynı istikamette hareket etmelerinden duyduğu 
elem ve ıstırabı belirtmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk de, 
Cumhuriyet Bayramı mesajında; hedef saptırmak, 
ihanetleri milletten gizlemek gayreti içinde çırpınan
ları manen mahkûm eden şu gerçek teşhisi açıklamış, 
tehlikenin adını açıkça ifade ederek, Genelkurmay 
Başkanımızın beyanlarına ve yetkili Bakanın biraz 
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evvel açıkladığımız teşhislerine kuvvet kazandırmış
tır. Sayın Cumhurbaşkanımız, mesajında aynen şöy
le demişlerdir: 

«Yurdumuzda meydana gelen olaylar yalnızca 
bir grup gözü dönmüş insanlık duygusundan yoksun 
kimselerin şuursuzca giriştikleri eylemlerden ibaret 
değildir, tç ve dış düşman çevrelerce tezgâhlanan 
bu eylemler artık iyice anlaşılmıştır ki, milletimizin 
ve Devletimizin bütünlüğüne yönelik eylemlerdir.» 

Sayın Cumhurbaşkanı, ihanetin adını koymuştur; 
Devlet ve millet bölünmek istenmektedir. Bölücü
ler ve komünistler bu hedefe varmak için elbirilği, 
işbirliği halindedir. Buna rağmen, bölücülüğü ve 
komünizmi bir tehlike olarak ifade etmekten ısrarla 
kaçınan bir suçlu zihniyet işbaşındadır. Biraz evvel 
ifade ettiğim gibi, kongrelerinde hangi ihanetlerin 
pervasızca tezgâhlandığı, kısa bir süre önce gördü
ğümüz TÖB - DER, Devlet Emniyet Kuvveti içinde 
komünist bir ihtilal teşekkülü halinde çalıştığı herkes
çe bilinen POL - DER, 1 Mayısta Taksim meyda
nında kızıl ihtilal provası düzenleyen, kızıl bayraklar 
ve komünist liderlerin resimleri bölgesinde bir kısım 
parlamenteri bile yürüten malum DİSK, Devlet teş
kilatını işgal eden bölücü, komünist militanlarının 
gördüğü itibar ve himayeyi de bilmeyen yoktur. 
Hatta Barzani karargâhından kendisine gönderilen 
talimat ve mektupları Devletin dosyasında bulunan 
bazı kişilere Hükümette görev verilmesi, itibar gös
terilmesi bu konudaki pervasızlığın açık delilidir. 

Eğer arzu ederseniz, Diyarbakır, Siirt illeri Sı
kıyönetim Komutanlığının 2 Numaralı Askeri Ceza 
Mahkemesindeki, bugün mevcut Hükümette vazife 
alan bir Bakan hakkındaki mahkeme kararını da 
okuyabilirim. 

SUPHt KARAMAN (Tabii Üye) — Nerede şim
di o Bakan?.., 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen; sual sora
mazsınız hatibe, lütfen efendim. 

ALÎ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Bayın
dırlık Bakanınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. .. 
SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Nerede o 

Bakan?... 
BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen, sual sora

mazsınız hatibe, Tüzüğümüz mani. 
ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Bayın

dırlık Bakanı beyefendi; rapor açık, gizli tarafı yok. 
BAvŞKAN — Devam buyurun efendim, devam 

edin. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Neden veto 
etmediniz öyle ise?.. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Karaman . 
ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — İşte 

böyle güçlere dayana geldiği içindir ki... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Siz ge

tirdiniz. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Bugünkü Hükü

mette değil mi, kâfidir. 
ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Efen

dim, burada biz siz yok, davaya teşhis koyacağız. 
BAŞKAN — Sayın İsiâmoğlu, İslâmoğlu. 
ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Biz 

yapmışız hatayı, siz devam ettiriyorsunuz; bu iş mi
dir?.. Memleket bu noktaya geldi. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Biz getir
medik Meclise, siz getirdiniz. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sizin Hüküme
tinizde. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Niçin ih
raç etmediniz o zaman?.. Sizdeyken zemzemle yıkan
mış, şimdi ise kirletiyorsunuz, ayıptır. 

ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Kim
se canım, efendim, bugünkü ölüyü kaldıralım. 

İşte böyle güçlere dayanabildiği içindir ki, Sayın 
Cumhurbaşkanının mesajında, açıkça ifade edilen 
tehlikenin ve anarşinin millet ve devlet bütünlüğüne 
yönelik olduğunu belirten gerçek teşhisi Sayın Baş
bakan paylasmamakta, hayali hedefler, hayali tehli
ke ve umacılarla bu ihanet cephesinin rahatça ça
lışmasına imkân vermekte, onların cüret ve umut 
kaynağı olmaktadır. Bu zihniyetin sahibi ve bu yo
lun yolcusu olan bir Başbakandan, bu ihanet gidişi
ni durduracak ciddi tedbir beklemek, akıl ve man
tığın kabul edeceği bir husus değildir. İhanetle ittifak 
halinde bulunduğu açıkça görülen bu zihniyet işba
şından uzaklaştırıimadıkça, Devleti ve rejimi kurtar
manın normal yolu açılamaz. Tufanı bekleyen, suç
lu bir tevekkül içinde olanlara seyirci kalanları, bir 
kere daha tarih ve millet önünde uyarmayı vazife bi
liriz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Lûtfi Doğan, buyurun efen

dim. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Yüce Senatoda görüşülmekte olan, Genel Görüş

meyle ilgili şahsi düşüncelerimi Yüce Heyetinize arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime baş-
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lamadan önce Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlı
yorum. 

Genel görüşme açılmasını Kontenjan Grupu de
ğerli senatörleri düşünmüş ve Yüce Heyetinizi, (Bir 
gün evvel de olsa) olağanüstü bir toplantıya çağırıl
ması neticesinde genel görüşme açılması, Hükümetin 
«Şiddet olayları hakkında aldığı ve alacağı tedbirle
rin neler olduğu hususunda bilgi verilmesi» başlıklı 
bir genel görüşme teklifi verilmiş, Yüce Heyetiniz de 
ittifakla kabul buyurmuş ve binnetice bu genel gö
rüşme şimdi devam etmektedir. 

Bunu düşünen Kontenjan Grupu değerli üyeleri
ne teşekkür ederim. Çünkü, aslında bu genel görüş
menin açılma teklifinde bulunulmasıyla, önergesinin 
verilmesiyle Yüce Senatonun ve hatta Meclislerimi
zin daha açık ifadeyle, Türk Milletinin düşüncelerine 
bir tercümanlık yapılmıştır. 

Kıymetli kardeşlerim, muhterem senatörler; 
Türkiye'mizde bugün müşahede ettiğimiz durum, 

hemen her vatanseveri her aklı eren her insanı musta
rip etmektedir. Bu milletin eminim ki, aklı eren her 
evladı, memleketimizin karşılaştığı bu sıkıntılı du
rumlardan büyük elem ve ıstırap duymaktadır. 

Gerek Sayın Başbakanın konuşmalarında, gerek 
daha önce grupları adına konuşma yapan değerli 
sözcülerin beyanlarında, bazan sarih, bazan zımni 
olarak bu meseleler dile getirildi; fakat bu vakanın 
varlığında, böyle bir vakada hepsinin ittifak halinde 
olduğunu gördük. 

Sayın senatörler; 
Yüksek müsamahalarınıza güvenerek, birkaç hu

susa bu konuşmamda işaret etmek istiyorum. Birin
cisi şudur: 

Hakikaten bu durum bizleri son derece müteessir 
etmektedir; ama bendenizin inancım şudur ki, Türk 
Milleti Türk Devleti ve bu büyük Milletin Parlamen
tosu, Allahm inayetiyle bu engelleri çok rahatlıkla 
aşabilecek güçtedir. Günün birinde milletin bu sıkın
tılara, bu ıstıraplara maruz kalmasına sebep olan 
kimseler hem cezalarını çekmiş olacak, hem de bü
yük bir mahcubiyet içerisinde vicdan azabı duyacak
lardır. Bendeniz bundan eminim. Ancak, bendenizi 
müteessir eden bir nokta var; o da şudur : 

iktidar mensubu değerli arkadaşlarım, hatta Hü
kümetimizin Sayın Başkanı, diğer taraftan muhale
fette bulunan sözcüleri, yine kıymetli arkadaşlarım 
burada güzel fikirler ortaya koymuş olmakla birlikte 
içlerinde ittifakla bu meseleye çözüm getirecek, nok
taları belirtmekten her nasılsa kaçınır bir tavır takın

dıkları hissini bendeniz elde ettim. Yanılmış olabili
rim. Bendeniz istiyorum ki, gerek muhalefet, gerek 
iktidar bizleri birbirimize yaklaştıracak; ittifak halin
de olabileceğimiz meseleleri büyük milletimizin bu 
yüce kürsüsünden dile getirmiş olalım. Düşünceleri
miz vardır; kendimize göre haklıdır; ama bunların 
en faydalısını, en isabetlisini bu kürsüden dile getir
mekte fayda var. Şayet bir münaferete, bir kırgınlığa 
sebebiyet verecekse Hükümet bundan sureti katiyede 
tevakki etmeli ve diğer konuşan kıymetli arkadaşla
rım da bundan çekinmelidirler. \ Neden?.. Çünkü 
memleketimizin bugünkü durumu bunu icap ettir
mektedir. Müsamahanıza güvenerek bir misal ver
mek istiyorum. Belki bu ikibin yıl önce geçmiş bir 
meseledir; ama bugüne de faydası olacağı kanaatın-
dayım. Bendenizi, bu misali arz etmeye sevk eden 
saik, siz Yüce Heyetin engin müsamahanızdır. 

Bir devlet reisi bir gün ava gider. Avladığı avını 
pişirmek için tuz lazım olur. Yetkililerini çağırır; «Su 
parayı alın, şu köye gidin, oradan bir miktar tuz alın 
gelin ve avımızı pişirelim.» der. Oradakiler derler ki, 
«Efendim, bir miktar tuzun ne değeri olur ki, siz 
bunun parasını vermeyi düşünüyorsunuz?.» O devlet 
başkanı cevap verir, der ki, «Kumandan, bir ağaçtan 
bir elma nahak yere koparırsa, askerler o ağacı kö
künden yok ederler.» 

Şimdi kıymetli senatörler, değerli arkadaşlarım; 

Burada gerek Hükümet üyesi, gerek muhalefet 
en acı hakikatleri yerine göre lisani münasiple dile 
getirmelidir, doğrudur; fakat incitici bir laf emin 
olun ki, millet bünyesinde büyük sarsıntılar mey
dana getirmekte, fertler arasında hakikaten büyük 
uçurumlar meydana getirmektedir. Bunu, bendeni?:, 
birçok müşahadelerim olduğu için müsamahanıza 
güvenerek arz etmiş oluyorum. Bendeniz de muha
lefete mensup bir naçiz arkadaşınızım: Diğer mu
halefete mensup arkadaşlarım da elbette Hükümetin 
yerinde olmayan, memleket için zararlı olan şeyle
rini, zararlı demeyeyim; memlekete fayda getirme
yecek davranışlarını, icraatını elbette buraya getir
meleri hakkıdır. Çünkü bu murakabelerini yapma
ları onların en başta gelen vazifeleridir. Bunu yap
tıkları takdirde hem onlara teşekkür etmesi lâzımdır 
Hükümetin, hem de hepimizin takdirle karşılamamız 
gerekir. 

Bendeniz eminim ki, gerek iktidarda bulunan ze
vat, gerek muhalefette bulunan zevat bu memleketin 
iyiliği için, yüksek menfaati için hakikaten büyük 
bir hassasiyet göstermektedir. Zaten bu hassasiyet 
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gösterilecek vasıfta olunulduğu içindir ki, bu Yüce 
Parlamentoya bu aziz millet bu değerli arkadaşları 
seçmiş, göndermiştir. Tarihten bir misal daha arz 
edeyim. Geçmişten bahsedeceğim, Nizam ül Mülk' 
ün Siyasetnamesinde gözüme ilişti; fakat yeri geldi. 
Yine müsamahanıza güvenerek arz ediyorum. 

«Gafleti emir, ihaneti vezir mülkü harap eder» 
diyor. 

Eski bir tabirdir. Yani gerek Devlet, gerek Hü
kümet Başkanının, gerek yanındaki arkadaşlarının 
her yönüyle uyanık olması lâzımdır. Bugüne tatbik 
edersek, bütün Parlamento üyelerinin uyanık olma-
smda zaruret vardır. Aksi halde, menfi ruhlu kim
seler bizleri birbirimize düşürebilir, birbirimizi incit
tirir. Allah vermesin, memleket sıkıntılara, hatta 
telâfisi güç zararlara götürülmüş olabilir. 

Yeri gelmişken Osmanlı Devleti zamanında, hat
ta Kanuni zamanında söylenmiş bir sözü daha arz 
etmek istiyorum. Bu konuyla ilgili olduğu için arz 
ediyorum. 

Bir gün Kanuni'nin huzuruna bir hanım gelir. 
Evine hırsız girmiştir. Der ki; «Efendim, evime 
hırsız girdi. Yorganımızı aldı, "eşyalarımızı aldı. 
O derece ki, tamamiyle mağdur olduk, çaresiz kal
dık. Üzerimizdeki yorganlar dahi gitti.» Devlet 
Reisi diyor ki; «Evlâdım, bu ne derin uyku ki, üze
rinizden yorganınız alınıyor, siz uyanmıyorsunuz?» 
Hanım cevap veriyor; «Şevket - meâb efendim, siz
lerin uyanık olduğunuzu düşünerek biz rahat uyu
muştuk.» 

Kıymetli senatörler, değerli arkadaşlarım; 

Milletimizin huzurunu, Devletimizin, milletimizin 
bekasını temin etme görevi kanunlarla, Anayasa ile 
bizlere tevdi edilmiş ve bizim murakebemizde olan 
Hükümetimiz de bunu icra etmektedir; ama ne hazin 
durumdur ki, bendeniz dün Sayın Başbakanın ver
diği rakamları tespit ettim, başkaları da söylüyor
lar;. ama meselâ bugüne kadar, yani 5 Ocak 1978 
tarihinden 6 Kasım 1978 tarihine kadar Türkiye'miz
de siyasi, yani ideolojik sebeplerle öldürülen vatan
daşlarımızın sayısı 559'dur. Bir başka istatistik ya
panlar 800 küsur diyorlar. 

Değerli senatörler; 
Değil 559, değil 800, bir vatandaşımız katledildiği 

takdirde bizler uykumuzu terk etmeliyiz. Allah'a 
çok şükür bizim hepimiz böyle düşülebilecek vasıf
tayız; çünkü biz hepimiz bu aziz milletin evlâdı
yız. 

Eminim ki; genç yaşta dul kalmış kadın, yetimini 
avuturken biz senatörlerin rahat uyumamıza imkân 

olacağını bendeniz düşünemiyorum; ama ne hazin 
ki, memleketimizde birtakım ihmaller var. Var; ama 
yeise kapılmaya, ümitsizliğe düşmeye de mahal yok
tur. Bu birtakım ihmallerin varlığını CHP'ye men
sup parlamenterlerle konuştuğum bazı arkadaşlardan 
dinledim. Onlar tedirgin. Bendeniz de ıstırap du
yuyorum, arkadaşlarımızla konuşuyorum onlar da 
ıstırap duyuyor. AP'li arkadaşlarımdan duyuyorum, 
MHP'li arkadaşlarımdan da duyuyorum, hepsi ıstı
raplı, hepsi sıkıntı çekiyor; ama, hepimizin müttefik 
olduğumuz, bir olduğumuz bir nokta var; elbirliği 
yapalım, birlik olalım, şü memleketin âli menfaat
lerini koruyalım, nahak yere bir damla kan akmasına 
imkân bırakmayalım. 

Biz buna Allah'ın izni ile muktediriz; yani Türk 
Milleti olarak, Türk Parlamentosu olarak muktedi
riz. Gel gör ki, lüzumsuz yere birtakım cebelleşme
ler bizlerin maalesef hem zamanımızı kaybettiriyor, 
hem de şu veya bu şekildeki görüşte olan vatandaşı
mızın kanının akmasına sebep oluyor. 

Şu, büyük Milletin evlâdı mıdır, görüşü ne olur
sa olsun, hangi kampta olursa olsun, onun maddi, 
manevi varlığını korumak bizim vazifemizdir, 
Devletin vazifesidir, Hükümetin vazifesidir. Eğer, 
kanunlara riayet varsa, bu böyledir. Korunulma-
dığı takdirde, çaresi burada aranılacaktır. Nasıl? 
Haklı bir sözü hiç sevmediğimiz bir kardeşimiz, bir 
arkadaşımız da söylese, antipati duyduğumuz bir 
arkadaşımız da söylese, bu söz haklıdır diye memnu
niyetle kabul edip, ona teşekkür etmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Meselâ dün, şahsına hürmetim var, Sayın Başba
kanımızın konuşmalarını dinlerken birçok yönlerinde 
bendeniz memnun oldum. Konu şu: 

Buyurdular ki, «Okullarımızda dersler devam 
etmektedir. Herhangi bir hadise olmamaktadır. 
Yurtlarda çıkan hadiseleri önledik.» 

Yurtlarda kim hadise çıkarıyorsa, bendenizin ba
bam da olsa, kardeşim de olsa, (Hepinizi tenzih 
ederim, babamı da) onun karşısına bir bütün ola
rak dikilmek mecburiyetindeyiz, kim olursa olsun. 
Ama, bugün Sayın İçişleri Bakanımız da burada, 
müsaade ederlerse ben bir hususu arz etmek istiyo
rum. 

Bugün öyle yüksekokullarımız var ki, meselâ Sa
yın Niyazi Unsal arkadaşımız da bahsettiler, Orta
doğu Teknik Üniversitesinden, meselâ belli bir 
düşünceye bağlı talebe teşekkülünün düşünceleri hâ
kimdir. Bu, olmamalıdır. Oraya giren kimseler, ora-
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daki resimlerin hiç bir Türk büyüğüne ait olmadığını 
söylüyorlar. Bendeniz gidip görmedim. 

Bir misal daha söylemek istiyorum. Vaktiyle ora
da bir arama yapılmasına ihtiyaç hâsıl olmuş; fakat 
o arama yapılırken Parlamentodan birtakım arkadaş
lar oraya, o aramaya engel olmak için gittiklerini 
söylediler. Bunu duydum, ilgili Bakandan sorup ce
vabını alamadım. Eğer, Sayın Bakanımız da bunu 
teyit ederlerse, şahsen bendeniz çok üzüleceğim. 

Değerli arkadaşlar; 
Her birimizin bir siyasi kanaatimiz var. Bendeniz 

siyasi kanaati belli, sizlerinde belli, herbirimizin 
de belli ve kanaatlarımıza hürmet etmek de bizim 
vazifelerimiz; ama bunu en ilmi, en medeni, en güzel 
yoldan gerçekleştirmek için hepimiz çalışıyoruz; fa
kat Devletin kanunlarına, Devletin, Milletin her
hangi bir ferdine yönelecek bir tecavüzde Millet olarak 
da, Hükümet olarak da, Devlet olarak da bir bütün 
olmak mecburiyetindeyiz. 

Arz etmek istediğim nokta şudur: Kötülüğü, şer
ri, haksızlığı yalnız bırakmalıyız. Kanun ne ceza ve
rir, kanununun verdiği cezayı da hepimiz burada 
göstermeliyiz. Ne hazindir ki, bu hususta birtakım 
ihmaller geçmişte olmuştur, şimdi bugüne geldik. Şim
di bugün bendenizin değerli arkadaşlarımdan, Hükü
metin değerli mensuplarından, bütün parlamenterleri
mizden, hatta bütün Milletimizin fertlerinden naçiz 
bir ferdi olarak, büyük Türk Milletinin mensubu ol
makla iftihar ettiğim naçiz bir kardeşiniz olarak is
tirhamım şudur: Aklı selimle bilerek, düşünerek ha
reket edelim, birliğimizi, tesanüdümüzü, kardeşliğimi
zi muhafaza edelim, hatta kendimizi de bir kontrolden 
geçirelim, «Acaba yanlış bir davranışım var mı? Bu 
davranıştan vazgeçeyim» diyelim. Hepinizi tenzih 
ederim, bu söz bendeniz içindir; ama buna dikkat 
etmekte, bu büyük milletin, yüksek menfaati için, 
milletin huzur ve sükûnu için bunda bendeniz fayda 
görüyorum. 

Şunu arz etmek isterim : 

Sayın Başkan, vakit yaklaşınca lütfedin, malû
mat verin ki, vakit almayayım. 

BAŞKAN — Daha vaktiniz var efendim. 
LÜTFÎ DOĞAN (Devamla) — Şunu arz etmek 

isterim: 
Bu büyük milletin evlatları bugün birbirlerine 

kurşun sıktıkları vaki; şu kadar ölü, şu kadar zayiat 
var. Bundan hepimiz dil-hûn olmaktayız; ama bunun 
sebepleri üzerinde elbirliğiyle iyiden iyiye düşünerek, 
akli selimi hakem kılarak eğilmemiz lazımdır. Eğer 
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bendeniz veya partim fayda görsün diye birtakım ger
çeklere göz yumarsam, bendeniz bunu vatanseverlikle. 
kabili telif göremiyorum; inançla da kabili telif gö
remiyorum kıymetli senatörler. 

O halde bunun sebepleri üzerinde çok iyi dur
mak lazımdır. Acı; ama yine müsamahanıza güve
nerek arz etmek istiyorum; bugüne birdenbire gelin
miş değildir. Geçen Hükümet, birtakım yönleriyle 
tenkit edildi, ihmalleri vardır, tenkit edilecek tarafları 
vardır; millete büyük hizmetleri vardır. Bunların hep
si olur; ama isabetli işleriyle isabet kaydedemediği 
işleri mukayese edilir de, isabetli işleri ağır basarsa 
takdire şayandır. İsabet az olursa, o zaman hakikaten 
o da kendi kendini bir muhasebeye tabi tutmalıdır. 
Nitekim, Yüce Parlamento görevini yapıyor. 

Bugünkü Hükümet? Bugünkü Hükümetin de bir
takım icraatları var. Kendisine göre haklı olduğu se
bepleri vardır; muhalif olanların tenkit ettiği sebepler 
vardır. Bunların detayları üzerinde durmak bizi neti
ceye götürmez. Ancak, memleketimizde birtakım hu
zursuzluklar var, bu aşikârdır; fakat bugüne bağla
mak, dünkü Hükümete bağlamak meseleyi isabetle 
görmemek gibi gelir. Bendeniz öyle düşünüyorum. 
Nedir sebepleri? Çok sebepleri vardır; ama bu sebep
lerin başta gelenlerinden birisi eğitimimizdeki eksik
liktir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz, eğitimimizde fazla değil, şu iki ciheti temin 

etmemiz mümkündür: 
Evlatlarımıza, «Her türlü iyilik birliktedir. Her 

türlü iyilik iyi işlerde yardımlaşmadadır,» ve üçün
cüsü, «insanların birbirini sevip, haklarına saygı gös-
termesindedir». Bu üç cümleyi telkin etmekte, bende
niz öyle görüyorum ki, ihmallerimiz vardır. Niçin? 
Eğer biz evlâtlarımıza birliğin, insanları sevmenin, 
hak ve hukuka saygılı olmanın, iyilikte yardımlaşma
nın esaslarını telkin etmiş olsaydık, bu memleketin 
evlâtlarından milyonda bir tanesi dahi çıkmayacaktı 
kardeşine kurşun sıkan. 

Bizim düşmanlarımız var. Bizim dışta düşmanları
mız var. isim koymayı bendeniz arzu etmek isteme
mi; ama yeri geldi, müsamahanıza güvenerek arz ede
ceğim, 

1967 yılında Sağlık Bakanlığında aile planlama
sıyla ilgili bir toplantı yapıldı. Oraya yüksek rütbeli 
bir subayımız da gelmişti. Bedeniz de o zaman hizmet 
görmekle şeref duyduğum dairemin mümessili olarak 
gönderilmiştim. 

Meseleleri izah ettiler. Bendenize de daha sıra gel
memişti; fakat orada yüksek rütbeli bir askerimiz şu-
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nu söyledi : «Bana kalırsa, siz bu memleketin zengin
liklerini, maddi kaynaklarını değerlendirmeye bakın, 
bir. Bir de, mümkünse siz nüfusu artmaya teşvik edin. 
Neden söylüyorum bunu biliyor musunuz?» dedi; 
«Ne Rusya 60 milyonluk bir Türkiye'yi karşısında 
görmek ister, ne de Amerika. Bu aynıyla vakidir kıy
metli senatörler. 

BAŞKAN — Dört dakikanız var efendim. 
LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — O halde biz bir 

oldukmu, bütün oldukmu, güçlü oldukmu, birimize 
vaki; yani Türk milletinin hangi düşüncede olursa 
olsun herhangi bir ferdine vaki tecavüzden hepimiz 
üzüntü duydukmu; Türkiye'nin düşmanları yere se
rilmiştir. Ama, nemelazım denildiği gün işte birtakım 
tedirginlikler doğabilir, baş gösterebilir, gelişir, hepi
mizi mustarip eder. 

Değerli senatörler; 
Güzel bir sözdür; gerek seçimlerden sonraki gün

leri, gerek seçimlerden önceki günleri, hatta İstiklâl 
Savaşımızı, ondan sonra ve ondan evvelki tarihimizi, 
bunu söylerken yakın tarihimizi gözden geçirecek 
olursak; bizlerin birbirimizi kardeşçe sevmemizin za
ruretine, birbirimizle tesanüt halinde bulunmamızın 
zaruretine çok kesin kanaat getirmiş oluruz. Aslında 
hepiniz böyle düşünürsünüz; ama bazı hissi davranış
lar maalesef bunu zedelemekte ve sekteye uğratmak
tadır. 

Bir edibimizin şu sözünü ıttılaınıza arz etmek isti
yorum: 

«Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey, 
Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi? 
Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, 
Eğer ibret alınsaydı, hiç tekerrür mü ederdi?» 

Değerli senatörler; 
Millet olarak geçmişten her türlü faydalı dersleri 

almış olmamız lazım. O halde şimdi bu durumdan 
kurtuluşun çareleri, sebepleri nedir?... Elbet Hüküme
tin aldığı birtakım tedbirler var. Elbet diğer kıymet
li senatörlerin ileri sürdüğü birtakım değerli fikirler 
var. Bendeniz müsaade ederseniz birkaç tanesini de 
ilâveten arz etmiş olayım. Çünkü, bendenizin arz 
edeceğim hususlara değinen arkadaşlarım olmadı. 

Bu tedbirlerin biri kısa vadeli, ikincisi uzun va
delidir. 

Kısa vadeli tedbirlere gelince, birincisi şudur: 
Başta Türkiye Televizyon ve Radyosu olmak üzere 
bu memleketin, bu milletin iyiliğine hayrına, milleti, 
memleketi birleştirecek, sevdirecek yayınlara 
yer vermeli ve milleti tedirgin edecek programa, 

Milleti müteessir ederek herhangi bir programa ya
yınlarında yer vermemelidir. Bendenizin kanaati olan 
basit bir misal arz edeyim: 

TRT'nin bir kısım yayınları Türkiye'de aile yuva
larını çatırdatmaktadır. Misal olarak arz edeyim; 
reklamları hepiniz görmüşsünüzdür, hepiniz seyret-
mişsinizdir. Allah için sizlerin yüksek takdirlerinize 
sunuyorum, Türk meziyetiyle Türk karakteriyle Türk 
İslâm ahlakıyla bağdaştırmaya imkân var mıdır, yok 
mudur?... Hatta naçiz kanaatim odur ki, millete ve 
kadınlığa da tamamıyla zıt olan beyanlardır. Belki 
bunu biraz mübalağalı bulanlar olabilir; ama arzu 
ederseniz bunları bazı delilleriyle ortaya koyma im
kânım vardır. Bu çok kıymetli eğitim aracından mil
letin tamamının en iyi bir şekilde istifadesini sağla
mayı sayın Hükümetten bendeniz bir naçiz üye ar
kadaşınız olarak beklemekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, vaktiniz doldu, lütfen 
cümlenizi bağlayınız. 

LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — Teşekkür ederim, 
bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Basın - yayının değeri çok yüksektir. Bir memle
keti yapmakta da, yıkmakta da maalesef rolü çok büyük
tür. Hatta bir profesörümüz şöyle söylemiştir; «Dün
yayı sözler idare ediyor.» Bu sözün mübalağa tarafı 
var; ama hakikat payı da çok büyüktür. Şu halde 
kıymetli basınımızdan, milletin fertlerini birbirine sev
direcek, milleti ilmen, kültür bakımından yükselte
cek yayınlara yer vermeliler ve yazarlarımız kalemle
rini bu yönde oynatmalı, hareket ettirmelidir. Yok
sa milletin fertlerini şu veya bu şekilde birbirine dü
şürecek yayınlar, resimler olursa, bu karşılaştığımız 
durumların kaçınılmaz sonuçlar olacağı da açıktır. 

Son teklifimi arz ediyorum: 

Sayın Kadri Kaplan, «Eğitimimizdeki tatbikatta 
görülen aksaklıklar, eğer bugün ele alınsa, uzun va
deli bir şekilde ancak iki bin yılında düzeltilebilir.» 
buyurdular. Bendeniz o kanaatte değilim. Alınması 
lazımdır, onda biriz de, tedbirlerin alınmasında bi
riz de; eğer objektif olarak, bu milletin manevi ya
pısına uygun, manevi değerlerine hakikaten samimi
yetle bağlı bir eğitim sistemi tatbik edilsin, on yıl 
içerisinde bu milletin bütün fertleri dünya milletle
rine örnek olacak hale gelir. Çünkü, bu nasiyesinde 
var. Şunun bunun yabancısına imrenmeye, ona gıpta 
etmeye hiç de lüzum yoktur. Bizde ne yüksek değerler-
var. Bugün bir Kâtip Çelebi gibi, bir Taşköprüzade 
Hamdi Efendi gibi, yakın tarihimizde geçen bir Mu-
hammed Hamdi Efendi gibi kimselerin yetişmesine 
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ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar vardır. İstiyorum ki, bü
yük milletimizin bütün fertleri böyle olsun ve bunun 
alınmasına da zaruret vardır; fakat bu alınırken şu 
veya bu şeylerden kaçınılmalıdır. Ne şu partinin, ne 
bu partinin, ne şu siyasi zatı muhteremin ne de be
rikinin. Bu milletin bünyesi neyi gerektiriyorsa o şe
kilde ilmi, akli selimle objektif olarak ele alınmalı 
ve bugünden bu işe başlanmalıdır. Eğer her parti, 
kendisinin düşüncesi tahakkuk etsin yolunda: hareket 
edecek olursa, salim neticeye varmamız da imkânsız
dır. 

Değerli senatörler; 
Lütfettiniz, dikkatlerinizi teksif buyurarak bu na

çiz kardeşinizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ede
rim. 

Bu genel görüşmeden inşallah çok hayırlı, faydalı 
neticeler alınır. Karşılaşmakta olduğumuz yani, yarın 
değil öbür gün mübarek Kurban Bayramıdır. Bü
yük Türk Milleti Müslümandır, Islama bağlıdır. Onun 
manevi hazinelerinden istifade etmeyi de kendisine 
şeref bilir. O halde, her birimiz, birlik, kardeşlik, te
sanüt içerisinde kendi insiyaklarımızdan da; yani 
siyasi insiyaklarımızdan da bir nebze iskonto yapa
rak birlik içerisinde hem bayramımızı tebrik edelim, 
hem de bu milletin âli menfaatlerini korumak husu
sunda bütün gücümüzle elbirliği yaparak çalışalım. 

Hepinizin mübarek Kurban Bayramını da yürek
ten tebrik eder, bu Bayramın milletimize, memleke
timize birlik, huzur ve saadet getirmesini Allah'tan 
dilerim. 

Sağ olun, var olun, (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer, buyurun. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü top

lanmasını gerektiren en uygun gerekçeli bir öneriyi 
getirmekle milletin gerçek vekilleri olduklarını kanıt
lamış olan Kontenjan Grupunun sayın üyelerine min
net "ve şükranlarımı sunarak görüşlerimi sunacağım. 

Peşinen ifade edeyim ki, bu önerinin çok yararlı 
olduğunu ittifakla kabul ettiğimiz halde, onu görü
şürken amacından saptırıp, yararsız ve hatta zararlı 
hale sokmuş bulunmaktayız. 

Önerinin amacı, anarşi ve teröre karşı çare ara
maktır. Birbirimize suç atıp, hakaret savurmak değil. 
Üzülerek belirteyim ki, ülke derdine çare ararken, 
Parlamentomuz çok kez barış yolunu değil, kav
ga yolunu tutarak, kapatılması zor uçurumlar açar. 
Hatalı olan herkes, başkalarının hatalarını saymakla 
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hatasız görünmeye çalışır. İşte bu nedenle görüşleri
mi daha genel biçimde sunmaya çalışacağım. 

Sayın senatörler; 
Ülkemiz bir anarşi ve terör yangını içinde tutu

şup yanmakta ve bu yangın Devlet bacasını sarmış bu
lunmaktadır. İşte biz bu yangını söndürmeye geldik, 
körüklemeye değil. Burada birbirimizi suçlayarak 
yangına benzin sıkmayalım ve kundakçıların cüreti
ni tahrik etmeyelim. Eğer bu yangının gerçek suçlu
larını mutlaka arayacaksak, çok uzağa gitmeye gerek 
yok; o suçlular bizleriz arkadaşlar, bizleriz. 

Türkiye'yi yakanları sağ ve sol yönümüzle değer
lendirdik. Kendi yönümüzün yangınını bir zafer me
şalesi gibi selâmlayarak kundakçıların yarışma biz 
alkış tuttuk ve hâlâ da tutmaktayız. Anarşist uçlar
dan sadece bir yanın suçlarını ve suçlularını sayıp dö
kerek, öteki yan uçların misilleme yapmasını biz tah
rik ettik ve hâlâ da etmekteyiz. 

Anarşiyi iktidar düşmanlığı ve muhalefet dostlu
ğu olarak değerlendirdik. Yandaş sandığımız zorba 
çetelerini imdada çağırdık ve sonunda onlara biz tes
lim olduk. Devletin polisini Devletin yanından sap
tırıp, kendi yandaşımız olmaya zorladık ve bölünüp 
kutuplaşmasına biz yol açtık. Devleti savunur görü
nürken bile, ona saldıran kendi yandaşlarımızı sa
vunduk ve hâlâ da savunmaktayız. 

Yıllar önce ekilen anarşi tohumlarının özgürlük 
meyvesi vereceğini sanmıştık, bu süslü meyvelerin 
ne kadar zehirli olduğunu ancak şimdi tadınca hep 
birlikte anladık. 10 yıldan beri bu kürsüde sürekli 
olarak bu acı günlerin simsiyah ve kıpkızıl bulut
lar içinde geleceğini haber vermiştim. Bu bir keha
net değildi. Çünkü, görünen köy kılavuz istemezdi; 
fakat uyarılarımdan hoşlanmayan pembe düşlü, pem
be gözlüklüler beni taşlamaya başlamışlardı. Şimdi, 
bu taşlar hepimizin başına yağmakta ve güzelim Tür
kiye'miz bir anarşi sağanağına tutulmuş bulunmakta
dır. 

Fiyat anarşisi, Türk parasındaki değer anarşisi, 
demokratik kavram ve eylem anarşisi; yetki, sorum
luluk ve görev anarşisi birbirini oluştura, geliştire 
toplumu kasıp kavuran bir afet haline gelmiş bulun
maktadır. Fiyatlar arttıkça insan kanı ucuzlamaya, 
kutsal ve ulusal değerler silinmeye başladı. Tüm bun
ların başsorumlusu bizleriz arkadaşlar. 

Kendi çıkarını parti çıkarma, parti çıkarını millet 
çıkarına kurban eden politikacılar- olamadık. Millet
ten aldığımız vekâleti, milletin iradesini savunmak 
için değil, sanki maaş bordrolarında aylık almak- için 
kullandık ve kullanmaktayız. 
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Suskunluk ve puskunluğu bir daha seçilmenin yolu 
kabul ederek, tabulaştırdığımız liderlere gerektiği an
da «Dur» diyemedik ve hâlâ da diyemiyoruz. 

Özgürlükçü ve çoğulcu demokrasimizi bir parti
ler diktası haline biz soktuk ve hâlâ da sokmakta
yız. 

Milletten aldığımız vekâleti izin almadan kulla
namadık ve hâlâ da kullanamıyoruz, 

Sayın senatörler; 
Bir ülke tek diktatörle yönerilebilir; ama çok dik

tatörle tarumar olur. Kendilerini doğal Başbakan ve 
doğal lider olarak gören bazı siyasi parti liderlerini 
kulislerde tenkit ettiğimiz halde yüzlerine alkış tut
tuk ve hâlâ da tutmaktayız. 

Kendi şaibelerini anarşinin kanlı bulutlarıyla ört
meye çalışanlara biz yardım ettik ve hâlâ da etmek
teyiz. 

Parti liderlerimizi milletin kaderi üzerinde uzlaş
maya ve birleşmeye zorlayamadık ve hâlâ da zorla-
yamıyoruz. 

Şimdi milletin ve tarihin huzurunda ve onların di
liyle tüm parti liderlerine bir kez daha sesleniyorum: 
Barışınız, birlesiniz, Devleti koruyunuz. Her birini
zin az çok hatalı olduğunuzu itiraf ederek birlik olu
nuz. ikbal hırslarınızı evlâtlarımızın kanlarıyla bes
lemeye hakkınız yoktur. Analar, babalar bu evlâtları 
ihtiraslarınıza yem olsun diye değil, onları kendileri 
için, milleti için, vatanı için yetiştirdiler. 

Onlar vuruldukça ve rakamları arttıkça sevinen 
bir muhalefet, sadece iktidara karşı değil millete kar
şı, insanlığa karşı ve Allah'a karşıdır. Partiler arasın
da elbette muhalefet olacaktır; fakat millete muhale
fete ihanettir arkadaşlar. 

Sayın senatörler; 
Bir rejimin hüviyeti, onun Anayasasıdır ve bir 

toplumun Anayasası o toplumun aynasıdır. İçinde 
bulunduğumuz rejimi seviyorsak bu Anayasayı uy
gulayalım. Gelişen bünyemize ve çağımıza uymayan 
yanları varsa onda değişiklik yapalım. Çünkü, Ana
yasayı insanlar yapar, Anayasalar insanları yapmaz 
ve fakat olmuştur., 

Bu rejime bağlı kalacaksak, onu birlikte savuna
lım. Bir rejimi savunmak, başka rejimleri kötülemek
le değil, o rejimi güzelleştirmekle olur. Disiplinsiz 
bir demokraside hak ve özgürlükler güven altında 
olamaz, anarşizmden diktaya sürükleniş olur. Dur
madan komünizmi, faşizmi kötülemekle hiç kimseye 
anarşi sevdirilemez, 

9 . 11 . 1978 O : 1 

Sayın senatörler; 
Kızıl cehennem denilen Rusya'ya gittik. Şahsen 

cehennemi göremedim. Ne okullarında boykot, ne iş
yerlerinde grev, ne de yol kesen eşkiyalar gördük. 
Herkes işinin, gücünün başında. Ne lüks ve ne de 
sefalet gördük. Anarşiyi hiç göremedik, Milliyetçi 
ve tarihine bağlı bir gençlik örneğini maalesef ora
da gördük. 

Geçenlerde Diktatör Franko'nun ispanya'sına git
tim. Franko ölmüş ve fakat hortlayan anarşi Fran-
ko'ya rahmet okutmaya başlamıştı. 

Görülüyor ki, hangi rejim olursa olsun, anarşizm 
kadar korkunç ve çirkin olamaz. Eğer bir düzen koy
nunda anarşiyi rahatça beslerse, bu düzen gerçek de
mokrasi olamaz. Eğer, bir düzen her türlü ide
olojiye eşit hak ve özgürlük tanıyarak, her birini 
yasal kabul ederse, işte o düzenin adı, özgürlükçü de
mokrasidir Batının çağdaş toplumları bu tür demok
rasiyle kendilerini yönetirler; fakat ne komünist ve 
ne de faşist düzen başka ideolojilere hak tanımaz. 
Çünkü, bunlar dikta rejimleridir, kendisinden başka 
tüm rejimleri yasaklar. 

Şimdi soruyorum. Bizim düzenimiz nedir?... Bi
zim düzenimiz, müeyyidesi cılız bir yasaklar düzeni
dir. Kendisinde ne demokrasi gücü, ne de demokrasi 
özgürlüğü vardır. Anayasamız her yurttaşa eşit hak 
ve özgürlüğü cömertçe tanıdığı halde, ideolojik öz
gürlüğü yasaklamıştır, işte bu nedenle toplumda ide
olojik bunalım patlamaları anarşi olarak fışkırmak
ta ve düzenin gücünü yırtarak yayılmaktadır. Bence, 
anarşinin tam teşhisi budur arkadaşlar. Hastalığa teş
his konulmadan yıllardan beri boşuna ilaç aramak
tayız. Eğer özgürlükçü, çoğulcu demokratik düzeni 
benimsiyorsak, her tür ideolojiye yasal hak tanıya
lım. Komünist, faşist, kemalist ve daha ne biçim ide
olojik partiler kurulacaksa, açıkça kurulsun ve her
kes gitsin kendi yerini bulsun, 

Bugün yeraltında gizli lâğımlar açarak, Devletin 
temelini oyan ve yasal partilerin sırtına yamanmış 
olan birçok ideolojik fraksiyonlar yasal partiler ku
rabilsin. Kendi metalarını kapalı pazardan açık pa
zara çıkartarak halkın önüne sersinler. Hlkımız di
lediğinden dilediği kadar alsın ve herkes sonunda ço
ğunluğun yönetimine, milletin seçeneği olarak tabi 
olsun, işte o zaman demokrasi etkinlik kazamr. 

Gerçek demokraside fikre kurşun sıkılamaz ve 
vicdanlara kelepçe vurulamaz. Tüm yasaklar arzu 
uyandırır, peçeler kaldırılınca, çekici hayalin haya
let olduğu daha iyi anlaşılır. Bırakalım herkes deşarj 
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olsun. Halkımız sağ ve sol sınırlarını kendisi çizsin 
ve hiçbir kalıbın içine hapsedilmesin. Böylece insan 
hak ve özgürlüğüne dayalı kanun egemenliği halk
tan doğsun ve halk için kullanılsın. Halkımızın seç
me yeteneğinden ne dostlarımız kuşkuya ve ne de 
düşmanlarımız umuda kapılsın. 

Türk Milleti şeref ve haysiyetine yakışmayan hiç
bir ideolojiye iltifat etmeyecektir. Ne zincirli, ne taş
mak ve ne de boyunduruklu yönetim biçimlerini bu 
millet asla ve asla kabul etmeyecektir. 

Sayın senatörler; 
Anarşiyi hafife almayalım. Sayın Cumhurbaşka

nımızın açıkça söylediklerinden çok söyleyemedikleri 
korkunç tehlikeler üzerinde duralım, iktidar ve mu
halefet olarak birbirimize hakaret ve küfür mesaj
ları hazırlamakla vakit geçirmeyelim. Önce şunu bi
lelim ki, dışarıdan yönetilen anarşik çeteler, yasal ol
mayan fraksiyonlardır. Siyasi partilerimiz bitkisel 
bir hayat içinde bu fraksiyonların besin maddesi ha
line gelmişlerdir. Hemen her iktidar döneminde Dev
letin kilit noktalarını bunlar işgal etmeye çalışırlar. 
Şerefli Devlet memurlarına komünist veya faşist dam
gası vurarak, onların yerine kendileri oturmayı başa
rırlar. Böylece yasal iktidarların dizginleri bunların 
eline geçer, mevcut düzenden halkı bezdirerek, otori
ter rejimlerin kucağına atar. Görülüyor ki, solda ve 
sağda kutuplanan keskin uçlar planlı olarak düşman
larımızın elleriyle Devletin bağrına saplanmakta ve 
gözlerimizin içine baka baka onu çökertmeye ça
lışmaktadır. 

Sayın senatörler; ** 
Anayasamız; «Devletin varlığına, milletin ve va

tanın bütünlüğüne kastedenlere...» aman verilmeye
ceğini hükme bağladığı halde, Devlet içinde, Dev
lete kurşun sıkarak, devletler kurma sevdasına kapı
lan bir avuç şaşkına karşı soruyorum; Devlet olarak 
ne yaptık ve ne yapmaktayız? Ülke içinde pasaport 
sorulmakta ve parselleme savaşı yapılmakta, karşıt 
ideoloji mensubu kişiler, köy, mahalle ve şehirleri si
lahla zorlayarak işgalleri altına almaya çalışmakta ve 
birçok yöremizi kendilerince, «Kurtarılmış bölge» 
ilan etmekte; «Erzurum bizim, Kars onların, Diyar
bakır ötekilerinin elinde...» diyecek kadar kuduran bu 
azgınlara karşı soruyorum, Devlet olarak ne yaptık ve 
ne yapmaktayız? 

Yıllardan beri, harıl harıl silah ve cepnaneler ka
çak kanallardan akıp ülkemize dolmuş, en modern 
silahlarla donatılan gizli orduların karşısına Devletin 
polisi 1914 model tabancalarla çıkartılarak ölüme terk 
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edilmiştir. Yaygın haberlere göre, ağır makineli tü
fekler ve toplar parça parça yurda sokularak monte 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bir Yunan milyarderi, Türkiye'yi içinden vurup 
çökertmek için servetinin büyük kesimiyle silah ala
rak ülkemizdeki kanlı örgütlere dağıtmıştır. Kendi 
kaynaklarınca belgelenen bu gerçek karşısında soru
yorum; Devletin MİT'i nerede, Ordusu nerede?.. 

Sayın senatörler; 
«Parlamenter demokratik düzen, halkın iradesini 

ve gücünü taşıdığı için, tüm rejimlerin en güzeli ve 
en güçlüsüdür.» diyoruz. Elbette öyle; fakat kısır çe
kişmelerle onu ne hale getirdik görüyoruz. 

Soruyorum; bizim rejim öyle bir rejim ise, hani 
onun güzelliği ve gücü nerede? Binlerce kanlı göm
leği bağrına basıp feryat edenlerin tablosu mu gü
zel? Bir avuç anarşiste ülkeyi terk edip, boyun büke
rek kilitler ardında saklanan 45 milyonluk halkın ira
desi mi güçlü? Halkın vekâletini alıp, onun mutlulu
ğu için çalışacağına andiçen Parlamentonun etkinli
ği mi güçlü? Devletin kaderi üzerinde iktidar - muha
lefet işbirliği mi güçlü?.. 

«Halkımızın cesareti demokrasiyi korumaya yeter
lidir.» diyoruz. Elbetteki doğru; fakat o, bize inana
rak ve güvenerek vekâletini vermiştir. Bu güvenin 
kaybolduğunu gördüğü an, elbetteki kendi haysiyet ve 
güvenini bizzat kendisi korumada tarihsel cesaretini 
gösterecektir. Hıyanet, gaflet ve dalâlet karşısında, 
Atatürk'ün sancaklaşan vasiyetinde tekvücut olarak 
toplanacak, «istiklal ve Cumhuriyetimizi muhafaza 
ve müdafaa...» görevini kahramanca yapacaktır; bun
da hiç kimsenin en ufak kuşkusu olmasın. 

Ancak, milletimiz Parlamentosundan umudunu 
kesmiş değildir. Şu olağanüstü toplantımız, ona yeni 
bir umut ışığı tutmaktadır. Hele, Sayın Hükümet Baş
kanının son bildirileri, kendisine umut diye gönül 
bağlayan en büyük çoğunluğu mutlu etmiş ve küçük 
bir azınlığı da hüsrana uğratmıştır. 

Sayın Ecevit'i, iktidara gelince kendi yıkıcı eylem
lerine destek olacağım sanan bazı fraksiyonlar, ondan 
umduğunu bulamayınca ateş püskürmeye başlamışlar
dır. Sayın Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisinin olağan
üstü Kurultayında, milletimize ve tüm dünyaya rejim 
konusundaki kesin tutum ve kararını açıkça ilan eder
ken Tandoğan Meydanında protesto mitingi yapan sol 
fraksiyonlar ona şiddetle saldırıya geçmişlerdir. 

Evet, Sayın Ecevit böylece kendisinden uzaklaşan 
bir kesime karşılık, tüm milleti kendi safına çekecek 
kadar Cumhuriyet Halk Partisinin tarihsel yüceliğine 
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layık bir üçüncü Lider olduğunu bir daha kanıtlamış
tır. Esasen kendisinin bu tutumunu vicdan sahibi olan 
herkes biliyordu; fakat diller çok kez vicdanların de
ğil, politik çıkarların tercümanı olarak onu karalama
ya devam etti ve hâlâ da etmektedir, 

Yıllardan beri meydanlarda çok açık ve seçik ola
rak demokrasiyi savunduğu ve ona karşı olan niyet 
ve eylemlere şiddetle çattığı halde ne sağ basın, ne 
sol basın ne de TRT bunu millete duyurmadı. Çün
kü,. sol basının işine gelmedi, sağ basın ile iktidarın 
TRT'si de sağ kesimin istismar malzemesini elinden 
almak istemedi; fakat artık ne duymayan kulak ve ne 
de görmeyen göz kaldı. Sayın Ecevit Hükümeti, şim
di de anarşiye ve sömürüye karşı etkin kanuc tasarı
larını Parlamentoya getirmek üzere hazır bir durum
da beklemektedir. 

Bu kanun tasarıları görüşülürken; kimler milletin 
yanında, kimler karşısında olacaktır? Milliyetçi ve sos
yal adaletçi kimlerse, tüm milletimiz bunu açıkça gö
recektir. Kesinlikle inanıyorum ki, Yüce Senatomuz 
her zaman olduğu gibi, yine milletin yanında ve mil
let için oyunu kullanacaktır. 

Muhterem senatörler; 
Yıllarca önceden başladım, şu kürsü âdeta benim 

dilimde anarşiye karşı duyulan korkunç ıstırabın bir 
ifadesi olarak bugün tutanaklarda bulunmaktadır. Bir 
zamanlar içinde bulunduğum iktidarın başındaki ga
yet açık bir şekilde, «Yollar çiğnenmekle aşınmaz.» 
dedi, anarşiye öylece bir ışık tuttu ve yine acı olarak
tan söylüyorum ki arkadaşlar, o zaman muhalefette 
bulunanlar, sanki daima muhalefette kalacakmış gibi 
iktidarı yıpratmak amacını güderek, farkında olma
dan Devletin gücünü yıprattı. Bunu açıkça burada 
beyan etmiştim. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Şunu tekrar ediyo

rum ki, bizi şurada toplayan ve bu şekilde konuşma
mıza imkân veren Yüce Türk milletinin iradesi bir 
gün ayaklar altında kalır ve bu çatı çökerse ne bir 
iktidar, ne de bir muhalefet kalacaktır. Geliniz, hepi
miz birlik olalım, beraber olalım memleketin içinde 
bulunduğu şu dehşet verici tehlikeyi birlikte omuz-
layalım ve onu defedelim. Türk milleti birlik, beraber
lik içinde oldukça daima cihana meydan okuyacağını 
ve onu göğüsleyeceğini göstermiş, tarih bunu görmüş, 
ve göstermiş, dünya bizi tanımış ve gereğinde de ta
nıyacaktır. Bunda hiç kimsenin kuşkusu bulunmasın. 
inanıyorum, güveniyorum, bu millet en sıkışık gün
lerde bile, hiçbir şeyi kalmadığı sanıldığı günlerde 

I bile her şeyi olduğunu en kuvvetli güç olduğunu bü-
j tün dünyaya ispatlamıştır, yine de ispatlayacaktır. 
I Hepinize saygılar sunarım. (CHP, MB ve Cumhur-
I başkanınca S. Ü. Grupu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hüseyin Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

I Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Bu şiddet olaylarıyla ilgili genel görüşmenin fay-

I dalı olduğu kanısındayım. Buna ben de kendi bilgim 
I ve görüşüm oranında katkıda bulunmak istiyorum. 

I Sayın Başkan, sayın üyeler; 
I Biz önce insan olarak öldürmeye ve ölümlere kar-
I şı mıyız, değil miyiz? Dini inançlarımız yönüyle in

sanlık yönümüzle, ahlâki yönümüzle ve vicdanımızla 
I öldürmeye ve ölümlere karşı mıyız, değil miyiz? Bu 
I toplantının özü bu olmalı. Ölen sağda da olsa, solda 

da olsa birisine «oh oldu», birisine «eyvah» demeden, 
hepsi için aynı acıyı, aynı üzüntüyü duyarak birleş
mek zorunda olduğumuzu, bilhassa Türkiye Büyük 

I Millet Meclisinin en büyük görevlerinden biri olduğu
nu bilerek konuşuyorum. 

1 Bu nedenle Türkiye'de anarşi yalnız ideolojik olay
larla gelişip oluşan yönde değil; Türkiye'nin her ye
rinde, her kurumunda, her yapısında anarşi var. Bir 

| trafik düzenimizi düşününüz. Ben şurada üç yılın no
tunu çıkardım, trafikte üç yılın durumuna bakınız: 
154 108 trafik kazası 1975, 1976, 1977 yılında. 16 895 
ölü, 91 952 yaralı, milyarlara ulaşan hasar ve memle
ketin kıt olanaklarıyla yarattığı bütçesinden giden pa
ralar. 

Yine 12 . 11 . 1974 ile 4 . 1 . 1978 tarihleri ara-
I * 

sında, görev alarak on senatörün Türkiye çapında 
saptadığımız 987 olayda; 462 ölü, 16 547 yaralı, yüz
lerce banka soygunu, milyonlarca kaybolmuş para. 

Yalnız iki iktidarın; yani ikinci Milliyetçi Cephe
nin 1977 yılında, Sayın Ecevit Hükümetinin 1978 yı
lında dokuz aylık; ocak, eylül ayları arasında 1977' 
de trafik kazası; 43 295, ölü 4 769, yaralı 25 870. 
1978'de vasıtalar % 10 - 15 oranında çoğalmışken; 
35 277 kaza, 8 018 daha az. 4 008 ölü, 761 daha az. 
21 478 yaralı, 4 372 daha az. Türkiye bu ortama ge-

I lirken, yalnız şu on aylık dönem içerisindeki durum
la değerlendirilmemeli. Kökeninde olmayan bir şeyi 
başka türlü yorumlamanın; «Siz şunu önleyecektiniz, 
bunu yapamadınız» demenin hiçbir faydası yok. Bu 
işlerin kökenine inmek gerekiyor. Evet, Sayın Ecevit 
Hükümetinin 10 aylık iktidarı döneminde de 4 392 
saldırı, çatışma olmuş, 2 365 patlama, 82 banka soy-

I gunu, 81 gasp, 559 ölü. Sayın Ömer Ucuzal'm söy-
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lediği gibi 800-900 ölü değil. 1977 Kasım ayı içinde I 
bakın ne olmuş : I 

17 günde 16 soygun yapılmış. Bunun 14'ü banka I 
soygunu, 2'si Tekel deposu soygunu. Tekel deposun
dan alınan para 1 228 320 lira, banka soygunların
dan alınan para 2 113 374 lira. 17 günde bankalardan I 
ve Tekel deposundan giden para 3 341 694 liradır. I 

Sayın üyeler; 
Görülüyor ki, aralık ayı 48 ölü ile de bu yıllara, I 

yani ondan sonraki aylardan daha fazla ölü veren 
bir ay olmuştur. Bunun hepsi siyasi, hepsi ideolojik I 
anlamdaki bu 48 ölü gerçekten olmuş ve öldürülmüş
tür. I 

Şimdi, bundan sonra dönelim işin esasına. Bu Ge
nel Görüşmede üzerinde durduğumuz, ülkemizdeki I 
anarşik olayların nedenleri ve kaynağı, gördüğümüz 
kadarı ile çağ dışı görüş ve yönetim biçimlerine bel 
bağlayan bazı parti yöneticilerinin tutum ve davra- I 
nışlarına dayanmaktadır. I 

1968 - 1969 öğretim yılında, üniversitelerimizde 
başlayan yenileşme eylemlerinin karşısına çıkılmak- I 
la, patlak veren anarşik olayların en büyük sorumlusu I 
Sayın Demirci'dir. 

115 ve 345 sayılı yasalarla değiştirilen 4936 sayılı 
Üniversiteler Yasasının bazı maddelerinin «değiştiril
mesi, bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı, 1969 Nisan ve Mayıs ayları içerisinde Millet Mec
lisi, Milli Eğitim Komisyonunda görüşülerek, üniver
sitelerin istediği reformların % 80'i kabul edilmiştir. 
Bu Komisyonun Başkanı da Adalet Partili Sayın Meh
met Yardımcı idi. 

Sayın Demirel, AP Grupuna tekrar isteterek, yasa 
tasarısına konan tüm yenilikleri tümden çıkarttığı gi
bi, Meclisleri de erken tatile sokarak zaten hocanın 
kuşuna benzetilen tasarıyı da o yıl Meclislere sevk et
tirmedi, çıkarttırmadı. 

Bunun üzerine istanbul ve Ankara Üniversitele- | 
rinde boykot ve işgaller başladı, onlarla birlikte anar- | 
şik olaylar da başladı ve hızlandı. j 

istanbul'da, 30.5.1969 tarihinde Devrimci Direniş 
Komitesi adına (yani Deniz Gezmiş niçin asılmıştır, 
bunun en güzel örneklerinden biri de budur) Deniz 
Gezmiş imzası ile basma, Üniversite ve kamuoyuna 
şöyle bir bildiri sunulmuştur : «12 Haziran 1968 iş
gallerinden beri, üniversite reform tasarısını siyasi Ik- I 
tidar ve üniversitedeki onun işbirlikçileri sürekli ola- j 
rak atlatmakta idi. Asistan arkadaşlarımızın haklı 
isteklerine karşı da siyasi iktidar ve işbirlikçileri aynı j 
oyunu oynadılar ve meselelerimize bilimsel çözüm ge- j 

| tiren tasarıların görüşülmesini gelecek dönem Parla-
I mento oturumlarına ertelediler. 

Siyasi iktidar bu tutumu ile demokratik hakları
mızın alınmasını, politik amaçları içinde eritme ve 
bizi uyutma taktiklerine feda ettiler. 

I Hedeflerimiz : 
I 1. Siyasi iktidara sonuna kadar direnmek, 

2. Siyasi iktidarın üniversitelerdeki işbirlikçileri-
I nin kesin olarak tasfiyesi, 
I 3. Yarın rektör tarafından olağanüstü toplantıya 

çağrılan Senato tümden istifa etmeli ve üniversitenin 
I temel öğesi olan öğrencilerden yana olduklarını gös-
I termelidirler. 
I Bütün dekanlar ve fakülte yönetim kurulu üyeleri 
I görevlerinden istifa etmelidirler. 
I Öğretim üyelerinin ve asistanların sınavlara gir

meme kararından dolayı, sınavlar ertelenmiştir. 

I İkinci bildirimizi bekleyiniz.» 
istanbul Üniversitesi Senatosu ise, 31.5.1969 tarih

li bildirisinde : 
I «Üniversite reform tasarısının kanunlaşmasına ka

dar acil meselelere çözüm imkânı sağlamak gayesiyle 
hazırlanan bir tasarının en kısa zamanda kanunlaştırı
lacağı Hükümet yetkililerince kesin olarak vaadedil-
miş olmasına rağmen, kanun çıkarılmamış ve bu tarz
da oyalama yoluna gidilmiş olması, üniversiteleri de
rin surette rencide etmiştir. Bu tutumu şiddetle kınar 
ve bundan doğacak bunalımdan oyalama yoluna baş
vuranların büyük ölçüde sorumlu olduğunu açıklıyo
ruz. 

Buna karşılık, kanun tasarısının çıkmamış' olması 
veya ileri sürülecek başka bir sebeple üniversite fa
kültelerinin bir kısım öğrenci tarafından işgal edil
mesinin haklı bulunmasına ve üniversitedeki kamu 
hizmetlerinin aksatılmasına cevaz verilmesine imkân 
yoktur. 

I Üniversiteyi ve memleketi anarşik bir ortama ite-
j cek her türlü davranışın karşısındayız.»; 

] 31 Mayıs 1969 günü, üniversite reformunun ger
çekleşmemesi üzerine istanbul Üniversitesi öğrenci
leri; Hukuk, iktisat ve Tıp Fakültelerinin bulundu
ğu Üniversite merkez binasında fiili durum yaratmış
lar ve Üniversite kapatılmıştır. Üniversite sınavları
nın polis nezaretinde yapılması kararım da öğrenci-

j 1er Danıştayda durdurarak, bir kısım fakültelerde boy
kot ve işgaller sürdürülmüştür.» 

Bakın, kaynak nereden geliyor ve üniversitelerin 
j halkın gözünden düşürülmesi ve oradan gelecek eleş-
| tirilerin kırılması için neler yapılıyor?.. 

— 161 — 



C* Senatosu B : 5 

Görüldüğü gibi, Sayın Demirel'in amacı, kötü yö
netimine karşı üniversiteden gelen olumlu fikir ve et
kili eleştirilerin durdurulması, bu nedenle üniversitele
rin anarşik olayların içine itilmesi ve Türk ulusunun 
gözünden bu kurumların düşürülmeis idi. Daha önem
lisi, tüm yenileşmeleri engelleyen ve kabul edemeyen 
Demirel için aynı zamanda üniversitelerdeki yenileş
meyi durdurmak, önemli bir sorun olarak ele alınmış
tır. Bu çabası ve amacında da başarılı oldu diyebiliriz. 

Aslında tüm anayasal kuruluşlara karşı olan, Ana
yasaya ters düşen siyasi bir lider olarak -Demirel, 
hasta bir zihniyeti sahiplenerek... 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade 
buyurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — ...üniversite 
düşmanlığını hâlâ sürdürmektedir. Bu hasta zihniyet 
anayasal ve demokratik kuruluşların normal görevleri
ni aksatmakla kalmamış... 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, 5 Ocak 1978'den beri Demirel hükümet de
ğildir. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Demirel 
Başbakan değil ki... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade 
buyurun; söz vermedim size. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, 5 Ocak 1978'den beri Başbakan Sayın Demi
rel değildir. Bir yanlışlık vardır, bunun tashihini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, söylediğiniz tarihte 
bir yanlışlık olduğunu söylüyorlar. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Hangi tarih 
Sayın Başkan?.. 31 Mayıs 1969'dan bahsediyorum. 

BAŞKAN — Yanlış söylemişler, peki efendim. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Şimdi 

Ecevit Başbakan. 1969 geceli 10 sene oldu, biz bu
günü görüşüyoruz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — 31 Mayıs 
1969, anladınız mı şimdi?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kızılay' 
dan geçilmiyor, Lenin'in Mao'nun resimlerini satı
yorlar. Bugünü konuşun bırakın geçmişi. 

BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Kara. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Görüldüğü 

gibi, Sayın Demirel'in amacı kötü yönetimine karşı 
olan... 
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AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kızılay' 
dan geçemiyorsunuz, bırakın geçmişi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Baş
kan, susturacak mısınız?... Lütfen oturdukları yerden 
konuşmasınlar ve Başkanlığa karşı biraz nezaket gös
tersinler Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ben gerekli müdahaleyi yaptım efen
dim. 

Sayın Kara, rica ediyorum efendim. 
Buyurun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Aslında tüm 
anayasal kuruluşlara karşı olan, Anayasaya ters dü
şen siyasi bir lider olarak Demirel, hasta bir zihniye
ti sahiplenerek üniversite düşmanlığını hâlâ sürdür
mektedir. Bu hasta zihniyet, anayasal ve demokratik 
kuruluşların normal görevlerini aksatmakla kalma
mış, ulusumuzu cephecilik hareketiyle düşman kamp
lara ayırmıştır. Daha önemlisi, yasa dışı faşist Örgüt
lerin demokratik rejimi yıkmayı hedef alan kanlı ey
lemlerine ve güçlenmelerine yardımcı olmuştur. 

Demirel'in bu davranışına paralel olarak, o gün
lerde Sayın Alparslan Türkeş'in komando kampları
nı kurduğunu, kanlı eylemleri yaratacak komando
ların yetiştirilmeye başlandığını görüyoruz. 

1969'da başlayan bu kanlı olaylar, 12 Mart Muh
tırası ile durdurulmak istenmişse de, Demirel Hükü
metinin yasa dışı davranışları, devrim düşmanlığı ve 
anayasal suçlar işlediği belirtilmişse de, sonradan dış 
ve içten gelen etkilerle muhtıra amacından saptırıla
rak, AP ağırlıklı hükümetlerle hem Demirel kurta
rılmış, hem de Demirel'in bozuk düzenine karşı çı
kan devrimciler ezilmiştir. Bundan sonra siyasi gö
rüşünde şiddet felsefesine daha çok ağırlık veren De
mirel, Devleti terörcü bir ortama sokmakta bir sa
kınca görmemiştir. Hatta zamanın Cumhurbaşkanı 
dahil, MC Hükümetlerinin liderleri, sokaklarda dev
rimci gençler kurşunlanıp öldürülürken, bu cinayeti 
işleyenlerin güvenlik kuvvetlerine yardımcı milliyetçi 
gençler olarak savunulmuş olması, bugünkü birey
sel terörizmin daha çoğalmasında, ortaya çıkmasın
da etkili olmuştur. 

Bu gerçek ortada iken, ülkemizde yıllardır oluk 
gibi akıtılan kanlardan, ülkede ekilen düşmanlık, kin 
ve fitne tohumlarından Demirel ve Cephecilik so
rumlu olmayacak, bu pisliği ortadan kaldırıp temiz
lemek için barışçı çabalar harcayan Ecevit Hükümeti 
suçlu olarak görülecek. Buna kargalar bile güler. 

Morrison'cu politikanın gereği olan, emperyaliz
min dıştan ve içten maşa olarak kullandığı ve yön-
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lendirdiği anarşi ve terörizmin kaynaklarının her hal
de Cumhuriyet Halk Partisinin ve onun Hükümetinin 
içinde aranması, aklı başında kişilerin düşünemeye
ceği kadar bir gerçektir. 

AHMET CEMlL KARA (Trabzon) — Taahhüt 
ettiniz, taahhüt ettiniz ve senediniz protesto oldu 
beyefendi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Çünkü fa

şizm; tek elden yönetilen, emperyalist felsefeye da
yanan, planlı programlı, yöntemli bir uygulamadır. 
Arkasında kapitalizmin tüm güçleri vardır; yani De-
mirel'in siyasi felsefesinin kaynaklandığı ve dayandı
ğı bir sistemdir faşizm felsefesi. Daha önemlisi, MC 
dönemlerinde gelişmekte olan ülkemizin az gelişmiş
likten kurtulması için alınan önlemlerin yetersizliği, 
yanlışlığı, aksaklığı çoğunlukla yapısal sorunların bü
yümesiyle kalmamış, çelişik uygulamalarla da çık
maza sokulmuştur. 

Ayrıca, kaynak savurganlığı, politik yanlışlıklar, 
beceriksizlikler sonucu doğan işsizlik, enerji ve altya
pı yetersizliği, çarpık sanayileşme girişimleri, yete
neksiz ellerde üretim verimsizliği, korkunç fiyat ar
tışları; 1965 - 1968 yıllan arasında fiyat artışarında-
ki ortalama perakende fiyatlarda % 500 dür. 

Şiddet felsefesine dayalı olarak yürütülen anarşi 
ve terörizmin yarattığı rejim düşmanlığı, soygunlar, 
vurgunlar yanında; yolsuzluk, yoksulluk, sıkıntı, ez
ginlik, bunalımlar, yüzlerce evlat acısı, dıştaki itibar 
kaybımız, daha neler neler. Bunlar hep Ecevit Hü
kümetine devredilen kötünün de kötüsü miraslar
dır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Sayın Öztürk, hakkı olan yarım saatlik konuşma
sının 20 dakikasını konuştular, on dakikaya ihtiyaç
ları var. Çalışma süremizin 10 dakika uzatılmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Baş
kan, 10 dakikada bitmezse?... 

BAŞKAN — Hakkınız biter. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Müsaade 

alırız Genel Kuruldan, değil mi efendim?... 
Ayrıca sosyal, ekonomik ve politik olarak yeri

mizi belirleyememiş olmamız nedeniyle ve emperya
lizmin yıkıcı etkisiyle oluşan ırkçılığa dayanan bur

juva milliyetçiliği, ülkedeki «böl ve yönet» sistemi
nin doğmasına neden olmuş, Atatürk ile somutlaşan 
emperyalizme karşı bağımsızlığa dayanan milliyetçi
lik ise bir tarafa itilmiştir. Bu ırkçı milliyetçilerin 
Devleti çökertmek, demokrasiyi işlemez hale getir
mek, toplumu tedirgin ederek karamsarlığa, korkak
lığa sürüklemek için düzenledikleri kanlı baskın ve 
saldırılarla faşist bir yönetimin kurulmasını amaçla
ması dikkati çekmektedir. 

Bütün bu kötü oluşumlar, Demirel'in Başbakan
lığı döneminden kaynaklanıyor ve gücünü de onun 
yönetiminden alıyor. 

Açık rejimden korkan ve kaçan demokrasi düş
manları, Ecevit Hükümetinin etkin girişim ve yön
temleriyle köşeye sıkışmış olması ve yakayı ele ver
me korkularının etkisiyle «Denize düşenin yılana sa
rıldığı» gibi, faşizme sarılarak ve canavarca kanlı 
saldırılarım hızlandırarak, insanlık dışı, yasa dışı suç
lar işlemektedirler. 

Bu tehlikenin günden güne zayıfladığını görmek
teyiz. Bu anarşik ve terörizm olaylarının aşırı sağ ve 
soldan gelse de, Hükümetin her ikisi karşısında da 
tarafsız ve olumlu çabalan iyi sonuçlar vermektedir. 
Bunun için, ülkemizde demokratik rejim için yakın 
tehlike faşizmdir. Çünkü, gizli bir örgütün bu yasa 
dışı kanlı eylemcileri faşistler, CIA'nın özel savaş 
kavramlarını iyi öğrenmiş, başarıyla uygulamaktadır
lar. İstedikleri an, istedikleri yerlerde bombalar pat
lamakta, insanlar öldürülmekte, yangınlar çıkarılmak
ta, suikastler düzenleyerek, hedef seçilmiş kişiler ca
nice ortadan kaldırılmakta ve terörizm ustaca sürdü
rülmektedir. 

Özel biçimde yapılmış ve paketlenmiş bombalarla 
adamlar öldürülmekte, o olayların yaratılmasında çe
şitli etnik bölgelerin durumlarına göre mezhep kavga
ları yaratılmakta ve içsavaş oluşturulmaya çalışılmak
tadır. Bu bombalan topluluklar arasına atarak veya 
kalabalık mahallerin gizli yerlerine koyarak, masum 
yurttaşlarımız paramparça edilmektedir. Arabalara 
yerleştirilen bombaların belli saatte patlaması ayar
lanarak, hızla giden arabadan, yolda yürüyen veya 
durakta bekleyen yurttaşlarımızın üzerine ateş edile
rek büyük isabetle öldürülmektedirler. Yurttaşlarımı
zın toplu bulunduğu yerlere, araçlara silahlı baskın 
yaparak ya kurşunlanıp öldürülmeleri veya kaçırıla
rak Kontr-gerilla yöntemleriyle işkence yapılarak öl
dürülmeleri sistemli olarak yürütülmektedir. 

Yargı organlarının görevlerini yapmaları önlen
mekte ve engellenmektedir. Seçkin hukukçular, iyi yc-

— 163 — 



Ct Senatosu B : 5 9 . 11 . 1978 O : 1 

tişmiş öğretim üyeleri, yasal görevlerini yaparken ca
navarca öldürülmektedir. Öğretim işini engelleyip, 
görevini yapan kolluk kuvvetlerini ateş yağmuruna 
tutabilmektedirler. 

Bu sapık ruhlu ölüm mangalarını yöneten gizli 
örgütler, milliyetçiliği istismar edip, kanlı eylemcile
re yön ve akıl vererek, terörizmi şiddetlendirmekte
dirler. Adı lidere çıkmış bazı zavallıları da maşa ola
rak kullanarak, ülke içinde zemin ve kaynak sağlaya
bilmektedirler. Çıkarcı sömürgen dış ve iç kaynak
lardan beslenen bu yasa dışı örgütler, emperyalizmin 
uşaklığını tamı tamına yaparak, görevini başarıyla 
yerine getirmektedirler. 

Bu yönetici gizli örgüt, profesyonel cinayet şebe
kesini planlı şekilde yöneterek, Cumhuriyet rejimini 
tehlikeye sokacak planları, kanlı eylemlerini rahatlık
la uygulayabilmektedir. Görüldüğü gibi, asıl tehlike
li olan, bu dışa bağlı ve kanlı tedhişçilik örgütleridir. 
Güçlü ve kararlı önlemlerle yok edilmesi gereken bu 
örgütlerdir. Belli dış çevrelerin Devletimizi, Ulusu
muzu ve Cumhuriyetimizi yozlaştırma çabalarının et
kisi sonucu ırkçı, imgeci milliyetçiliğin sapık felsefe
sinden kaynaklanan bu gençlerin çağdışı, insanlık dı
şı kanlı eylemlere sürüklenmesini etkilemektedir. Ya
ni, laik ve halkçılık ilkelerinden kaynaklanan, top
lumu birleştirici, bütünleştirici Atatürk milliyetçiliği
nin yerine; ırkçılık, mezhepçilik gibi sapık görüşlerin 
getirilmek istenmesiyle etnik gruplar sorununu orta
ya çıkararak, toplumsal ve siyasal nitelikteki olayla
rın da doğmasına sebep olunmuştur. Bu ortamdan 
yararlanarak, şiddet eylemleriyle amaçlarına ulaşmak 
isteyen demokrasi düşmanları, bu örgütlerle tümden 
bütünleşmiş gözükmektedir. 

Dış ülkelerin yönetici ve yıkıcı yardımlarından da 
faydalanan, silah kaçakçılığına kucak açanlar, kanlı 
olayların artmasına sebep olmuşlardır. Bugün de ya
sa dışı eylemcilerin, toplu hareket etme güçlerini kay
betmiş olmaları nedeniyle demokratik, laik Cumhu
riyet düzenini yıkmak, faşist amaçlarını gerçekleştir
mek için, kanlı eylemlerini vur - kaç yöntemleriyle 
sürdürdükleri görülmektedir. 

Bir süre önce etnik bölgeleri savaş alanı olarak 
seçen bu ırkçı ve mezhepçiler, kanlı olaylarla bir iç-
savaşı amaçlayan çabalarında başarısızlığa uğrayınca 
yöntem değiştirmişlerdir. Elazığ, Malatya, Sivas, Bin
göl, Divriği, Pazarcık, Elbistan, Serik olayları dene
meleriyle ortaya koydukları stratejiyi iyi değerlendir
mek gerekiyor. 

Bunların arkasında ruh hastalarının destekleri iyi 
saptanıp, üzerlerine akıllıca gidilerek yok edilmelidir. 
Hele bu yasa dışı kanlı olayları milliyetçilik adına, 
din adına, rejim adına yaptıklarını söyleyerek bu de
ğerleri yok eden ve yıkan, masum insanların evini, 
barkını yıkıp yakan, kan döken, adam öldüren 31 
Martçı zihniyetle hasta, kanlı yobazların defterleri 
tez elden dürülmelidir. 

Çirkin, ve iğrenç kanlı amaçlarına ulaşmak için 
kardeş kanı dökmekten çekinmeyen kanlı eşkiyalar-
la destekçilerinin birlikte işledikleri suçu, Ecevit Hü
kümetinin ve Devletin beceriksizliğinde arayan istis
marcılıkları da derhal durdurulmalıdır. 

Sabotaj ve suikastlarla sürekli olarak tedhişçilik 
ortamını sürdürerek, Hükümetin barış ve huzur çağ
rısını, çabasını ekonomik ve sosyal yöndeki işlerlik 
kazandırdığı konulardaki oluşumları unutturarak ve 
başarısını engellemek için yaratılan bu kanlı eylemler 
en kısa zamanda yok edilmelidir. 

Kanlı komandoların bu umutları tümden kırılma
lıdır. Hatta otoriter bir rejimin kurulması için bü
tün hesaplarını sıkıyönetime bağlayanlarla terörizmi 
canlı ve diri tutarak cinayet sayısını çoğaltmayı amaç
lamış olanların yasal yollarla ortadan kaldırılması 
süratle gerçekleştirilmelidir. 

Tekelci sermayenin siyasal yönetiminde ve Dev
let içinde kadrolaşmaları nedeniyle faşizmin ürünü 
olan emperyalizme güç ve işlerlik kazandıran kanlı, 
gerici terörist eylemcilere maddi, manevi destek ve 
olanaklar sağlayan kaynaklar kurutulmalıdır. 

Bu olaylar karşısında yetersiz kalan bürokraside
ki gerekli değişiklikler tez elden yapılmalı ve yeni baş
tan düzenlenmelidir. 

Polis örgütüyle haber alma örgütlerindeki deği
şiklik ve düzenlemeler hızla yapılmalı, eğitim içi araç 
ve gereçler sağlanmalı, yönetim çağdaşlaştırılmalıdır. 

Terörizm üzerine cesaretle gidilmeli ve kararlı uy
gulamalar yapılmalıdır. Muhalefetin ise iyi bir diya
logu ile aydınlatıcı, yönlendirici çabalarına işlerlik 
kazandırması gerekmektedir. Cephecilik eylemleriyle 
uzlaşmaz bir ortam yaratmaları, yurttaşlarımızı düş
man kamplara ayırma yöntemleri durdurulmalıdır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bitiyor Sa

yın Başkanım. 
Çoğulcu demokrasiden hoşlanmayanlarla güven

sizlik duygusuna kapılan bir kısım aklı erenlerin si
lahlı eylemlere geçmesine neden olan sorunlar çö
zümlenmelidir. Bugün de tarihin gelişmesi içinde 
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Devletin kuruluşunu sağlayan CHP'nin, sosyal barı
şı da sağlayacağına inanmak durumundayız. Yasala
rı tam uygulayarak toplumsal bunalımdan çıkış için 
muhalefet - iktidar işbirliğinin gerçekleşmesinde ka
pımızın açık olduğu bilinmelidir. 

Çağdaş önlemler, demokratik tartışma ortamının 
yaratılması, toplumsal örgütlenmeler gibi, demokra
sinin gereği olan esaslar ise somut çözümlerle ger
çekleştirilmelidir. Bugün gerçekten önemli olan top
lumcu bir demokrasinin özgürlükçü yollarının açık 
tutulması, sosyal ve siyasal örgütlenmenin toplumda
ki çağdaş değişim ve gelişimlerinin sağlanmasını ko
laylaştıracak ortamların hızlandırılmasıdır. O zaman 
baskıcı ve bağıntılı yöntemlerle iktidar olmak iste
yenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. 

Şu önlemlerin de alınmasında yarar görüyorum : 
1. Batının gelişmiş ülkelerinin Türkiye üzerinde

ki tefeci niteliğindeki borçlandırma ve bağımsızlığı
mızı sarsan politikası Ecevit Hükümetine kötü bir 
miras olarak devredilmiştir. Bu soruna bir çözüm ge
tirilmelidir. 

2. Dış borçların ülkedeki sarsıntısı iç dinamizmi 
felce uğratmıştır. Bu engel aşılmalıdır. 

3. Muhalefetin sürekli olarak sertlik politikası
na dayanan yöntemleri değiştirilmeli, düşmanlık to
humlarını ekmesi ve toplumsal bölücülük yapması 
önlenmelidir. 

4. Terörizmin teşhisi iyi konmalı, halkımıza an
latılmalı ve etkin önlemler getirilmelidir.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, çalışma süremiz dol
muştur; sizin de konuşma süreniz dolmuştur, lütfen 
efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bitiyor efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen, çabucak.. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, uzatalım efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Evet, uzatır

sanız memnun olurum; çünkü burada çok güzel bir 
inceleme var. Bunları belirtmek herhalde çok isabetli 
olacak; yani akşama kadar konuşabiliriz uzatırsa
nız. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim... 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Şaka 

falan değil, ciddi söylüyorum; uzatalım efendim. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, ben Sayın 

üyenin konuşmasını... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Uzatırsanız 

akşama kadar konuşuruz... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen devam edin, 

çabucak bitirin. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Evet. 
5. Anayasanın sola, halka açık oluşu kamuoyu

na duyurularak, solun Cumhuriyet düzeninin felse
fesinin özü olduğu, komünizmin istismarcılarının her 
solu komünizmle birlikte değerlendirdiği yanlış yar
gılarının önlenmesi düzeltilmelidir. 

6. Hukuk düzeninin iyi işlemesinin, can güvenli
ği ile başladığının bilinci ile hareket edilmesinde da
ha kararlı ve etkin olunmasında gerekli çabanın gös
terilmesi; 

7. Ekonomik, sosyal ve siyasal bağımsızlığımızı 
pekiştirecek ve sağlamlaştıracak önlemlerin alınmasıy
la ülkede sosyalleşmeyi engelleyen ve Anayasa ihla
line varan ırkçılık, mezhepçilik, şeriatçılık gibi kış
kırtıcılığın söndürülmesi gerekmektedir. 

Bilindiği gibi, bilgili bir girişimle bugünkü Hükü
metin tutumunda olduğu gibi, Türkiye'nin tarihin
den gelen uluslararası ilişkilerdeki yetersizliğin ve be
ceriksizliğin giderilmesi için gösterilen olumlu çaba 
sürdürülmelidir. 

En önemlisi ise, anarşik terörizmin etkin önlem
lerle durdurulması; o zaman haklar ve özgürlükler 
rejimi olan demokrasinin bütün kuralları ile işleme
sinde bir sakınca kalmayacaktır. O zaman yıkıcılar, 
faşistler ve kanlı eylemciler bir yerde kendiliğinden 
ortadan kalkacaktır. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için teşek
kür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saat 15,00'te tekrar toplanmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,10 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Sun Atalay 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Bilgin (Bingöl) 

BAŞKAN — 5 nci Birleşimin ikinci oturumunu 
aç i yorum. 

Söz sırasına göre Sayın Hasan İldan'a söz veri
yorum. 

Buyurun Sayın İldan. 
HASAN ÎLDAN (Elazığ) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun saygıdeğer üyeleri; 

Sayın Cumhurbaşkanlığınca seçilmiş Kontenjan 
senatörlerini, böyle bir genel görüşme açılma öner
gesini vermiş olmalarından dolayı kutlar ve huzuru
nuzda kendilerine teşekkür ederim. 

Sayın senatörler; 
Anarşinin, mezhep istismarının ve kışkırtmaları

nın doruk noktasına çıktığı bir ilin senatörü olarak 
hepinizden çok daha ağır üzüntüler içerisinde oldu
ğumu açıklamakla sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Sözlerime geçmeden önce, geçmişte karşılaştığım 

iki önemli anımı size anlatmak istiyorum. 

1949 - 1953 yılları arasında Ankara Hukuk Fa
kültesinde askeri öğrenci olarak okudum. Bu öğren
ciliğimin devam ettiği sürede Aleviliğin ne olduğunu, 
Sünninin kim olduğunu gerçekten ne biliyordum, ne 
de o güne kadar bu konu hakkında herhangi bir ko
nuşmaya şahit oldum. Ancak, Hukuk Fakültesini bi
tirip, Elazığ'da avukatlığa başladıktan sonra, «Sen 
Alevisin, öbürü Sünni» diye ilk defa bu ayırıma, 1954 
yılından sonra rastladığımı huzurunuzda açıklamak 
istiyorum. Bunun dışında gene 1949 - 1953 yılları 
arasında Ankara Hukuk Fakültesinde keza öğrenci 
bulunduğum sırada, gerçekte o dönemde Türkiye'de 
bir bölücülük hareketi sayılan Kürtlük, Türklük mü
nakaşası da yapılmıyordu. Ancak, o dönemde Anka
ra veya Sivas'tan doğuda kalan kişilere bazen haka
ret olsun diye «Kuyruklu Kürt» derlerdi ve bizi si
nirlendirirlerdi, geçer giderdik. 

Şimdi şunu söyleyeyim : Bir kişiye kırk defa «Sen 
susun»! «Sen susun» dendiği zaman, bizde mevcut bir 
atasözüne göre de, gerçekten o kişi bir gün kendi vic
daniyle karşı karşıya geldiği zaman, «Acaba, gerçek
ten ben bu muyum?>- diye kendi kendine tereddüt et

me ve düşünmeye başlar. İşte Türkiye'deki bu bölü
cülük hareketleri ve mezhep ayrımı bu şekilde ve bu 
dönemlerde başlamıştır. 

Açıkça hepimiz şu gerçeği kabul etmek zorunda
yız : 

Türkiye'de ilk defa bu bölücülük istismarını, oy 
almak için özellikle politikacılar yapmaya başladı; 
ama bugün politikacılar istese de, gerçekten buna 
mani olmak çok güç bir noktaya gelmiştir. 

Sayın senatörler; 
Bir Fransız bilginin söylediği şu sözü hatırlatmak 

istiyorum : 
«Gök kubbesi altında söylenmedik söz, işlenme

dik konu kalmamıştır.»ı 

Şu görüşmekte olduğumuz genel görüşme hakkın
da da gerçekte de gerekenler söylendi; ama gene de 
buraya çıkmışken bir iki konuya temas etmek isti
yorum. 

Sayın senatörler; 
Yaklaşık son 10 yıl içerisinde Türkiye'nin kaderi 

üzerine birtakım oyunlar oynanıyor. Öyle zan ve tah
min ediyorum ki, hepiniz ve hepimiz oynanan bu 
oyunların farkındayız. Bu oyunları kimler oynuyor 
ve kimler niçin ve kimin hesabına oynuyor? Bu so
ruların doğru cevabı, ancak ve özellikle doğru teşhis 
koymaya bağlıdır. Doğru teşhis konulmadıkça, teda
vi çaresini de bulmak olanaksızlaşır. 

Tedhiş ve terörist olaylar bugün yalnız ülkemizi 
değil, dünyanın demokrasiyle idare edilen birçok Ba
tı ülkelerini de tehdit etmektedir. Ancak, sağlam ya
pıya sahip olan ülkeler koydukları doğru teşhisler so
nunda ülkelerini esenliğe kavuşturmasını bilmişlerdir. 
Türk halkını üzen ve bir ölçüde de ümitsizliğe sürük
leyen bu tedhiş ve terörist hareketler üzerine hiç za
man yitirmeksizin eğilmek zorundayız. Bunları önle
menin kısa elden çarelerini bulmak, öyle zannediyo
rum ki, birinci derecede biz parlamenterlerin görevi
dir. Nitekim, bugün iktidarda bulunan Hükümet gü
venoyu aldığı gün, «İlk hedefimiz tedhiş ve terörist 
eylemleri önlemektir.») demek suretiyle konunun öne
mini vurgulamıştır. 
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Bu tedhiş ve terörist eylemler nasıl oldu da bu 
boyutlara ulaştı ve neden önlenemiyor? Kısaca bu 
konuya da değinmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Malûmunuz olduğu üzere 1968 yılı Nisan ve Ma

yıs aylarında dünyanın demokrasiyle idare edilen bir
çok Batı ülkelerinde hemen hemen aynı zamana rast
layan gençlik olayları, kara bir bulut gibi dünyanın 
üzerini sarmaya başladı. Birçok ülke yöneticileri ola
ya gereken önemi vermek ve doğru teşhis koymak 
suretiyle olayları zararlı hale gelmeden önlemeyi ba
şardılar; ama yöneticileri basiretsiz olan ve olaylara 
yanlış teşhis koyanlar, her gün artan bir nispette 
olayların ağırlığı altında ezilmeye, kıvranmaya ve 
şaşkına dönmeye başladılar. 

Gençlik olayları başlangıçta birtakım masum is
teklerle bütün dünyada ortaya çıktığı gibi, özellikle 
Türkiye'de de aynı masum isteklerle ortaya çıkmış
tı. Ancak, bu istekler doğrultusunda birtakım tedbir
ler yerine tam ters bir tutum ve davranış içerisine 
girildi. Bu masum istekler kısaca şöyle idi : 

«Öğrenci kitaplarının Devletçe bastırılıp dağıtıl
ması, 

Öğrencilerin üniversite yönetimine katılmasının 
sağlanması», gibi idi. 

Bu olaylara doğru teşhis koyamayan zamanın İk
tidarı ve onun Başbakanı bu olaylar karşısında so
rumsuzca şöyle diyordu : «Sokaklar yürümekle aşın
maz.» ve yine aynı Başbakan, «İti ite boğduraca
ğım.» gibi bu sakat tutum ve davranış, bugün gelmiş 
olduğumuz bu olumsuz noktanın ilk nüvesi ve baş
langıç noktasıdır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Öyle bir şey 
yok. 

HASAN İLDAN (Devamla) — Milliyetçi Hare
ket Partisi, Hükümetin bu yanlış teşhisini fırsat bi
lerek Türkiye'nin birçok yerlerinde komando kamp
ları kurmaya koyuldu. İşte ilk silahlı eşkiya böylece 
yetiştirilmeye, özellikle o günkü İktidarın gözleri 
önünde yetiştirilmeye başlandı. Sokaktaki gücü yanı
na almak devrin İktidarına da yarıyordu. Çünkü, Sa
yın Demirel'in o dönemlerde yakınları hakkında bir
çok suiistimal söylentileri kamuoyunda yoğunluk ka
zanıyordu. Bundan kurtulmanın yolu, sokaktaki ko
mandoları yanına almak ve durumu böylece devam 
ettirmek istemesinden ileri geliyordu. Bu hal her gün 
biraz daha hızını artırarak, Milliyetçi Hareket Parti
sinin birinci ve ikinci MC'ye ortak olmasına kadar 
devam etti ve Adalet Partisi her gün çaresiz olarak 
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j taviz vermek suretiyle sokak eşkiyalarının gücünü ar
tırmaya devam etti. 

I Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Başba
kanın zaaflarından yararlanarak örgütlenmeyi hızlan-

1 dırdığı gibi, yavaş yavaş Devleti ele geçirmeye ve 
onun yollarını aramaya koyuldu. Başbakan bunları 
açıkça görüyor ve fakat gereken önlemleri almıyor
du. Kendi partisi içinde dahi vicdan muhasebesi yap
mak suretiyle bu olayların üzerine eğilmek isteyenle
ri bir bir partiden tasfiyeye uğratıyorlardı. 

Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Demirdin zaafı
nı çok iyi bildiği için, komandoların her eylemi 
karşısında, «Bunlar Devlet güvenlik kuvvetlerine 
yardım ediyorlar.» demek suretiyle koruyuculuğunu 
teşvik ve yanlarında olduğunu her defasında açıkça 
ortaya koyuyordu. Hatta öylesine ileri gidiyordu ki, 
«Davadan döneni vurun. Ben de davadan döner
sem, beni de vurun.p» diyecek kadar cüretini artır
maya başlamaktaydı. Bu batağın içine düşen, artık 
can korkusuyla kurtulma çaresi kalmayan kişiler ve 
zavallılar yeni yeni suç işlemeye itiliyorlardı. Bunun 
en iyi misali, daha iki gün önce gerek İstanbul Mil
liyetçi Hareket Partisi Merkezinde ve gerekse Zeytin-
burnu'nda öldürülen iki gencin gazetere intinkal eden 
beyanlarında, «Davadan dönmek isteğim için beni 
vuracaklardı, ben onu vurdum^» veya «Davadan 
döndüğü için onu vurduk.» diye açıkça itirafları
dır. 

Sayın arkadaşlarım; 
I «Tedhiş ve terörist eylemler sağdan da gelse, sol-
I dan da gelse tümüne iktidarda da, muhalefette de 

karşıyım.» diyebilen ve diyen tek parti, Cumhuriyet 
Halk Partisidir. Çünkü^ ülkenin kaderi söz konusu 

I olunca Cumhuriyet Halk Partisi ne iktidar düşünür, 
I ne de başka bir çıkar düşünür. Bu eylemlerin kuru

tulmasının çare ve tedbirleri için, asgari müşterek-
I lerde birleşmek için Sayın Başbakan Bülent Ecevit'in 

bir süre önce Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı 
ile yaptığı görüşmede Sayın Demire!, «Sağdan da 
gelse, soldan da gelse, her türlü şiddet eylemlerine 
karşıyım^» sözünü söyleyememiştir. Ancak, televiz-

I yon ekranında izlediğimiz gibi, «Cinayeti işleyen 
I hangi taraftan olursa olsun ben ona karşıyım.» diye-
I bilmiştir. Bu da, bugünkü terörist ve tedhiş olay

larının gerçekten de yalnızca cinayet olmadığını, sağ 
I ve sol teröristlerin organize ettiği kesinlikle aşikâr 
I ve açık olduğu halde, Sayın Demirel'in bunların bir 

grupuna karşı çıkmaması da gerçekte bu olayların 
artmasına sebep oluyor. Bu da gösteriyor ki, kitle 

I katliamına yönelen, masum insanları tarayan ve hat-
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ta insanlık suçu işleyen kişilerin son günlerde yaka
lananlarının % 70'i sağ teröristlerdir. Bu artık ka
nıtlanmıştır. Bunlara karşı çıkmamak, onları hima
ye etmek kime ne yarar sağlar, bunu bilmek müm
kün değildir. 

Sayın senatörler; 
Saym Başbakan Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk 

Partisinin Olağanüstü Kurultayında -yaptığı konuş
masını Senatomuz kürsüsünde de aynen tekrarlamak 
suretiyle şöyle diyordu : 

«Sağcı oldukları saptanan şiddet eylemcilerinin 
tamamına yakını ya MHP'lidir, ya Ülkü Dernekleri 
üyesidir veya onların kayıtlı olmayan adamlarıdır. 

1970 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü raporun
da Nazi teşkilatının bir benzeri olarak Milliyetçi 
Hareket Partisinin kurduğu kamplarda ateşli silah
larla talim yapıldığı, her gün biraz daha silahlanma 
yoluna gidildiği açıkça ortaya konulmaktadır. 

Bu rapor zamanın Başbakanına bildirildiği halde, 
gereken yapılmamıştır. Sekiz yıl önce hazırlanmış 
olan bu raporda ileri sürülenlerden çok daha ağır, 
çok daha fazlası her gün Türk kamuoyu gözleri 
önünde cereyan etmektedir.j» 

Saym senatörler; 
Bugünden başlayarak bir ay gerilere doğru gidi

lerek gazetelere bir göz gezdirirsek, göreceğimiz man
zara gerçekten tüyler ürperticidir. Yakalanan ko
mandoların, suç eylemcilerinin, teröristlerin, insanlık 
suçu işleyenlerin büyük bir bölümü suçta kullandık
ları silahları Milliyetçi Hareket Partisi örgütünden 
aldıklarını, adam öldürdükten sonra Milliyetçi Ha
reket Partisi binalarına sığındıkları ve oradan da 
birtakım kaçakçıların evlerine açılan dehlizlerden 
kaktıkları ortaya serilmektedir. 

Keza gazetelere baktığımız zaman, 12 Ekim ta
rihli Günaydın Gazetesinde, Milliyetçi Hareket Par

tisinin lokalinde silahlı birtakım talimlerin yapıldı
ğının resimleri boy boy sergilenmektedir. 

23 Haziran 1975 tarihinde Diyarbakır'ı ziyaret 
eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve 
Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'i karşılama
ya giden Diyarbakır'daki komandoların taşıdıkları 
pankartlar şöyle: «Savulun Türkler geliyor» «Kürt
ler Moskova'ya». Bu sloganları haykırdıklarını; Di
yarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu bir 
s>oru önergesiyle ortaya koymaktadır. 

Bu bölücülüğü ve kışkırtıcılığı kimlerin yaptığı
nı, nasıl yaptıklarını, niçin yaptıklarını ortaya koy
maktadır. 
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Bu gibi davranışlar Anayasaya, Anayasanın fel
sefesine, onun ruhuna, Anayasa dibacesine, Atatürk 
ilkelerine açıkça aykırıdır, ülkeyi bölmeye matuftur 
ve suçtur. 

Birinci ve İkinci MC İktidarı döneminde suç iş
leyen komandolara mani olmaya çalışan emniyet 
görevlileri ya görevlerinden alındılar ya da sürüle sü-
rüle görev şuurlarını kaybettiler. Halen geçmişteki 
yasa dışı davranışlara maruz kalan bir kısım emni
yet görevlileri gerektiği gibi görevlerini yapma ce
saretini kendilerinde bulamamaktadırlar. 

Son zamanlarda suçun kaynağına inildiğinin, 
suçluların bir bir yakalanmaları ile perdenin gerisin
de bulunan suçluların anlaşılmaya başlandığının iz
lenimleri var. Ateş sönerken, duman daha fazla çı
kar. Bunun telâşı sezilmektedir. 

Konuşmamın burasına kadar geçmişin hatalarını 
ve yanlışlıklarını ortaya koymaya çalıştım. Elbette 
sadece geçmişin yanlışlarını ve hatalarını ortaya koy
mak sorunu çözüm getirmez. Ancak, bu hatalar ve 
yanlışlar gerektiği şekilde ortaya konulmazsa, hal
de ve gelecekte buna benzer yeni hatalar işlenir ve 
yanlışlıklar yapılabilir. 

Ülkemizin bugün içinde bulunduğu durum elbet
te güllük ve gülistanlık değildir. Geçmiş Birinci ve 
İkinci MC Hükümetleri, ülkenin idaresini çok iyi 
ve huzurlu bir noktada devraldığı halde, her gün bi
raz daha kötüye götürmüşlerdir. 

Bugünkü İktidar ise, ülkeyi çok vahim ve çok kö
tü bir noktada devralmış; fakat gözle görülebilir şe
kilde iyiye doğru götürmenin belirtilerini ortaya koy
muştur. Bu iyiye gidişin belirtileri açıkça görülme
ye başlanmıştır. Son telâş ve tedirginlik de bunu ka
nıtlamaktadır. 

Son bir hafta içerisinde Türkiye'deki tedhiş ve 
terörist eylemler üzerindeki kalın esrar perdesi ara
lanmaya başlanmıştır. Perdenin gerisindeki asıl suç
luların gölgesi perde üzerinde teşhis edilince, kimle
rin suçluların telâşına düştüklerini, televizyon ek
ranlarında Türk halkı ibretle üzüntü ile seyretmekte
dir. 

Bugünkü Hükümet şu tedbirleri acilen alırsa ted
hiş ve terörist eylemlerin azalacağı kanaatindeyim: 

"Bağımsız adalet organlarını, süratle etkin ve çok 
süratli çalışır hale derhal getirilebilmeîidirler. Çün
kü en kötü adalet, geç tahakkuk edendir. Yıllarca 
adliyenin kapısında bekleyen ve yıllardan sonra hak
kını alan kişi dahi, elde ettiği hakkının ne olduğunu 
gerçekten unutmakta ve onun ıstırabını, üzüntüsünü 
içinde duymaktadır. 
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Adlî zabıta süratle kurulmalı, ilk tahkikatın ger
çekten ehil ellere verilmesi sağlanmalıdır. Türkiye'de 
ilk tahkikatı, özellikle Parlamentomuzun büyük bir 
çoğunluğunu teşkil eden hukuKçular bilirler: Bir poli
sin elinde veya ehliyetsiz, tahsili müsait olmayan bir 
jandarmanın elde ettiği bölük pörçük, basit ve suçu 
kanıtlayıcı olmayan delillerle mahkeme huzuruna va
tandaş sevk edildiği zaman; gerçekten suçlu olsa bile, 
mahkemenin yeniden aynı delilleri toplayıp elde et
mesi ve onun suçluluğunu kaülaması çok büyük güç
lükler yaratmaktadır. 

Tüm Kamu kuruluşları tarafsız, ehil ve yetenek
li yöneticilere kavuşturulmalıdır. Adama göre iş de
ğil, işe göre adam bulmanın çaresi ve yollan mutla
ka bulunmalıdır. 

Kolluk kuvvetlen süratle militan ve ehliyetsiz el
lerden kurtarılmalı ve çağın gereklerine uygun bir 
niteliğe kavuşturulmalıdır. 

Basında çıkan bazı beyanları yargı organları suç 
ihbarı kabul etmeli ve zaman yitirmeksizin tahkikata 
geçmelidir. Örneğin; evvelki günkü Cumhuriyette 
şöyle bir beyan çıkmıştır: «Milli Türk Talebe Bir
liği Genel Başkanı Kasım Yap;cı, «Siyonistlerin bü
yük para karşılığı, solda eyleme katılmamızı teklif et
ti. Ayrıca, Devletin emniyet kuvvetlerine yardımcı 
olun size büyük paralar verelim.» diye teklif aldıkla
rını da açıklamıştır. Siyonistler kimlerdir? «Emniyet 
kuvvetlerine yardımcı olun ve sağdan eyleme katı
lın? teklifini yapanlar kimlerdir? Bu büyük paraları 
nereden buluyorlar, kimler bu parayı veriyor? Bun
lar araştırılmalı, ortaya konulmalı ve gerçek suçlu 
çıkarılıp, adalete teslim edilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Gerek Sayın Başbakan ve gerekse Sayın Kadri 

Kaplan, konuşmalarında, gerçekte bu konuda ne gibi 
tedbirlerin alınmasının gerektiğini bütün açıklığı 
ile ortaya koymuşlardır. Ayrıca, Sayın Başbakan ko
nuşmalarında yasal ne gibi önlemleri getireceğini, 
ortaya koyacağını ve bu olaylara nasıl bir çare bula
cağını, gerçekte de birtakım delilleriyle kanıtlarıyla 
ortaya koymuştur. Bu nedenle bu konular üzerinde 
fazla durmak istemiyorum. 

Bugünkü Hükümet, ümit verici adımlar atma yo
lundadır. Kendisine bu konuda ve özellikle terörist 
ve tedhiş hareketlerini durdurma yönünde gerekli 
tedbirleri acilen almasını dilerim. 

Sözlerime son verir, hepinize en derin saygıları
mı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın îldan. 
Sayın îsmaiî İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cumhu

riyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grupu üyelerin

ce verilen; «Türkiye'deki anarşi ve silahlı eylemler 
konusunda Cumhuriyet Senatosunda Genel görüşme
nin açılması..» istemine dair önergeden dolayı Kon
tenjan Grupuna teşekkürlerimi sunmayı borç bili
rim. 

Sayın Cumhurbaşkanı Korutürk, Sayın Senato 
Başkanı Ataîay ve Genelkurmay Başkanı Sayın Ev-
ren'in son günlerde aynı konulara çok açık ve kesin 
olarak değinmiş olmaları bir rastlantı değildir. Hu
zurunuzda kendilerine de teşekkürlerimi bildirmek 
isterim. 

Sayın senatörler; 
Gerek Birinci Dünya ve gerekse Kurtuluş Savaş

ları süresince, şairin tabiriyle «yedi düvel» üzerimi
ze saldırmıştı. Yine de galip çıkmıştık. Çünkü, bütün 
kalpler aynı iman ve aynı gayeyle çarpıyordu. Edirne' 
den Kars'a kadar tek vücut olmuş, dıştan saldıran 
düşmanlara karşı birleşmiştik. Yüzyıllar boyu Türki
ye üzerinde çirkin emeller besleyen düşmanların he
vesleri kursaklarında kalmış ve Türkiye misaki mil
li hudutlarıyla korunmuştu. Uzun süre Atatürk'ün, 
«Yurtta sulh, cihanda sulh» prensibini esas edinerek 
yurt bütünlüğü korunmuştur. Ancak, ne olduysa son 
yıllar içinde oldu. 

Memleketi parçalamak, bölmek isteyenler yine 
sahnedeler; fakat bunlar sadece dıştan gelen saldı
rılar değildir. İçten ve dıştan el ele verip memleketi 
yıkmak, parçalamak için işbirliği yapanlarla karşı 
karşıyayız. Tehlike işte buradadır. 

Türkiye'nin sadece dıştan gelen saldırılarla dize 
getirilemeyeceğini çok iyi bilenler, milletimizi düş
man kamplara ayırarak hedeflerine varabileceklerini 
çok akıllıca ve kurnazca hesaplamışlardır. 

Memleketi bölmek isteyenlerin hedeflerine adım 
adım yaklaşmakta olduğunu görüyoruz. Bu iç ve dış 
mihrakların tezgâhladıkları tuzağa Türk Milletinin 
düşmekte olduğunu görerek üzülüyoruz. Bu bir mil
letin intiharı değil de nedir?.. Malatya, Sivas, Artvin, 
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve daha birçok ille
rimizde mahalleler ayrılmış, kardeş kardeşe düşman 
kesilmiştir. Köylüsü - kentlisi, zengini - fakiriyle her
kes toplumsal barışın hüküm sürdüğü günlere hasret
tir. İnsanlar sokaktaki anarşi yüzünden gece ve gün
düz evinden dışarı çıkmaktan korkmakta ve her gün 
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biraz daha artan olaylar bu korkuyu gittikçe artır
maktadır. 

Türkiye'nin bu ortama sürüklenmesinde sorumlu 
kimlerdir?.. Samimi inancım odur ki, hepimiz; evet, 
değişik ölçülerde de olsa, az veya çok hepimiz Türki
ye'nin bu ortama sürüklenmesinde suçluyuz. Çünkü, 
1968'de masum öğrenci olayları adıyla başlayan ey-' 
lemleri önemsiz ve mazur göstermek için politikacı, 
ilim adamları ve TRT âdeta yanşa girişmiştir. 

Kimimiz, «îşgal ile boykot birdir.» derken, diğe
rimiz «Sokaklar yürümekle aşınmaz.» diyordu. Di
ğer bazıları da, «Gençler az bile yapıyor. Kıllarına do
kunursanız, dünyayı başınıza yıkarız» diyorlardı. 
Meslekleri icabı herkesten daha evvel kanunlara uyma
ları icap eden bazı kimseler de, ancak mahkemede 
hüküm verirken giymeleri gereken cüppeleriyle Anka
ra Valiliğinin kararını hiçe sayarak Başkentin merke
zinde gövde gösterisinde bulunuyorlardı. Bütün bun
lar devam ederken üniversite öğretim üyeleri bildiri 
üstüne bildiri yayınlayarak, öğrencilerin eylemlerinde 
haklı olduklarını, Türkiye'nin yönetiminde öğrenci
lerin de söz hakkına sahip olduklarını söylüyorlardı. 

Daha sonra bu öğretim üyelerinin ve rektörün öğ
renciler tarafından rektörlük makamından nasıl ko
vulduklarını ve hatta masalarında içki âlemi yapıldığı
nı televizyon ekranlarından ibretle seyrettik. Daha 
sonra bu öğretim üyeleri, üniversitelerde öğretim üye
lerinin can ve mal güvenliğinin kalmamış olduğunu 
beyan ederek, Hükümetten gereken önlemlerin alın
masını istemişlerdir. 

TRT anarşistlerle televizyon ve radyo röportaj
ları düzenliyordu. Tertiplenen açık oturumlarda genç
ler açıkça eylemlere tahrik ediliyorlardı. İdari mahke
melerde bazı davalar aylar ve yıllarca sıra beklerken, 
bazıları aynı günde, hatta 2-3 saat içinde karara bağ
lanıyordu. Her yönüyle aynı mahiyette olan bazı 
davalar hakkındaki kararlar açıkça birbirlerine ay
kırı oluyordu. Bütün bunlar halkın bazı anayasal 
kuruluşlara karşı duyulan güvenim sarsmıştır. 

Türkiye'de olan bitenlerin gerçek nedenlerinden 
habersiz, aydın geçinen bazı kimseler ve politikacılar 
devam etmekte olan huzursuzluğun ve anarşinin nede
nini sadece iktidarda bulunan partiye bağlamışlardı. 
Bu parti iktidardan düşerse, her şeyin düzeleceğini, 
eli silahlı anarşistlerin eylemlerini durduracaklarını 
sanmışlardır. Silahlı saldırıda bulunanların esas he
deflerinin şu veya bu parti olmadığını. Devlet oldu
ğunu birçokları o sıralarda görmemişlerdir. 

Bu yanılgı içinde olanlar, 12 Marttan sonra roller 
değişince, Anayasanın değiştirilmesinin gerekip ge
rekmediği konusundaki çelişkili açıklamalarından, 
politikacı olarak alınacak çok önemli dersler olmuş
tur. Bu kimseler bilerek veya bilmeyerek anarşinin 
yayılmasına, dolaysıyla Devletin tahrip edilmesine yar
dımcı olmuşlardır. Bu tutumlarının Devlete ne kadar 
pahalıya mal olmuş olduğunu bugün herkes çok iyi 
bilmektedir. 

Bence Türkiye'de anarşi, gençliğin ve halk kit
lelerinin «Katil polis» çığlıklarıyla sokağa itildikleri 
günlerde başlamıştır. Devletin olduğu yerde mutlaka 
polis de vardır. Bir ülkede devletin itibarı, vatandaşın 
polise karşı duyduğu güvenle ölçülmelidir. Bu sebepb 
Hükümet, zabıta kuvvetlerinin itibarını gözetmek zo
rundadır. 

Bugün Türkiye'de anarşi yalnız zabıta olaylar-, 
adam öldürme, banka soymadan ibaret değildir; çek 
daha yaygındır. Sayın Yüce'nin de çok güzel be1 ettik
leri gibi, kavram anarşisi vardır, aynı şekilde lu. *k 
ve yargı anarşisi, yönetimde anarşi, ekonomide, çarşı 
ve pazarda, fiyatlarda; kısaca tüm yaşam;miz anarşi 
içinde geçmektedir. 

Sayın Başbakanın da birkaç defa belirttikler! gihi, 
dünyada böylesine yaygın ve uzun süreli anarşi haline 
dayanabilen demokratik ülke çok azdır. İşte bd sebep
ledir ki, içinde bulunduğu bu son derece krl':;k dö
nemden çoğulcu demokratik rejimimizin daha fazla 
yara almadan kurtulabilmesi için, herkesin kendin*. 
düşeni yapma zamanı gelmiş ve hatta geçmiştir bile. 

12 Mart 1971'den sonra Türkiye'deki siyasal ik
tidarsızlık ve güçlü hükümetlerin kurulmayışı da anar
şinin tırmanrnasındaki etkenlerden birisidir. Ancak, 
çok daha önemli bir başka etken de bazı partilerin 
anarşiyi siyasi çıkar vasıtası yapmalarıdır. Siyasi par
tiler arasında anarşinin önlenmesi konusunda samimi 
ve uygarca bir diyalog kurulmamıştır. Son günlerdeki 
temaslar teşhiste yaklaşım sağlar niteliktedir. Ancak 
«Anarşinin oluşmasında aşırı sağ mı, yoksa aşırı sol 
mu ağır basıyor?» hususu tartışılmaktadır. Bugüne ka
dar birçok defalar da söylediğim gibi, siyasi partiler 
bilmelidirler ki, varlıkları demokratik düzene bağlı
dır. Demokratik düzen ise, anarşi önlenmezse yaşaya
maz. Anarşinin önlenmesinde ilk adım, siyasi partile
rin asgari müştereklerde birleşmeleri ile atılabilir. 

Sayın Senatörler; 
Siyasi partilerden başka tüm toplumsal kurum

lar ve toplumumuzun tüm kesimleri anarşiye karşı 
birleşmelidirler. 
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TRT Türkiye'de bir siyasi parti veya bir parti rad
yosu gibi yayın yapmak alışkanlığım terk etmelidir. 
Anarşiye ve aşırı akımlara karşı kesin bir cephe alma
lıdır. Halbuki, TRT bunun tam tersini yapmaktadır. 
Şu anda Sayın Başbakanın burada bulunmasını ister
dim. TRT ile ilgili bir konuyu dile getirmek istiyo
rum. Sayın İçişleri Bakanının bu konuyu resmiyete 
koymalarını ve dolayısıyla da her konuda olduğu gibi, 
kendilerine bu konuda da yardımcı olmaya hazır ol
duğumu belirtmek istiyorum. 

İstanbul'da yayınlanan bir gazetede, «Muş'ta 7 
yıldan beri boş olan sağlık ocakları ahır olarak kulla
nılıyor.» diye bir yazı çıkıyor. Bu yazı çıktıktan son
ra, İstanbul'da bu gazete sahiplerinden birisi, Anka
ra TRT Televizyon Dairesi Başkanlığına telefon açı
yor, «Bizim gazetemizde böyle bir yazı çıktı. Siz bu 
konuyu canlı yayın haline getireceksiniz» diye. Bun
dan sonra bir gece saat 22.00 sıralarında evde oturu
yorum; bir telefon geldi, «Ben Mehmet Deniz.» Si
zin Muş'taki çalışmalarla ilgili konuşmalarınızı din
liyorum. Biz Muş'a gidip, Muş'un sağlık sorununu di
le getirmek istiyoruz, bize yardımcı olur musunuz?.. 
dedi. Memnuniyetle diye cevap verdim. Muş'a git
tik. Zamanım az olduğu için, uzun anlatmak işime gel- -
miyor. Muş'ta köybeköy dolaştık; «Ahır» haline ge
tirilmiş olan sağlık ocağını bulmak için; bulamadık. 

Bir kızak buldular, kızağın üzerine bir de hasta 
yatırdılar ve dağdan aşağıya çektirdiler ve dolayısıyla 
çekilen bu film Türk halkına gösterildi. 

Bulanık'ın bir köyünde «Ahır» haline getirilmiş 
olan sağlık ocağı bulunmadığı için, öküzler bulundu, 
öküzler sağlık ocağına doğru sürüldü ve film çektiril
di. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yanında mıydı
nız?.. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Evet yanınday
dım. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Neden müdaha
le etmedin öyleyse? 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — O benim işim de
ğil. Ben, konulan yerinde saptadığımı belirtmek ve 
burada dile getirmek mecburiyetinde olan bir kimse
yim. 

Türk halkına, gerçekten olmayan bir konuyu var
mış gibi, mizansen halinde gösterdiler. 

Şimdi ben şu yönünü belirtmek istiyorum: «Biz 
TRT'de Halk Partisiyle mücadele eden bir grupuz.» 
Açık olarak söylüyorum: «TRT'de üç grup var» 
dediler. «Birisi sosyal demokratlar, biri aşırı olan biz 

ve biri de komandolar. Biz, Halk Partisinin karşısın
da olan bir grupuz.» dediler. 

Şimdi ben takdirlerinize arz ediyorum: TRT, İk
tidarda bulunan bir Partinin hoşuna gitmek için bir 
yönden ona yağ çekerken, diğer yönden de esas teh
like olan bu konuyu işliyor. Ben, TRT'nin, iktidarda 
bulunan bir Hükümete bazı yönlerde yardımcı olma
sını kabul ediyorum; fakat o yönden iktidarda bulu
nan o partiyi sustururken, bu yönden de memleketi 
bu şekilde bölmeye çalışmalarını kabul etmiyorum. 

Sayın İçişleri Bakanına şunu arz etmek istiyorum 
ki; bu konuda yeterli bilgiyi vermeye her zaman ha
zırım. 

Basının, son aylarda anarşinin önlenmesi için ör
nek bir çalışma içinde olduğunu görmekten memnun
luk duyuyorum. Birkaç gazete hariç, etkili ve büyük 
trajlı bütün gazeteler, tehlikenin ciddiyetini çok iyi 
idrak ederek, bu yönde gayret göstermektedir. Bun
dan sonra da çalışmalarının aynı şekilde devamını te
menni ediyorum. 

«Hükümet gider; Pol - Der kalır,» sloganıyla Dev
lete açıkça meydan okuyan derneklerin ve mesleki ku
ruluşların, siyasi parti ve ideolojik yayın kurumlan gi
bi çalışmaları önlenmelidir. 

Birkaç gün önce gazetelerde, «Pol - Der'in Spor 
ve Sergi Sarayında Halkla Bütünleşme Gecesi» sebe-t 
biyie yapılan toplantıya katılanların çoğunluğunun, 
bazı örgüt mensubu lise ve ortaokul öğrencileri oldu
ğunu görünce duyduğum üzüntüyü burada ifade ede
miyorum. Ne demektir; «Halkla Bütünleşme Gece
si»? Hem de lise ve ortaokul öğrencileriyle,, 

Üniversite ve. diğer okullardaki öğretim kadroları, 
huzuru bozanlarla mücadelede Hükümete yardımcı 
olmalıdırlar. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi müzakerelerinde de 
söylemiş olduğum gibi, eylemler ve anarşi ilkokullara 
kadar inmek üzeredir. Durum çok ciddidir. Lise ve 
ortaokullar eylemlerin içine girmiş durumdadırlar. Bu 
sebeple ilk, orta, lise ve fakültelerdeki öğrenciler mut
laka kurtarılmalıdırlar. Bu çalışmalarda yan tutma
maya bilhassa özen gösterilmelidir. 

Üzülerek belirtmek isterim ki, Hükümetin geçen 
10 aylık icraatı, bu konuda hiç de iyi puan almamış; 
öyle, söyledikleri gibi okullara barış ve kardeşliği ge
tirememişlerdir. Hükümet, bu konuda çok önemli ve 
herkesin eline geçiremeyeceği bir fırsatı kaçırmıştır. 
Ben şahsen, Başbakan Sayın Ecevit, Milli Eğitim Ba
kanı Sayın Uğur ve İçişleri Bakanı Sayın Özaydmlı'ya 
bazı tayin, nakil ve olaylar hakkında doğru ve gerçek-
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lere uygun bilgi verilmediği kanısındayım. Çünkü, gö
revlerinin yoğunluğu sebebiyle ne Başbakan Sayın Ece-
vit, ne Milli Eğitim Bakanı Sayın Uğur ve ne de İçiş
leri Bakanı Sayın Özaydınlı, olayları vatandaş gibi, 
bizler gibi bizzat yaşamıyorlar. Bunun böyle olması 
gayet tabiidir. Bundan evvelki hükümetler zamanında 
da böyleydi. 

Bu sebebple, bazı olaylar, tayin ve nakiller hak
kında kendilerine yanlış ve gerçek dışı bilgi verilmek
tedir. Bunu yapanlar Cumhuriyet Halk Partisi mahal
li teşkilât mensupları, parlamenterleri ve Cumhuriyet 
Halk Partisi ile uzaktan yakından hiç bir alâkası olma
yan, fakat bu Partiden gayelerine varmak için yarar
lanmak isteyen aşırılardır. İsteyenlere bu söyledikleri
mi ispat edecek durumda olduğumu ayrıca belirtmek 
isterim. 

Bazı basın mensuplarının da çok iyi belirttikleri 
gibi bundan evvelki hükümetlerin yanlış ve haksız ic
raatını gerekçe göstererek; haksız işlemlere devam 
ederseniz, icraatını daima tenkit ettiğiniz o hükümet
lerden ne farkınız kalır. Bu Meclis daha iyisini daha 
güzelini yapmak için size güvenoyu vermiştir. Aynısını 
ve daha kötüsünü yapmak için mi iktidara talip oldu
nuz? Acı ve üzüntü duyarak belirtmekten geçemeye
ceğim bazı hususlarda bundan evvelki hükümetleri 
dahi atadığımız oluyor. 

On aydan beri İktidarda bulunan Sayın Bülent 
Ecevit Hükümetinin ilk günden beri başarılı olmasını 
istedim. Bugün de başarısını içtenlikle arzulamaktayım. 
Gerek bu yılki Bütçe görüşmelerinde, gerekse başka 
vesilelerle yapmış olduğum konuşmalarım; bu husus
ta en belirgin kanıtlardır. 

Bağımsız bir üye olarak hangi hükümet ülkemize 
yararlı olur ve hizmet getirirse ona yardımcı olmam 
kadar tabii ne olabilir? Bu sebeple konulan eleştirir
ken ön yargıda olmadığımı elimden geldiği kadar ob
jektif olmaya çalıştığımı her şeyden evvel ülke yarar
larını gözönünde bulundurmaya gayret gösterdiğimi 
söylemek isterim. 

Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili bir konuya değine
ceğim. Bir öğretmen düşünün ki, herhangi bir mahke- . 
me tarafından beş yıla mahkûm olmuş. Daha sonra af
tan yararlanmış çıkmış, müteahhitlik yapmaya devam 
ederken şu andaki Hükümet tarafından bir yere mü
dür olarak tayin ediliyor. Orada olay çıkıyor, bir adam 
ölüyor. Ondan sonra başka bir yere tayin ediliyor. 
Oradan da alınıyor başka bir yere. Bir ay içinde dört 
defa yeri değiştiriliyor.. Bu memlekette huzur kalır 
mı? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Genel müdür 
olarak mı? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Adı ne? 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Evet genel mü

dür olarak. 
Milli Eğitim politikası ele alınmalı, demokratik 

düzenin ve Devletin bekası amacına uygun olarak ye
niden düzenlenmelidir. 

Toplumumuza insan sevgisi ile birlikte barış ve 
kardeşliği yerleştirmek için her türlü gayret gösteril
melidir. Toplumumuzda sevgi ve saygı eksikliği var
dır. Doktor hastasına, satıcı müşterisine, şoför yaya
ya, tüm insanlar birbirlerine karşı sevgi ile bakma ve 
davranma alışkanlığını edinmelidir. Her şeyden evvel 
parti liderleri düşmanca beyan ve davranışlardan mut
laka kaçınmalıdırlar. Toplumumuzun temel sorunu 
insanlar arasındaki sevgi ve saygının noksanlığıdır. Ye
ni yetişen kuşakları, gençleri bu noksanlıktan kurtar
mak görevimizdir. TÖB - DER, TÜM - DER gibi öğ
retmen kuruluşları, POL - DER, POL - BİR gibi 
polis kuruluşları politikanın ve anarşi tertipçiliğinin dı
şına çıkarılmalıdır. 

Yargı organlarının anarşinin önlenmesinde özel bir 
yeri ve önemi vardır. Yasalarımız anarşiyi önleyebile
cek müeyyideler ihtiva etmektedir, fakat yargı karar
ları bazen yasaların asıl amacına uygun düşmernekte-
tedir. Bu konuda gereken yasal tedbirler alınmalıdır. 
Hepimiz 1968 - 1969 yıllarında gençlik olaylarını bü
tün Avrupa'yı sardığını hatırlarız, Bu olaylar bir yıl 
devam etti ve durdu. Avrupa'daki olayları kim dur
durdu? Evvelâ tam siyasi partiler bu olaylara karşı 
kesin ve ortak cephe aldılar. Devlet güçlerini tahrip 
ettirmediler. Tüm sendikalar, meslek kuruluşları, et
kili basın organları olayların karşısına dikildi. Bütün 
bunların, yanında tüm Avhrupa ülkelerine yayılan 
öğrenci olaylarının önlenmesinde en etkili görev yargı 
organlarına düşmüştür. Alman mahkemeleri kararla
rında siyasi nitelikli konularla yalnızca siyasi partile
rin uğraşabileceğini, öğrenci dernekleri veya mesleki 
kuruluşların siyasi nitelikli beyanlarda bulunmaya, ey
lemler düzenlemeye yetkili olamadıklarını kesinlikle 
belirtiler. 

Meselâ, Vietnam'daki Amerikan tutumunu yeren 
veya Doğu Almanya'yı telin eden öğrenci hareketle
rini siyasi nitelikli hareketler olarak kabul edip, ter
tipleyenleri cezalandırdılar. Meselâ Doncnozor adlı 
bir öğrencinin bir toplantı sırasında polis kurşunu ile 
öldürülmesini telin için düzenlenen toplantı mahkeme 
tarafından siyasi olarak nitelendi ve öğrenci derneği 
yöneticileri cezalandırıldılar. 
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Türkiye'de hiç bir dernek, meslek kuruluşu yok 
ki, politika ile uğraşmasın. Ancak, bu hâl karşısında 
yargı organlarının davranışları Avrupa memleketleri-
ninkinden çok farklı olmaktadır. 

Fransa'da devlet güvenlik mahkemelerine benzer 
yargı organları bir yönden anarşik olaylarla ciddi ola
rak mücadele ederken, diğer taraftan da kriminolog, 
cezacı, sosyolog, psikolog ve diğer değişik konularda 
ihtisas yapmış bilirn adamları ve tatbikatçılardan olu
şan bir komite ilmi çalışmalarıyla hükümet ve yargı 
mensuplarına yardım etmektedirler. Bizde kurulmuş 
bununan ve siyasilerden oluşan anarşi ile mücadele ko
mitesinin konulara bakışları Fransa'daki ilmi komite-
ninki kadar objektif olamayacağı şüphesizdir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Ankara ili 1913 yılında çıkarılan bir Kanunla ida
re edilmektedir. Kısa sürede ülkenin ve ilin gerçekleri
ne cevap verebilecek yeni bir kanun çıkarılması ka
çınılmaz bir zarurettir. 

Aynı şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü Kurutu
luş Kanununun da bir an evvel ihtiyaçları karşılaya
cak şekilde değiştirilmesi gerekir. 

Her ülkede halk anarşi ve terörizimle mücadelede 
hükümete yardım etmektedir. Ancak, halkın hüküme
te yardım edebilmesi için Devletin varlığını hissettir
mesi ve vatandaşın can ve malından emin olması ge
rekir. Şimdi soruyorum; Türkiye'de şu anda bu gü
vence ortamı var mıdır? Anarşistler tarafından bun
dan kaç yıl evvel rehine edilmiş olan Sibel Erkan'ı 
kurtaran Türk Ordusu mensubu keskin nişancı Yar
bay Cihangir'in, Savcı Yaşar Değerli ve diğer görev
lerini yapmaktan başka kabahatleri olmayanların can 
emniyetlerini Devlet koruyamamış ki, şu anda halk 
bu konuda Hükümete yardım edebilsin. Türk Mille
ti her zaman Devletine yardım etmiştir ve bugün de 
her türlü yardıma hazırdır. Ancak, bunun için vatan
daşın evvelâ canından ve malından emin olması gere
kir. Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu durum va
tandaşa bu güvenceyi verebileceğine kimseyi inandı
ramaz. 

Önerilerim: 
AP - CHP koaliyonu, bu mümkün olmazsa sıkı

yönetim. Hükümetin sıkıyönetime gidilmesinde her
hangi bir imkân görülmediği takdirde, bu mümkün ol
mayacaksa Hükümet ne yapıp yapmalı Türkiye'de 
Devletin var olduğunu hissetirebilecek her türlü ted
birleri en kısa zamanda almalıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 
Sayın Eriş. 
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler; 
Ben de, benden evvelki konuşmacılar gibi şiddet 

olayları üzerine Genel Görüşme açıldığı için Yüce He
yetinize şükranlarımı sunuyorum. Bunun gerçekleş
mesini temin eden Kontenjan Grupuna da teşekkür 
ediyor, tarihi görevlerini yerine getirdikleri için naçi
zane takdirlerimi sunuyorum. 

Yurdumuzda cereyan eden silahlı şiddet olayları
nın günden güne artması, Devletin ve Milletin bölün
mezliğini tehlike noktasına getirmesi, vatandaşlarımı
zın şahsi can ve mal güvensizliğini unutarak, Devlet 
Millet ve rejim adına büyük kaygılara düştüğü orta
dadır. 

Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanımız da, Cumhuri
yetimizin 55 nci kuruluş yıldönümünde bu önemli 
tehlikeyi işaret buyurarak Parlamentoya, Hükümete, 
siyasi partilere ve parlamenterlere görevlerini hatır
latmışlar ve bazı direktiflerde bulunmuşlardır. Bu işa
retin ışığı altında Sayın Devlet Başkanımızdan sokak
taki vatandaşa kadar, fakat en önce Parlamentonun, 
Hükümetin ve siyasi Partilerle diğer Devlet kuruluş
larının önemli görevleri bulunduğuna ben de inanıyo-
yor ve bu kürsüden kendilerine bazı öneriler sun
mak istiyorum: 

Evvelâ Sayın Devlet Başkanımızdan başlayaca
ğım: Anayasamızın 97 nci maddesine göre Cumhur
başkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhu
riyetini ve milletin birliğini temsil etmektedir. Ayrıca, 
96 nci maddedeki yeminine göre, vatanın ve milletin 
bütünlüğüne yönelecek her tehlikeye karşı koymak du
rumundadırlar. 

Kendilerinin 28 Ekim günü irad buyurdukları de
meçle ülkemizi ve Devletimizi bölmeye ve özgürlükçü 
demokratik rejimimizi yok etmeye yönelik tutum ve 
davranışların mevcudiyetini resmen tespit ve tescil 
etmişlerdir. Bu hareketlere karşı koymak yükümlülü
ğünün nasıl yerine getirileceği kendilerinin takdirleri
ne aittir; ama ben buradan şimdilik hiç değilse yine 
Anayasamızın 97 nci maddesinin kendilerine tanıdığı 
yetkilerden birisi olan, Bakanlar Kuruluna başkanlık 
ederek, bu işlerin bir de kendi nezaretlerinde konuşul
masını, yine Anayasamızın, 111 nci maddesine göre, 
Milli Güvenlik Kurulunun bütün toplantılarına baş
kanlık etmelerini ve güvenliğimizle ilgili en önemli 
bir anayasal kuruluş olan bu kurulun bilhassa bugün
lerde görevini yerine getirmesini temin buyurmalarım 
arz ve teklif ediyorum. 
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Ayrıca, siyasi parti liderlerinin şu ortamda bir ara
ya gelmeleri kolay olmuyor. Kendileri burada nazım 
bir rol oynayarak liderleri bir araya toplayabilir veya 
ayrı ayrı görüşerek alacağı intibaya göre başka bir 
yöntem bulup tatbik edebilirler. Bu hususa yeniden 
önem vermelerinin partiler arasındaki gerginliği yu
muşatacağına inanıyorum. 

Yoksa kendilerinin işaret buyurdukları bu olaylar 
karşısında, siyasi partilerin çözüm bulmaları, işbirli
ği yapmaları ve asgari müştereklerde birleşmeleri na
sıl mümkün olacaktır? 

Sayın senatörler; 
Bu olaylar karşısında siyasi olmayan gruplardan, 

Kontenjan Grupunun genel görüşme isteğinden evvel 
bazı merciler nezdinde temaslarda bulunduklarını öğ
renmiş bulunuyoruz. Kendilerine düşen görevi yaptık
ları için kendilerine bir kere daha teşekkür ediyorum. 

Yalnız, Anayasadan yana olduklarını söyleyen Mil
li Birlik Grupunun, bu konuda ortaya koyduğu öneri
lerin pratik ve geçerli birer tatbikat planı mahiyetinde 
olacağını umut ederken, ilmi bir açıklamadan öteye 
gitmediğini görerek umduğumuzu bulamadık. Bu şe
kil izahat meseleye bir çözüm getirmekten çok uzak
tır. Daha yapıcı, daha yumuşatıcı ve daha tatbikata 
müsait önerileri ve girişimlerini beklemekteyiz. 

Şu anda bu olayların yetkili ve sorumlusu Hükü
mettir; ama toz kondurmamak için meseleyi geriler
den ele alıp izahata girişmek bence beklenilen faydayı 
getirmemiştir. 

Sayın senatörler; 
Şu ana kadar yapılan konuşma ve görüşmelerden 

anlaşıldığına göre, terör ve anarşik olaylar üzerinde 
Hükümetin, Parlamentodan isteyeceği yardım mut
laka karşılanacaktır. Yeterkî geç kalmasın, geçerlilik 
vasfından mahrum olmasın. 

Cereyan eden terör hareketlerinin, şiddet olayla
rının basit birer polisiye vakıası olmadığı Devlet Baş
kanının, Hükümet Başkanının ağızlarından duyulmuş
tur. Tarihi tespit ve tescil resmen yapılmıştır. Ülke 
fevkalade günler yaşamakta ve tehlike günbegün va
hametini artırmaktadır. 

Bu Hükümet anarşiyi ve şiddet olaylarını çok kı
sa zamanda durdurmak vaadi ile işbaşına gelmiştir. 
Güvenoyu aldıktan bir kaç hafta sonra «Olayların 
yaygınlaşması durmuş, hatta daralmaya başlamıştır» 
diye beyanatta bulunmasına, Mayıs ayında «Şiddet 
eylemlerinin etkin ve yansız önlemlerle ortadan kalk
makta olduğunu «Söylemesine, Haziran ayında,» 
«Toplumda huzur ve barış sağlanmıştır, artık anarşi-

I den söz edilemez» denmesine karşın, hadiselerin bütün 
I şiddet ve vahameti ile rtması, milletin Hükümetten 
I hatta Devletten umudunu kesmesine yol açmıştır. Her 

zaman gerçekçilikten ve açıklıktan bahseden Sayın 
[ Başbakan, söylediklerinin aksi vukuu buldukça, ekran

lara tekrar tekrar çıkarak aynı şekilde beyanatta bu
lunmaya nasıl cesaret edebiliyor hayret ediyorum. 

Sayın senatörler, 
Siyasi parti sözcülerinin konuşmalarına cevap ver-

I mek ve alman önerilerin üzerinde izahatta bulunmak 
I üzere kürsüye gelen Sayın Başbakanın konuşmasını 
I dinledik. Kusura bakmazlarsa ben bu konuşmayı bir 

ilaç prospektüsüne benzeteceğim. Hani iiaç alınca ev-
I vela prospektüsü okuruz, yazılı izahata göre hiç bir 
I dert kalmayacakmış gibi gelir insana; ama ağrı ve san-
| cılar durmayınca yeni bir ilacın ümidine kapılırız. İşte 
I bu konuşma da böyle oldu. Bir gazetenin dediği gibi, 
I «İşler yine lafta kaldı.» 

I Sayın Başbakanın bu konuşmasından şu sonucu 
çıkarmak mümkündür. Ya Saym Başbakan cereyan 

I eden hadiselerden bihaberdir ya da ayağı suya henüz 
| ermiş değildir. 
I Şimdi ben kendilerine bu kürsüden resmen soruyo-
I rum: Kars, Tunceli, Elazığ gibi bazı illerimize can ve 
I mal güvenliği içinde gitmek mümkün müdür, mümkün 
I ise gazetelerde okuduğumuz haberler, bu kürsüde ya-
I pılan konuşmalar yalan mı?.. 

Elazığ'ın Fevzipaşa ve Yıldırım mahallelerine Dev-
I letin polisi girebiliyor mu? Ülkücü veya komando 
J gençlerin adam öldürmeyi nasıl öğrendiklerini burada 
I uzun uzun kerrat ile anlattılar; solcu ileri uçlar in-
I san öldürmüyorlar mı?.. Öldürüyorlarsa, bunlar na-
I sil öğrendiler insan öldürmeyi?.. 

I Başbakanın kendileri bir yerde konuşma yaparken 
I bazı kimselerin olumsuz tezahürat yapmalarına kar-
I şın, polisin o zamanki hükümetten aldıkları emir üze-
I rine müdahalede bulunmadıklarını beyan ettiler. 5 
I Kasım Pazar günü Adana'da büyük bir yürüyüş ya-
I pılmıştır, bu yürüyüş Kürtçe bir marş ile başlatıl-
I mıştır ve yine malum sloganlar dövizler üzerinde 

boy boy görülmüştür. Buna da polis müdahale etme-
I mistir. Polise müdahale etmemelerini bu Hükümet 
I mi emretmiştir?.. 

I Odacıdan, kapıcıdan öğretmenine kadar yapılan 
tayin ve nakillerde Cumhuriyet Halk Partili olmak, 

I hatta bazı yerler için Cumhuriyet Halk Partili olmak 
I da yetmiyor, militan olmak şartının arandığından 
I haberleri var mıdır?.. 
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Öğretmen tayinlerinde büyük yetkinin, son kara
rın TÖB - DER'in olduğunu biliyorlar mı?.. 

Sayın senatörler, 
Huzurunuzda Sayın Başbakana sesleniyorum; bu

günkü Hükümet faaliyetlerinin ve icraatının mahiyeti
ni, partizanca hareketlerini ortaya koymak için daha 
birçok soruları buraya getirmek mümkün. Benim 
maksadım, Sayın Başbakanın bütün bunlardan haber
siz olduğunu ya da duymazlık ve görmezlikten geldi
ğini ortaya koymaktır. 

Terör ve asayişsizlikten şikâyet ve huzursuzluk 
çok büyüktür. Mal ve can güvensizliğinden şikâyet, 
Devletin ve milletin bölünmezliğinin elden gittiğinden 
şikâyetler ve endişeler çok büyüktür; ama tutulanların 
siyasi hüviyetleri vatandaşı o kadar ilgilendirmemek
tedir. Yeter ki, failler tutulsun ve layık oldukları ce
zaları görsünler. 

Sizin devamlı surette sağ tehlikeden bahsetmeniz, 
sağ ile uğraşmanız vatandaşta şu kanaati uyandırmış
tır (Kusura bakılmasın gerçeği açıklıyorum) «Bu Hü
kümet solcudur, solcuları korumaktadır. Meydanı sol
culara bırakmak için uğraşmaktadır.» Cumhuriyet 
Hükümetine böyle bir yakıştırmaya ben de üzülmek
teyim. 

Sayın Hükümete bu konu ile ilgili, yani silahlı şid
det eylemleri, vatan ve millet bölücülüğü ile ilgili ola
rak şu önerilerimi sunuyorum: 

i. Şikâyetçi olduğunuz partilerarası sert çatışma
larını yumuşaması için evvelâ kendiniz örnek olunuz. 
Mikrofon ve kalabalık karşısında kendinizi muhale
fet lideri gibi görmekten vazgeçiniz. 

2. Olaylara karışmış olanların hangi yönden ol
duğunu tekrar tekrar söyleyip, bölünmeyi millet ve 
halk arasında derinleştirmeyiniz. Vatanın ve milletin 
bütünlüğü için bundan vazgeçiniz. 

3. Fevkalâde halin bütün şartları mevcuttur. O 
halde Anayasada gösterilen tedbirleri alınız ve Devlet 
nefis müdafaasına düştüğü şu anda her türlü Devlet 
gücünü harekete geçiriniz. 

4. Amacından uzaklaşmış derneklere arka çık-
mayınız ve bunun için gerekli yasal tedbirleri alınız. 

5. Devletin Radyo ve Televizyonunu hakkınız
dan fazla işgal etmeyiniz. 

6. Partizanca yapılan öğretmen ve memur tayin
lerinden vazgeçiniz. 

7. Bunlar alışkanlık haline gelip te vazgeçemiyor-
sanız, lütfen istifa ediniz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Onu söy
le, Hükümeti bize bırakın de. 

RAİF ERİŞ (Devamla) — O zaman başka çareler 
aramak için kapılar açılır ve Devleti ve rejimi kurtar
mak imkân dahiline girer. 

Sayın senatörler; 
Yurdumuzun karşı karşıya bulunduğu bu tehlike

lerden kurtulmak ve milletimizin huzura kavuşma
sı için yargı organlarımıza, TRT'ye ve basınımıza da 
birçok görevler düşmektedir. Vazifesini yapan poli
sin idam talebiyle mahkemeye şevki çok olumsuz 
tepkiler yaratmıştır kamuoyunda. Yasal görevlerini 
yerine getirirken görevlerin tereddüt ve kuşkuya düş
melerine sebebiyet vermemek lazımdır. Memleketse-
verliğinden asla şüphe etmeyeceğimiz sayın savcıları
mızdan rica ediyorum; buradan yapılan, basında ya
yımlanan ithamları birer ihbar kabul edip, adı geçen 
dernekler, hatta partiler hakkında kanuni soruşturma
ya geçsinler, müstahak oldukları cezaları versinler, ya 
da onları aklasınlar. 

'Birçoklarının şikâyet ettiği 141 - 142 nci maddeler 
bu zamanlarda tatbik 'edilmeyecek de ne zaman tat
bik edinecektir? 

TRT, ortamı daha da karıştıracak ve de ideolo-
jük maksatlar güden yayınlardan vazgeçmelidir. Ha
bercilikte tarafsız ve ağırbaşlı olmalıdır. Televizyon 
oyunları ve programları ideolojik gayeye vasıta ya-
'pıimamalıdır. 

Parüi liderlerini birleşmeye davet eden basım, an
ketlerle hükümet kuran gazeteler, evvelâ kendileri 
b'Meşmellid'lr. Bir gazetenfın yuvarlak masa toplantısı 
çağrısına hiçbir gazetenin cevap verdiğiJnü göremedik. 

Sayın senatörler; 
Devletlim ve milletin 'bölünmezliğine ve demokra

tik parlamenter rejimimizin yok edilmesine yönelik 
bu hareketlerdin artması veya yaygınlaşması bizleri 
Umutsuzluğa düşürmemeDidir. Parlamento zeminleri 
çare kapılarıdır. Yeterkü, bu kapıîarı sık sık çalalım, 
bir an evvel huzura kavuşalım. 

AlîaJh Devlete ve mnillete zeval vermesin, görev
lilere yardımcı olsum* 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayım ErCış. 
Sayım Oğuz?.. Yoklar. 
Sayın Sabahattin Savcı?.. Vazgeçtiler. 
Sayın Münif İslâmoğlu?.. Sayın Münıilf İslâmoğlu, 

söz sırasını Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu'na vermiş
ler; Kâzım Karaağaçlıoğlu üç yerde isimli geçiiyor, o 
•da tekrar söz sırasını Sayım Ömer Naoi Bozkurt'a 
vermiş. Böylelikle çok söz verme şekli meydana gelL 

miiş. 
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Sayın Bozkurt?.. Yoklar. (AP sıralanndan «Geli
yor efendim» sesleri) 

Sayın Safa Reisoğlu?.. Yoldaş 
Sayın Refet Rendeci?.. Yoklar. 
Sayın Hüsamettin Çelebi?.. Sayın Çelebi?.. Yok

lar. 
Sayın Hayrli Öner?.. Yoklar. 
ÖMER NACÎ BOZKURT (Gümüşhane) — Sa

yın Başkan, ben buradayım, müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Sizden sonra 4 kişi daha geçmiş 
öldü. 

Sayım Şerif Tüten... 
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Sa

yın Başkan.... 
BAŞKAN — Sayın Bozkurt, süzi okudum, Sayın 

Safa Reisoğlu'nu okudum, Sayın Refet Rendedi'yi 
okudum, Sayın Çelefbi'yi okudum, Sayın Hayri Öner'i 
okudum, Sayın Şerif Tüten'i okurken siz geldiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişeihir) — Okudunuz, ama 
biz arakdaşımıza haıbar verCp. geldik efendim. 

BAŞKAN — Ama ben bu arada dört kişiyi aynı 
şekilde okudum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz gelinceye ka
dar siiz okudunuz. 

BAŞKAN — Sayın Tüten, izin venirsenliz, Sa
yın Bozkurt'a söz vereyim; şu balcımdan; bir yönü 
ile birkaç üye birbirine söz vermiş bulunuyor. Buna 
rağmen tam bir objektiflik içinde kalırsak Sayın Boz
kurt'a söz verip vermeme konusu da tartışmalı. An
cak, Sayın Bozkurt dünden beri çok iddialı bir şekilde 
görüşme arzusunu izhar ettiği için, bu genel görüş
mede de kimi üyeler konuşturulmadı, kimi üyeler 
konuşturuldu kanısı uyanmasın diye. yeni baştan 
okuyacağım. Bu kadar geniş bir hoşgörü içinde. Şüp
hesiz diğer islimleri de tekrar aynı şekilde okuyaca
ğım. Biraz sonra sıra Sayın Reisoğlu'na gelecektir. 

Buyurun Sayın Ömer Naci Bozkurt. 
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Sa

yın Başkan, pek muhterem arkadaşlarım; 
Memleketimizin içinde bulunduğu fevkalade zor 

şartları dikkate alan Kontenjan Grupu, diyebiliriz ki, 
şu günlerin en güzel bir imkân ve fırsatını Senatoya 
getirmiştir. 

Herkes, birbirine soruyor «Ne olacak?» işte, bu 
genel görüşmeyle belki bu ne olacağa bir cevap bu
lacaktık. 

Müsaade ederseniz sözlerime şöyle başlamak iş
itiyorum: 

Fransa'da bir zamanlar hadiseler çok karıştığında 
herkes Kitinine «Ne oiacak?...» diye soruyordu ve 
o zaman De Gaulie ima etmek sureliyle «O General 
bilir...» fakat kimse cesaret edip «Ne olacak?» suali
ni ona saram.! yordu. Düşünmüşler; «Şoförüne söyle
yelim de bir iyi zamanında sorsan. Belki bu şekilde 
öğreniriz...» demişler. 

Yine, Ge Gaulie bir gün Champs-Elysees'ye gir
diği zaman, her taraf yanıp yıkılıyor, öldürmeler baş
lamış.. De Gaulie bu defa şoförüne «Mösyö Alhert, 
ne olacak bu?» diyor. Şoför geliyor diyor ki, «Arka
daşlar, o da benden soruyor ne olacağını» 

Bu müzakereleri bu duruma sokmamak ve bun
dan memlektimizi için hayırlı bir netice çıkartmaya 
mecburuz; ama bütün konuşmalar o safhaya girdi 
ki, âdeta, burası partilerin veya şahısların şahsi gö
rüşlerinin gelişi güzel ifade edildiği, ithamların, rjfli
raların ve isnatların bir pazarı haline geldi. Ben 
mümkün olduğu kadar bu yola gitmeyeceğim. 

Bu meseleler içinde, bu mevzularla bir bayi uğ
raşmış bir arkadaşınız olarak, görüşlerimi oldukça bi
taraf olarak arz etmeye çalışacağım. 

Çare arıyoruz, «Ne olacak?..» Devletin ve memile-
ket'n bütünlüğü tehlikeye girmiş, herkes kapısı çalın
dığı zaman yüreği ağzına geliyor. 

Kontenjan Grupu bundan aşağı yukarı 20 gün 
evvel bir önerge veriyor. Ekim ayının 12 veya 13'ün
de. Meclis fevkalade toplantıya gidiyor, önerge mü
zakereye alınıyor, Sayın Başbakandan ne zaman ce
vap vereceği soruluyor; «... Önergenin kabulünden 
8 gün sonra» diyor. Gönül isterdi ki, her an hazır 
olması lazım gelen Hükümetin, «Derhal görüşmeye 
başlamalıyız.» diyebilmesiydi; ama böyle olmadı. 
Müzakerelerden karşılıklı fikir teatisiyle bir netice 
çıkaralım diye düşündük; fakat bu müzakerelere ta
kaddüm eden günde, Sayın Başbakan, bir ilimiz de 
Ocak ayının başında, «Faşist hükümeti düşürdük» 
diye bir beyanda bulundular. Arkasından kongrede. 
muayyen bir zümreleri tatmin için Devletin gizli ar
şivinde bulunan bir broşürden «rapor» diye bahset
tiler ve onun arkasından da bir kongrede Genel Baş
kan sıfatıyla beyan edilmiş bir sözü sayın İçişleri 
Bakanı da yanma Emniyet Genel Müdürünü alarak 
raporu broşürlerle teyit etme yoluna gittiler. 

Değerli arkadaşlarını; 
Bundan sonra hiçbir Devlet memuruna Devletle 

'ilgili herhangi bir doküman hazırlatanıazsınız. Devletin 
arşivi pazara çıkmamalı. Devletin, parti emrinde ol
duğu rejimin adı bizde yok. Bugün zaten cnuın çare
sini arıyoruz. 
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istemeyerek; fakait bir hatırlatmadır; Rusya'da 
'komünıiıstler iktidara geldiği zaman onlardan önceki 
'iktidarın bütün gizili vesijka ve andkşmalaTinı gaze
telerde neşrötmüşlerdlir. Tatbikat bu noktaya mı ge
lecek?.. Alalh korusun. 

'Değerli arkadaşlarım; 
Sayını EcevîJt HüküimcLıi istihbarat kaymaklarına 

karşı özel ibir muamele ile hareket etmektedir. MİT 
için böyle olmuştur. Omunla ilgili tahsisatın bir kıs
mı aktarılmış ve bir «konıtrgerilla» mevzuu ile yıp-
ııiatâmaık istenmiiştlJr. Şimdi Emniyet Genel Müdür
lüğü istihbaratı.. Korkarım ki, sıra ordu istihbara
tına gelecektir. 

Bugün vatandaşlar parça parça düşman zümrele
re ayrılmış, âdeta memleketimiz dili, dini, mezhebi 
birbirinden ayrı sanki federatif bir devlet haline gel
miş. Bir •tarafta faşist, bir tarafta komünist, bir taraf
ta sağcı, ıbtiir tarafta solcu. 

Değ erili arkadaşiiarım; 
Hepimiz bu memlekette yaşıyoruz, hepimizin bu 

memlekette, bu Parlamentoya gelneeye kadar dev
let hizmetinde bulunduğumuz; günler ve h'zmelierinıiz 
var. Eğer biz burada 40 yaşını geçmiş, yüksek tahsil 
görmüş, milletin itimadına mazhar olmuş insanlar 
olarak bu noktaya haysiyetle eğiiîmezsek kim nerede 
ve nasıl eğilecek?... 

Değerîi arkadaşlarım; 
Bir noktada bu aziz vatan üzerinde Türk olmanın 

ve Türk kalmanın sıkıntısı içine girmiş insanlarımız 
var. Biz Atatürk milliyetçisi, Atatürk milliyetçileri 
Türkçülüğün ve Türklüğün bayraktandır, bunu ön
lemeye k'imiseniin gücü de yetmeyecektir. Ne hazindir 
ki, parti prensipleri arasında miiiiyetçl-lik olan; ama 
milliyetçiliği Anayasa Mahkemesine dava eden in
sanlar dia var dçilrnlizide. 

Sizlere sesleniyorum millayetçifği Anayasa Mah
kemesine dava edenler; neden milliyetçilikten korku
yorsunuz ve neden komünizmden korkmuyorsunuz?.. 
Ne ile neyi değiştiriyorsunuz?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bu kime hi
tap ediyor, bu zavallı kime hitap ediyor?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sus be. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kim milliyet

çi değil Sayın Başkan, Mm milliyetçi değil?.. Burada 
daime hitap edliyor?... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen müdahale et
meyin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ama meczup 
gibi fcomuşuyor.j 
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ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Türk 
mıMyetçiıiğli,.. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bir dakika. 
Sayın Feyyat, rica edeyim, siz müdahale etmeyi

niz. 
Sayın Bozkurt, siz de cevabı ve karşılık vermeyi 

gerektiren şekilde ve bazı müdahaleleri gerektiren bi
çimde değil, yani ne için yapıyorsunuz, ne için ötmü
yorsun uz şeklinde hemen karşılık vermeyi gerektiren 
bir şekilde lütfen konuşmayiinız. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Sayın 
Başkanım hayır, ben burada hür konuşacağım. Her
kes gelir, burada fikrini söyler. Benim konuşmamın 
sınırlarını tahdit etmek mümkün değil. Kimse de alın
masın, Anayasa Mahkemesine milliyetçilik dava edil
miştir. Ben bunu söylüyorum. 

MEHMET FEYYAT (îstartbul) — Irkçılık; da-
varizm, ırkçılık... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica edeyim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İnsanlarda ırk 

olmaz, altlarda olur. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica edeyim. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Şimdi, 
memleketin içine girdiği bu dununun sebeplerini, 
menşeini ve sahasını arıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Buradaki konuşmalardan anlaşılıyor k'i, herkes 

ayrı ayrı düşünüyor. Halbuki geçmişe bir bakacak 
olursak bütün bu hadiselerin menşeinin ne olduğu 
meydana çıkar; ama teşhiste birlik yok. Hükümet teş
hisini koymuş, bir kısım beyinleri şartlandırmış; «fa
şizm» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Faşizm 20'noi asırda tatbikata girmiş ve akıbe

tini de bulmuştur; ama Türkiye'de Türk'ün 600 sene
den beri düşmanı olan, adına vatandaşlarımızın; 
«Moskof» dediği ve Şimdi de komünist olan bir 
düşmanı var. Komünizmi. Bunun emperyalist arzu
lan memleketimizin üzerindeki arzulan Hiçbir zaman 
değişmemiştir. Türkiye'de de komünisitlerin hedefi ve 
hamisi hiçbir zalman değlişmedi; bütün dünyada ol
duğu gibi. Ama, bunlar şartlara göre birtakım saha
lar seçmişlerdir. Evvela işçi teşekkülleriyle üniversi
teleri 'kendileri için uygun saha bulmuşlardır ve ha
diseler bu şekilde başladı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet tarihinden 1952 senesine kadar 24 

komünist tevkjîfatı var ve bir 27 Mayıs ihtilalinden 
i sonra bir 12 Maırt otauştur. Bu 12 Marta gelinceye 
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kadar Türkiye'de pek çok hadiseler alda. 12 Marttan 
sonra -ilan edilen örfi idareıjer bu hadiselerin hesabı
nı gördü. Örfi idareler ilan edMi. Örfi idare mahke-
mejojJrJJn vermljş olduğu kaıraırlar var. Bunların içinde 
faşistlerin mahkûm oüduğu veya faşist diye fcıir te
şekkül yok; ama adı kapalı, kcmüd'ztoe hizmet eden 
pek çek teşekküller var. Şu dosyaları onun 'için ge
tirdim. 

Bugün iktidar olan partinin pek çok mevzular
da işbirliği yaptığı, bilhassa seçimlerde büyük des
teğini kazandığı pek çok teşekküller burada mah
kûm oldular. 

İşte size Türk Halk Kurtuluş Partisi ve Cephesi
nin iddianamesi ve hükmü. 

İşte bir gerekçeli hüküm, Bunlar hep sol te
şekküller. 

Devrimci Doğu Kültür Ocaklarına ait gerekçeli 
hüküm. 

Türkiye Komünist Partisi Marksist, Leninist ör
güt ve yan kuruluşları olan Türkiye İşçi Köylü Kur
tuluş Ordusu ile Marksist, Leninist Gençlik Birliği 
illegal örgütleri davası. 

Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi davasının esas 
hakkındaki mütalaası. 

Türkiye Kurtuluş Ordusu sanıkları hakkındaki 
karar, 

Fikir Kulüpleri, Dev - Genç ve birtakım mesleki 
teşekküllerle ilgili gerekçeli hüküm. 

TÖS davası. Bu teşekkülün şimdiki ismi de ma
lum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — TÖS davası be
raatla neticelenmiştir. Yalan söyleme, beraattır o. 
TÖS davası diye bir şey yoktur. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Hatibe «Yalan 
söylüyorsun» diyemezsin. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yalan. Beraat
tır, dedim, sonucunu söyledim. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Türki
ye Halk Kurtuluş Partisi ve Ordusu hakkındaki ka
rar. 

İşte Dev - Genç. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — TÖS mahkûm 

olmamıştır, beraat etmiştir. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Kapandı ya... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kapanma ayrı 

şey... 
ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, bunlardan mahkûm olanlar 1974 tari
hindeki Af Kanunu ile tekrar çıktılar. Neredeler? 

Bu dört bin kişiye yakın mahkûm ve suçlular ne
rede şimdi? 

«Efendim, komandoları muayyen bir parti hima-
yet ediyor, silahlandırıyor, çarpıştırıyor.» 

Peki, onun karşısında çarpışan bu gücü himaye 
eden parti kim? Bu kadar güçlü teşekkül kim? 

Elbette 1971 evveline döneceksiniz. Bu hadise-
loi'ds yakalananları serbeat bırakırsanız, elbette ne
tice budur, ama ben size nerede olduklarına küçük 
bir işaret (Hepsi değil) vereyim. CHP bağlı bele
diyelerde bunlar 1974 yılında 10 bin liranın üstün
de maaş alacak haf.de aklarına da birer cip vea'iüimûş 
ve vazifelendirilmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu bir bordro fotokopi-
sidir. Burada 20'ye yakın, 10 585, 10 585, 10 585, 
7 685 ve bu şekilde en azı 4 950 lira alan ve bu 
mahkemelere sevkedilen insanlar var. Eğer, bunlar 
böyle beslenirse hadisenin önüne geçmek mümkün 
değil. 

Değerli arkadaşlarım, teşhiste hata etmeyelim. 
Gruplar, şahıslar birbirimizi itham etmeyle, birbiri
mizi suçlama ile neticeye varmamız mümkün de
ğil. Artık herkesin ağzında balonlu bir çiklet hali
ne gelen bu «Ne olacak?» sualine burada bir çare, 
bir esas getirelim. 

Bu hadiselerin adına «Terörizm» deyin, «Şiddet 
hareketi» deyin, «Komünizm» deyin, «Bölücülük» 
deyin; bu hadiselerin bütün dünyada hedefi ve ha
misi sabittir, değerli arkadaşlarım. 1968'de Tür
kiye'de bu hadiseler başladığı zaman dünyanın 20 
memleketinde birden başlamıştı ve hepsi de kendi 
şartlarına göre, ama hedefte ve hamide değişik ol
mamak üzere büyük şiddet olayları yaratmışlar, 
faaliyete geçmişlerdir. 

Eğer, gaye suçlamak ise, hepimizin elinde ken
dine göre dilinin döndüğü kadar, vesikalı vesikasız 
birbirini ithamı mümkün. 

«Efendim, bu hadiseler o zaman da oldu da 
önlenmedi. Üniversite hadiseleri şöyle idi, böyle 
idi». 

Değerli arkadaşlarım; 
Hadiselerin (1970'e götürüyorum sizleri. Sayın 

Başbakanım da çok eskilere dönmüştü; müsaade eder
seniz ben de oradan başlayayım) 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — «İtham 
etmeyeceğim» dediniz, ithamlarla başladınız Sayın 
Bozkurt. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Et
medim, işte oraya döndüm. 

http://haf.de
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Üniversite bahçesinde hadiseler oluyor. Öğren
ciler birbirleriyle çatışıyorlar. Zamanın valisi siz ol
sanız ne yaparsınız? Seyirci mi kalırsınız? «Efendim, 
rektöre yazı yazayım, müsaade alayım, sonra gire
yim, o bana yazsın». Hadise sizi bekler mi? Yani, 
illa birbirlerini öldürmeleri mi lazım? Oraya Devle
tin polisiyle müdahale ediyorum ve şimdi Sayın Rek
törün yazısını sizlere okuyayım; hadiseler neden ön
lenmedi. Şimdi herkes Devlete ve hükümete yardım
cı; artık bıçak kemiğe dayandı. 

Ankara Ünıiiveırslıtesi Rektörünün 7.1.1970 tari'hft 
yazısı: «Ankara Valiliğine». Yukarı kısmını okumu
yorum, toplum polisi girmiş. 

«Anayasanın 120 nci maddesi üniversitelerimizin 
özerk, Anayasal kuruluşlar olduğunu açık ve etra
fıyla belirtmiştir. Özerklik, Anayasa Mahkememiz 
kararlarında da ifade edildiği gibi, üniversiteye 
mevdu hizmetlerin bizzat üniversite yetkili organ ve 
mercileri tarafından düzenlenmesi ve yürütülmesi an
lamına gelir. Özerk üniversite bu suretle, görmekte 
olduğu kamu hizmetinin selametini sağlayacak ko
şulları da bizzat tespit eder ve böylece hizmet sela
metini de gerek keınfdiai sağlar. 

Burada, üniversite sınırları içinde asayişin korun
ması da özerkliğin en başta gelen gereklerinden 
biri olarak, bizzat üniversitenin yetkili organ ve 
mercilerine düşen bir vazifedir. Üniversite bu vazi
feyi kendi göreceği lüzum dairesinde ve gene kendi 
elemanlarının bahşettiği imkânlarla yerine getirir. 
Asayişin sağlanması için, genel kolluk örgütlerinin 
yardımı alınması gerekirse, buna karar verecek, yar
dım isteyecek ve müdahaleye izin verecek olanlar da 
gene ancak özerk üniversitenin yetkili organlarıdır. 

Üniversite sınırları içinde asayişin sağlanması için, 
böyle bir çağrı yapılmadığı sürece genel kolluk gö
revlilerinin kendi kararlarıyla üniversite sınırlarını 
aşarak bahçeye girmeleri, talep vaki olmadığı halde 
kendiliklerinden asayiş sağlamaya kalkışmaları özerk 
üniversitenin yetkilerine ve özerklik ilkeleri içinde 
hizmeti yürütebilmek için, alınan kararlara apaçık. 
bir müdahale ve tecavüzden başka bir şey olma
yıp, suç teşkil eder» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
O zaman «Hadisenin olduğu her yere ben gire

rim» demiştim. Yine beni suçlayan sizler olmuş
tunuz. Yani, ne bekliyordunuz? Üniversite talepte 
bulunmayacak, ben de burada vali olarak bekleye
ceğim; birbirlerini öldürsünler, sonra da gideyim, j-
Yok böyle şey arkadaşlar^ Hadiseler eğer çığırından j 

çıkmış ise, temelinde nelerin yattığını; Anayasa bir 
müesseseler anayasası; eğer bu müesseseler kendileri
ne düşen görevi yapmaz da sadece suçlama yoluna 
giderlerse, işte bu noktaya geliriz arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tabii ben müzakereleri bazı hatırlatmalarla, isti

yorum ki, yapıcı bir noktaya getireyim; ama bazı 
hususlara da benden de bahsedildiği için, cevap ver
mek durumundayım. 

Başbakanımız çıkacak, «Ocak başında faşist hü
kümeti düşürdük.» ve yine 1975 seçimlerinde memu
riyet sıfatı uhdemde, «Bu faşist valiye rey verme
yin.» diyecek. 

Arkadaşlar, 
Şimdi şurada ufak bir müdahaleye hemen cevap 

veriyorsunuz. Şimdi size birisi faşist veya onun 
karşılığı olan komünist dediği zaman alınmaz mısı
nız?.. Hani meseleleri kendi şeyi içinde konuşacak
tık. Devlet başında, hükümet içinde bulunanların 
kendine has bir vakarı, bir basireti olur arkadaş
lar. Eğer meseleler bu şekilde ele alınmazsa, karşı
lıklı çatışmalar, ithamlar yalnız milletin içinde bir
takım bölük pörçük parça, birbirine girmiş insanlar 
değil, o zaman memleketin en büyük müessesesi 
olan Parlamentoda da bu ayrılıklar, bu kavgalar 
ve birtakım daha kötü neticelere götürecek davranış
lar olur. Onun için ben Sayın Başbakana istirham 
edeyim, Türk Hükümetinin Başvekili olmanın va
karını göstersinler. Biz kendisinden bunu bekliyo
ruz. Kendi içimizdeki bir mesele olsa yutarız; ama 
elin dış memleketlerdeki dosta düşmana, elin yaba
nına karşı benim Başvekilimin bu duruma düşmesi
ni istemem. 

Sayın Başvekil milliyetçilere «Faşist» diyecek, son
ra bir şiirinde (Yanlış okursam bağışlasınlar, zaten 
kendileri yoklar burada.) Yunanlılar için, «Olmasa 
da damarlarınızda aynı soyun kanı, bir mavi denizin 
iki kıyısında birbirinden güzel iki milletsiniz.» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, beş dakikanız var. 

ÖMER NACÎ BOZKURT (Devamla) — Yine bu 
memleket Cumhuriyet Halk Partili bir Başvekil gör
müştü, Saraçoğlu. Ne diyordu; «Biz Türk'üz, 
Türkçüyüz ve hep Türkçü olarak kalacağız. Bizce 
Türkçülük kan birliği kadar bir bilinç ve kültür işi
dir.» der. Sayın Başbakan da bunu söylesin. Ama 
anlaşılıyor ki, Sayın Başbakan bir grupu faşist di
ye itham ederken ve bugünkü Hükümetin tutumuyla 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet olurken memle
kete hizmeti düşünmekten ziyade, bir grupu, milli-: 
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yetçileri ezmek için Hükümet olmuşlar, bu davra
nışın içindeler. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sizin ra
porunuzun yarısını inkâr mı ediyorsunuz Sayın Boz-
kurt?.. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, 

Ben burada söz alışımı anarşik hadiselerle ilgili 
bazı fikirlerimi söylemeye getirmiştim; ama Sayın 
Başbakan tabii Devlet arşivini parti kongresine ge
tirdi, sonra da burada söyledi. Bu çok gizli kay-
dıyle hazırlanmış bir rapordur. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Broşür, 
broşür. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Broşür
dür. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Tanıt
ma broşürü. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Tanıt
ma broşürüdür, evet. Şimdi bir sol gazeteden ge
tirttirdim beyefendi çantalarında taşıyorlar. Şimdi 
bir aşırı sol mecmuadan getirttirdim bunu, bu çok 
gizliyi, bu tanıtma broşürünü, evet arkadaşlarım. 

Şimdi Sayın Başbakan buyurdular ki, «Ben sos
yalizmle komünizmi anlamayan, karıştıran adamın 
seviyesine inmem.» Müsaade buyururlarsa ben 
raporla broşürü karıştıran Sayın Başbakanın seviye
sine ineyim. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Altında 
imzan var mı, yok mu onu söyle?.. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Başve
kil seviyesine ineyim canım, ne olacak?.. 

Değerli arkadaşlarım, 
Rapor yanımda. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Rapor 

değil. 
ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Başbaka

nın rapor dediği broşür yanımda. Şimdi dün bura
da, «Öbürlerini de okuyun.» dedim. Sol teşek
küller hakkında dört cilt daha var. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Nasıl 
broşürmüş bu, dört cilt?.. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Okursu
nuz tabii. Anlattım Rusya hikâyesini. Devletin ne 
kadar gizli arşivi varsa piyasaya çıkacak elbet; ama 
bundan sonra hiç kimseye vazife gördüremezsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu tamamen gazetelerde, muayyen siyasi teşek

küllerin veya derneklerin yaptıkları toplantılar, gös

teri yürüyüşleri, hadiseye karıştıkları zaman onlarla 
ilgili hadiseler buraya alınmış bir doküman, daha 
doğrusu Emniyet Genel Müdürü olduğum zaman 
«Bu kadar hadiseler oluyor nedir bunlar. Bir dokü
man var mı elinizde» dediğim zaman, «Yok, to
parlayın.» ve o doküman hazırlandı, Devlet arşi
vine de girdi. 

Şimdi, Sayın Başvekilim, «Ne muamele yap
tınız» diyor. Arkadaşlarım, gemi batmış, bir adam 
suda birkaç adamı kurtarmış, sonra ölmüş. Öbür 
dünyada Cebraile, «Bütün burada bulunanları to
parla, onlara bu denizde kurtarma hakkında bilgi 
vereceğim» demiş. Cebrail, «Unutma ki, bu çağır
dıklarımın arasında Nuh Peygamber de olacak.» de
miş. Arkadaşlar unutmayın, burada, bu misalde 
Devlet umuru görmüş. Nuh Peygamber misali, 
Devletin her türlü muamelesinin bir kısmını bilen ve 
Devlet umurunun ne olduğunu gören başvekiller, rei
sicumhurlar var/ 

Bu çok gizli, kayıtlı broşür, parti kongresine 
kadar gitmez arkadaşlarım. Bir maksat için, partisi 
içindeki muayyen görüşleri tatmin için Devlet arşivi 
parti kongresine girmez arkadaşlarım; ama Devlet 
umuru görmezseniz böyle olur. 

Sayın Ecevit, burada tedbirlerden bahsetti... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Gazetelerde ya
zılı. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım buradaki bilgilerin bir kısmı o zaman
lar buyrun işte şöyle dağıtılmış. Yani bildiğiniz öyle 
pek şeyler de yok. Bunlar yapılmış. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Siz ken
dinize de almışsınız bu raporları istediğiniz zaman 
kullanmak üzere. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, görüşme müddetiniz 
doldu. Cümlenizi lütfen tamamlayın. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Sayın 
Başkanım, eğer izin verirseniz, bundan evvel bir 
tatbikat yapıldı, konuşmalarıma devam etmem için 
Kuruldan bir izin alalım. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, buna gerek gör
müyorum, genel görüşmenin üçüncü günüdür. Si
ze, sıranız geçtiği halde söz verdim. Sıralarda da 
birbirine söz verme şekli de ayrı bir özellik. Bu ba
kımdan, izin verin daha fazladan ayrıca bir işlem 
yapmayayım. 

Cümlenizi lütfen bağlayın. 
ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Peki 

Sayın Başkanım, öyle ise son cümlemi söyleyeyim. 
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Benim Başkanlığa söz için müracaatımda iki tane ya
zım vardır. Birini hıfzettiniz. Birini okudunuz, bi
ri hıfzda; lütfen tetkik edin. 

BAŞKAN — Hangisi Sayın Bozkurt?... 
ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Söz için 

olan taleplerimizi tetkik buyurun, orada göreceksi
niz., 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi son sözüm şu: Sayın Başbakan buraya \ 

geldiler, Türk polisinin beceriksiz bir duruma düş
tüğü veya düşürüldüğü şeklinde bir iddiada bulun
dular. Değil arkadaşlarım. Eğer, İktidara gelir de 
oradaki ehliyetli memurları, yok Pol - Der'e gir
mişti, girmemişti, şunun adamıydı diye dağıtır da 
yerine acemileri getirirseniz, elbette hizmet alamaz
sınız; ama izin verin (Başkan görmüyor, bunu bili
yordum, Başkanın bunu yapacağını da biliyorum) 
size çok güzel bazı şeyleri arz etme imkânını bula
yım. 

Biz, bir derde çare arıyoruz; ama benim Başka
nım başka bir tutumun içinde. Bundan evvel bu 
tatbikat sabahleyin oldu. Öğleden evvel başka, öğ
leden sonra başka tatbikat. îşte arkadaşlarım, biri 
bir muayyen gruptan gelmiş, biri bir muayyen gru-
pun adamı. îşte tatbikatı böyle olur. 

MUKBÎL ABAY (Konya) — Ne anlatmak isti
yor anlayamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt Başkanın tutumu 
hakkında çok ciddi şekilde yerel ifadeler kullandı
lar. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Hayır, 
doğruyu söyledim. 

BAŞKAN — Başkan, tatbikatında objektif ve eşit 
işlem yapar. Bunun en ufak bir örneğini Sayın Boz
kurt gösteremezsiniz. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Başkan
lık Divanı esastır. Sabahleyin burada bu tatbikat 
yapıldı Bakanım ve bu... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ünaldı yapar 
bunu. 

ABDULLAH EMRE ÎLERÎ (Niğde) — Yumru
ğunu vurarak «Son cümlemi söyleyeceğim» dedi Sa
yın Başkan.... 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Ama, 
ama, ama... 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, direniyor musu
nuz? Oylamaya sunarım, ben kendiliğimden vere
mem.; 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Bende 
«Oylamaya sunun» dedim zaten... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Direnme, niye 
direniyorsun. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Diren
men 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, Başkanlık en geniş 
müsamahasını da göstermiştir, ki mecbur değilim. 
Söylediklerinin bana karşı nasıl bir haksızlık oldu
ğunu da kanıtlamak üzere Sayın Bozkurt'un söz süre
sinin uzatılmasını oylarınıza sunacağım. Ne kadar 
konuşacaksınız Sayın Bozkurt? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Suç işlemeye 
devam. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt'un konuşmasını di
lediği şekilde yapması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın 
Bozkurt'un konuşma talebi Genel Kurulca kabul edil
miştir. Buyurun. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben Türk'üm, 
devam et. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Sayın 
Feyyat, benim soyadım Bozkurt, öyle bir kişi, iki 
kişi üstüne gelmesin, en az kırk kişinin gelmesi la
zım. 

MEHMET FEYYAT (İztanbul) — Ben Türk'ün, 
sen kurtsun. Sen şehir kurdusun, ben dağ kurdu
yum. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Sayın 
Başkanım, şu konuşma insicamını bozmaya yelte
nen..., 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sen dejenere 
olmuşsun. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın 
Başkanım, bu adamı tımarhaneye gönderelimde Se
nato da kurtulsun. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım hadiselerin menşeini arıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kara, bir arkadaşınıza bu 
şekilde hitap etmeye hakkınız yok, hele bir doktor 
olarak siz kimin tımarhaneye gidip gitmeyeceğine na
sıl karar verildiğini bilirsiniz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Doktor 
olduğum için istiyorum, Senatör olduğum için özür 
diliyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Otur yerine, 
bunu müdafaa edenlere soluyorum. Bu zavallıyı 
müdafaa edenlere söylüyorum. 



C. Senatosu B : 5 9 , 11 . 1978 O : 2 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Feyyat, bir üyeye 
«Bu zavallı» denemez, hakkınız yok. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Suç işlemiş
tir, 141/4 ncü fıkrayı ihlâl etmiştir. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Kendini tarif 
ediyor, kendini. 

BAŞKAN — Söz söyleme hakkını sizler verdi
niz. 

M. ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—•* Bu yol ne kazandırıyor beyler? Karşılıklı ko
nuşmak ne kazandırıyor, rica ederim... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Komünistlik
le, ırkçılık arasında fark yoktur. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) - Böyle Senato 
olmaz. Karşılıklı konuşma olmaz. Burada bir ka
rar aldık, burası mahalle kahvesi değil. 

BAŞKAN — Devam edin. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Burası zoo

loji enstitüsü değil. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat... 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkanım, burası ne değilmiş diye
rek çıktı, duyuyor musunuz? 

BAŞKAN — Bir dakika, şimdi zabıtlara baka
cağım. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkanım, kürsüdeki hatip «milliyetçi
lik» diyor. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Çelebi, şimdi 
zabıtlardan Sayın Feyyat'ın çıkarken... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, kürsüdeki hatip «milliyetçi
lik» diyor, oradan «davarizrrf» deniyor. Bir de çıkar
ken «Burası zooloji enstitüsü değil» deniyor. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, herhalde söylediğimi 
işittiniz... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Şimdi böyle deyip çıkanın yanma mı kalacak 
efendim?.. 

BAŞKAN — Ama Sayın Çelebi, benim işlem 
yapmam için... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Gündoğan'a teşekkür ederim, onu 
yatıştırmaya çalışıyordu; ama onun elinden kurtul
duğu anda bu Genel Kurula böyle bir söz, buraya 
yakışmaz, o adamda buraya yakışmaz Sayın Baş
kanım. (AP sıralarından «Bravq> sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi bir dakika, Sayın Çe
lebi, işte böyle hep yargıyı kendimiz yaparsak ol

maz. Siz müdahale edince dedim ki, Sayın Feyyat 
çıkarken neler söyledi, tutanaktan derhal bana ge
tirin, gerekli işlemi yapabileyim, ama bu fırsatı ba
na vermeden siz hâkim oluyorsunuz ve «Burada 
yeri yokturj» diyorsunuz... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkanım tutumunuz hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Feyyat'ın davranışı ile davranışınızı 
bir araya getiriyorsunuz. Özür dilerim.... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ayıptır bu, Fey
yat'ın davranışı ile Çelebi'nin davranışında ne ben
zerlik var? Nasıl aynı şekilde mütalaa edersiniz Sa
yın Başkanım. Lütfen tutanağı okuyun. 

BAŞKAN — İzin verin, ben işlemi yapayım, tu
tanakları okuyup gereğini yapayım. Devam edin. 

Tutanakları istiyorum. 
ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım; 
Şimdi bu milliyetçiliğe karşı gösterilen hassasi

yeti daha iyi anlamak mümkün. Aslında bu, Cum
huriyet Halk Partisinin anaprensipîeri haline gel
miş. Sosyalist Enternasyonele girişi de bunu göste
riyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisinin Başkanlarından, Baş

kanlık yapanlarından birisi Atatürk, sonra İnönü. 
Denebilir ki. (Allah rahmet etsin.) bu Partiyi çok 
sırtında taşıdı. Şimdi, bakalım İsmet Paşa, bu büyük, 
tecrübeli Devlet adamı neler söylemiş... 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Ona da «Ko
münist» diyordunuz. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — «Sos
yalist bir parti değiliz, olmayacağız, sosyal ihtiyaç
ları kendi prensiplerimiz içinde karşılıyacağız |» di
yor. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sen bize 
bırak Cumhuriyet Halk Partisini. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Şim
di, miliyetçiliğe neden karşı geldiğiniz anlaşılıyor. 

«Ortanın solu CHP'nin program ve ilkeleriyle 
partiler yelpazesindeki yerini tayin eder. Ortanın 
solu hiç bir şekilde CHP'nin altı oku dışında, onla
rın tesirini değiştiren bir prensip tarzında yorum
lanamaz. Yeni bir fikir olarak tatbike konamaz. 
CHP sosyalist bir parti değildir. Sosyalist partilerin 
temel ilkesi milliyetçi olmamasıdır..|» 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bir dakikanızı rica 
edeyim. 
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ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Cüm
lemi bitireyim. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bir dakika. 
Sayın Mehmet Feyyat'ın Cumhuriyet Senatosu 

Genel Kurulunu terkederken söylediği sözü zabıttan 
aynen getirtim; okuyorum : 

«Mehmet Feyyat (İstanbul) — Burası Jeolo-
li Enstitüsü değil.» 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Ne-
bilecek canım ne olduğunu... 

BAŞKAN — Ben ya kulağıma yahut zabıttan 
gelen sözlere göre işlem yaparım. 

Devam edin Sayın Bozkurt. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — «CHP 
sosyalist bir parti değildir. Sosyalist partilerin temel 
ilkesi milliyetçi olmamasıdır. Uluslararası olmasıdır. 
Bizim için milliyetçilik esastır. Bir başka farkımız 
da sosyalist partilerin lâik devlet esası almamaları
dır.» 

Şimdi anlaşılıyor neden milliyetçiliğe karşı gel
diğiniz. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Yaa, şimdi an
lıyorsunuz istediğiniz gibi... 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım; 

Rahmetli İnönü son günlerinde, bu Partiden ay
rıldığı zaman; Sayın Ecevit benim bir raporumdan 
yahut broşürden okudu, bir şeyler bahsetti. Mü
saade ederseniz, şimdi Sayın İnönü'nün (ki, Devle
tin muteber yerlerinde bulunmuş, her beyanı da aşa
ğı yukarı aksi sabit oluncaya kadar muteber kabul 
edilecek bir zat:) Sayın Ecevit hakkındaki beyanını 
okuyayım. Bana «Faşist» dediler, ben kendilerine 
demiyorum;-bakalım İsmet Paşa ne diyor. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Mezar
dan çıksa gelse Ona da «Komünist^» dersiniz siz 
ya!.. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — 1974 
Af Kanunuyla çıkanların nerede olduğunu da bu 
gösteriyor. 

«Baskı yapıyorlar, hizipler var. Gençlerle baskı 
yapıyorlar. Kaldırılan gençlik teşkilatı var. Dev -
Genç gibi bunların içinde çok kişi militan bulunu
yor. Bunları Partiye alıyorlar. İstedikleri gibi mak
satları için kullanıyorlar. Ne çeşit baskılar yapılı
yor; aklın alacağı şeyler değil. Dev - Genç teş
kilâtı lağvolundu, harıl harıl Partiye kaydetmeye ça
lışıyorlar ve onları militan olarak il başkanları kul
lanıyorlar^» Hadiselerin menşeini arıyoruz. 

Evet, Sayın İnönü'nün Olağanüstü Kurultayda 
yaptığı konuşmanın bir yerinde Ecevit'in çağırılma
dığı yerlerden, davetlerden bahsediliyor. 

«Ordunun yüksek komutanları yaptıkları davet
lere Ecevit'i çağırmıyorlardı. Onun bazı sözlerinden 
ve davranışlarından tedirginlik duymaktaydılar. Ata
türk ve devrimleri üzerindeki sözleri kadar duymak
taydılar. Atatürk ve devrimleri üzerindeki sözleri 
kadar, Türk Ordusu hakkındaki sözleri de Orduyu 
rahatsız ediyordu. Meselâ, 20 Temmuz 1970 tarihli 
Ulus Gazetesinde, «Bu düzenin yasasının da, yö
neticisinin de, düzenin tüfeğinin de, süngüsünün de 
zalimane bir şekilde açların üzerine çevrildiğini,^ yaz
mışlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çare arıyorsunuz, tedbir istiyorsunuz. Peki, mev

cut tedbirleri kullanmaya veya kullanmak istemeyene 
hangi tedbiri getireceksiniz. Anayasanız bu günler 
için tedbiri getirmiş. Ne o?.. Güvenlik Mahkeme
leri ve bir de örfi idareler. Şimdi anlaşılıyor Sayın 
Hükümet Başkanı neden örfi idareleri istemiyor, ne
den örfi idareye karşı. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Siz is-
istiyor musunuz?.. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Biz is
tiyoruz. 

•; HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — İstiyor 
musunuz?.. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Evet 
istiyoruz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Getirin 
o zaman. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — 12 Mart 
örfi idaresinden sonra kimlerin nerelerde, ne olduğu
nu onun için istemiyorsunuz. Yine aynı yerlere gele
ceksiniz. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — 1960'lar-
da da vardı örfi idare, 1974'te de vardı. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Sayın 
Ecevit'in yine Ordu ile olan beyanına, «Türkiye'deki 
müdahale, Yunanistan'daki modeline uygundur. Onun 
daha incesidir, daha ustacasıdır...» 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — O sözü 
çok hatırlatacağız size. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — «.. İki
si de iktidara seçimle geleceği anlaşılan ortanın so
lundaki muhalefet partilerine karşı yapılan darbedir,» 
diyor. «12 Mart Muhtırası Türk Ordusunu kendi 
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yersizliği içinde tam anlamıyla temsil eden bir hare
kettin» diyor. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sıkı
yönetimi siz istiyorsunuz Türkeş'i konuşturuyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Emre, müdahale etmeyin. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım; 

Bu hadiseleri hiç uzaklarda aramayın. Dev -
Genç'ler, Fikir Kulüpleri Federasyonu diğerlerinin 
1974 Af Kanunundan sonra nerede ve ne iş yaptık
larını araştırırsanız, meseleyi doğru yola getirmiş 
olursunuz. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Dev -
Genç sizinle aynı paralelde. Genel Başkanı televiz
yondan cevap vermek için söz hakkı istiyor. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım; 

Şimdi, memleketimizde kanuni adı Bahar Bayra
mı olan 1 Mayıs'ta ve İstanbul'un göbeğinde Taksim 
Meydanına Atatürk giremiyor, Türk Bayrağı gire
miyor, Lenin'ler, Marx'lar, vatan haini Mustafa 
Suphi'ler giriyor, kızıl bayraklar giriyor ve bu bed
baht topluluğun içinde ne yazık Cumhuriyet Halk 
Partili parlamenterler giriyor. Önleyemezsiniz böy
le hadiseleri. Aslında belki de hadiseler sizin işinize 
geliyor; çünkü mümkün değil bu kadar tahrik ve 
teşvik etmek. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Türk 
işçisine nasıl bedbaht diyebiliyor. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — 1977 Ma-
yıs'ndan mı bahsediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, rica edeyim. 
ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Bu 

nasıl Hükümet ve devlet?.. Talebani Suriye'den kal
kıyor geliyor Hakkâri ilimizde Barzani'nin önünü 
kesiyor. Türk topraklarında çarpışıyor, bir kısım 
vatandaşlarımızı alıp götürüyor ve sonra iade ediyor 
ve benim İçişleri Baakmm da bir mera ihtilâfı şek
linde bunu gösteriyor ve o günlerde Sayın Başbakan 
da o bölgelerde. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunu Sayın İçişleri Bakam bilir. Talebani çeki

lirken tesir mesafesi 1 200 metre olan 2 500 tüfeği 
de Türkiye'de bırakmıştır, toplu eğitimler ve toplu 
hareketler için. Bu gaflete düşmemeliyiz. Hükümet 
ciddi olarak kendine düşeni, daha doğrusu hükmede
meyen Hükümet olamaz. 

Bugün dikkat ediyoruz, dernekler saltanatı. Köy 
İşleri Bakanlığında zavallı bir adam işinden atılmış, 
üç Cumhuriyet Halk Partili parlamenter bu adamı 
işe koyamadılar arkadaşlar ve Sayın Köy İşleri Ba
kanının özel kalemine «Bu zavallı adamı Bakanla 
göfüştürünp dediğim zaman, «Bakanlar bile benim 
Bakanımla görüşemiyor» dedi. Halk Hükümetiniz bu 
mu ya?.. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — İltimasa meydan 
vermemek için. 

ÖxMER NACİ BOZKURT (Devamla) — De, 
ğerli arkadaşlarım; 

Türkiye'de adına yanlış da olsa, doğru da olsa, 
«Sağ - sol çarpışması» deniyor. Aslında bu yanlış
tır. Şurada birinize en ufak bir dokunduğumda 
hemen isyan ediyorsunuz. Eğer bir Türk gencinin 
vatan duygularını rencide eden, milli duygularını 
rencide eden bir harekete karşı reaksiyonunu, siz 
kalkar da «Faşistlikle» itham ederseniz, bunun için
den çıkamayız. 

Aslında Türkiye'de çarpışan komünist mihraklar 
kendi aralarında çarpışmaktadırlar. Eğer vaktiniz 
müsaitse, ben şuradaki 100'e yakın aşırı sol neşriyatın 
ancak 30'a yakınını tetkik^ ettim. Bunları tetkik 
ettiğiniz zaman bu sol mihrakların kendi aralarında 
nasıl çarpıştığını ve Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümetine karşı ne tavır alacaklarını çok kolaylıkla 
görmeniz mümkün; ama ciddi tedbir arıyorsanız... 

Şimdi, mahut broşür veya rapora geliyorum : 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben Devletten, bürokrasiden geldim. Memur an

layışım, Devlet ve hükümet anlayışım elbette buna 
hiç müsait değil; ama Sayın Başbakan, sadece mu
ayyen şeylerin tespiti olan ve pek çok kuruluşla il
gili olan hususta, bir tek mevzuu ve muayyen, belki 
de 100 sayfaya yakın, 60 sayfalık bir dokümandan 
birkaç satırı okumak suretiyle (Kusura bakmasın
lar) bir nevi işi sulandırma diyeceğim şekle getir
diler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu broşürün içinden müsaade ederseniz ben de 

bir pasaj okuyayım : Bunlar, o gün; Cumhuriyetten 
evvel ve Cumhuriyetten bugüne kadar bütün akım
ları toparlayan birtakım bilgilerdir. Üzerlerine «Çok 
gizli» damgası vurulmuş; ama bunu alıp, sanki hiç 
başka bir şey yokmuş gibi, muayyen bir şeyi mak
satlı kullanmak son derece yanlış olmuştur; Devlet 
ve Hükümet adına büyük bir hata olmuştur. 

Biraz evvel oradaki bilgilerden, dağıtılan beyan
nameleri de size göstermiştim; bunlar orada var. 
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Şimdi burada, (Çok aflarma sığınacağım, ismi 
geçebilir) bir arkadaşımız da aramızda; partileri ele 
almış bu broşürde. Diyor ki; 

«10 . 2 . 1954 tarihinde gerçek demokrasinin ku
rulmasına, gelişmesine, yerleşmesine hizmet etmek, 
tatbikatını ciddi bir şekilde murakabeye tabi tutmak 
suretiyle Türk Milletinin refah ve saadetini sağla
mak için, kanun hükümleri çerçevesi içinde faali
yette bulunmak amacı ile genel merkezi Ankara'da 
olmak üzere; başta Enis Akaygen, Sadık Aldoğan, 
Osman Bölükbaşı Ahmet Tahtakılıç olmak üzere 
14 kişi tarafından Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
kurulmuştur.» Bu da var. Bütün bunlar böyle. 

Şimdi, bu «Nasyonel Sosyalist Faaliyetler Broşü
rü» içinde geçti diye (Beni bağışlasınlar, böyle bir 
şey aklımdan geçmez) kendisini milliyetçi bir poli
tikacı bilirim, nasycnel sosyalisttir demem mümkün 
değil; ama Sayın Başbakan, bir başka teşekkül için, 
kalktı, silahlanma gibi, bilmem birtakım acayip neti
celer çıkarmaya kalktı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, eğer devlet umuru görse bir insan, bütün 

bunlara, bu yanlışlıklara düşmez. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Senin gibi 

görmektense... 
ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Şim

di, bir siyasi kadro hakkında, bir siyasi parti hak
kında muamele yapmak Hükümete düşmez; bu Cum
huriyet Başsavcisınm vazifesidir. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Demek 
hakkındadır, dernek hakkında. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Ne
den muamele yapmadınız? Buradaki bilgiler, savcı
lıklarda, vilâyetlerdeki hareketlerin bir dokümanıdır. 
Yoksa, bir siyasi partiyi itham etmek, onu suçlamak 
için değildir. Kaldı ki, eğer bu iddialarında musir 
iseler ben kendilerine bir teklifte bulunayım müsaa
de buyururlarsa. Türkiye îşçi Partisi ve Milli Ni
zam Partisinin kapatılma evraklarını da bendeniz 
hazırlamıştım. Bu partiler kapatıldı. O zaman Cum
huriyet Halk Partisini de tetkik etmiştik. Şimdi 
söylersem nasırınıza basmış olmayalım. 

MUKBİL ABAY (Konya) — Doğru konuş, düz
gün konuş. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Doğ
ru konuşuyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Nasır senin 
kafanda. 

I MUKBİL ABAY (Konya) — Efendi efendi ko
nuş şurada. 

BAŞKAN — Sayın Abay rica ederim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok himaye ediyorsunuz. 
ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — O za

man Cumhuriyet Halk Partisini de tetkik etmiştik. 
Eğer Sayın İsmet Paşa olmasaydı, Cumhuriyet Halk 
Partisi ile ilgili evraklar TİP'den daha çok işe yara
yan kapatma evrakları idi. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Bir kişi 
I için parti kapatılmadığını senden duyuyorum. 

M. TEVFİK ELMASYAZAR (Manisa) — Ken
dileri karar vermiş, kapatsaydın madem. 

BAŞKAN — Sayın Güneş rica ederim, Sayın 
I Elmasyazar rica ederim. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım; şimdi anarşi bitti, artık anarşiden 
söz edilemez diyeceksiniz, sonra da tedbire başvu
racaksınız. Ben burasını anlamam... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sen hiç 
i bir şey anlamazsın. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Ço
cuklarımız yanyana okuyorlar diyeceksiniz, sonra 
daha da tedbirler alıyorum diyorsunuz. Eğer bu ha
diseler durmuş ise, ne lüzum var bu tedbirlere? 

Değerli arkadaşlarım; 
Tedbirler Anayasamızda var. Güvenlik mahkeme

li ve örfi idare... 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Örfi ida

re istiyorsunuz. Şimdide mahkemeler var, ne olmuş 
yani. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Bu ted
birlere başvurulur, bunlar kifayet etmez ise, bunlarla 
ilgili kanunlar gelirse elbette herkes yardım eder. 
Türkiye'de tedhişe teröre ve milli düşmanımız olan; 
dün vatandaş adına «Moskof» düşmanlığı diyorduk, 
bugün «Komünizm» diyoruz, buna Türkiye'de düş
man olmayan kimse yok. Elbette onunla mücadelede 
her tedbiri getirin. Yanınızdayız ve size hizmete de 
hazırız. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bir saati geçti konuş
manız. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkan, 

Değerli arkadaşlarım; ben istedim ki, ithamdan çı
kalım... 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Baştan beri it-
1 ham ediyorsun. 
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ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Bir ne
ticeye varalım, fakat ne yazık ki, benim Sayın Baş
bakanım günü bilinen bu görüşmeden evvel «Faşist 
iktidarı düşürdük...» Bütün bu yaptıklarıyla bu be
yanlarıyla, meseleyi bu noktaya getirdiler. Belki biz 
kendisine iştirak etmeyip uymamalıydık. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu ithamlarla bugünkü Hükümetin bu aczi ile bu 

hadiselerin önlenmesi mümkün değil. Öyle zannedi
yorum ki, önümüzdeki günlerde çok daha günlere, 
çok daha kötü hadiselerle karşı karşıya kalabiliriz. 
Bu anarşi bu öldürme, bu tethiş, bu terör Parlamen
toya kadar gelecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından alkış
lar) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sen har
candın, sen harcandın. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Sayın bir üye, Sayın Feyyat'ın Cumhuriyet Sena
tosunu tahkir ettiğini çıkarken bu sözleri söylediğini 
ifade ettiler. Zabıttan getirttiğim kısmı okudum. İçtü
züğümüzün 155 nci maddesine göre bir üyenin ceza
landırılabilmesi için Cumhuriyet Senatosu veya Cum
hurbaşkanını veya Cumhuriyet Senatosu Başkanını 
veya Millet Meclisi Başkanını tahkir etmesidir. Tah-
kih suçu hakaretin diğer bir anlamıdır ve bir kuru
la nakise iras etmektir, hukuki yönü ile sorun bu. 

Sayın Feyyat çıkarlarken şu cümleyi kullanmış; 
«Burası Zooloji enstitüsü değil.» 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Tabii ırkçılık 
izah edilmez, sosyoloji izah edilir. 

BAŞKAN — Herhangi bir şekilde Cumhuriyet 
Senatosunu tahkir anlamı bulunmayan «Değil» sö
zü ile bu Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kana
dı olan Cumhuriyet Senatosuna bir tahkir söz konusu 
değil. Olsa idi, sizin en ufak şekilde Kurul olarak 
tahkirinize herhalde Başkanınız müsaade etmezdi. 
Sayın Çelebi bu tutanaktan... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan; sizden izin alarak ikaz ettim. 
Siz benim hareketimi Sayın Feyyat'ın hareketi ile ka
rıştırdınız ve benzettiniz. Bir defa buna hakkınız yok
tur. Ben sizden sizi ikaz için söz istedim. 

Kaldı ki, bu sözü iyice incelerseniz, en azından 
kürsüdeki insanın buraya değil, başka yere yakıştığı 
ifadesi vardır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi siz de, «Bir Cumhuri
yet Senatosu Üyesinin yeri burası değildir» şeklinde 

• kendiniz yargıda bulundunuz. Böylesine kendi yargı
larımızla üyelerimizi tanımlamak ve karar vermek 

I hakkımız yoktur. Bir davranış belli şekilde objektif 
I değilse, İçtüzüğe uygun değil ise, kimden gelirse gel-
j sin aynı ölçüde Başkanınız olarak benim değerlendir-
I mek zorunluluğum vardır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — O Simavi kon-
I tenjanından geldi, ben milli irade ile geldim... 
1 BAŞKAN — Sayın Feyyat, sayın Feyyat. Milli 
1 irade ile... 
I ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Bu adamın işi 
I gücü fert fert hakaret etmek mi, hangi kontenjandan 
I gelmiştir arkadaş. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen, sükûnetle, so
runları sükûnetle halledeceğiz. 

Sayın Feyyat, Cumhuriyet Senatosu üyesi, Cum
huriyet Senatosu üyesidir, genel oyla gelen de, Milli 
Birlik Grupu da, Kontenjan Grupu da bu yasama 

I organının üyeleridir, birbirimizi kırıcı, birbirimize 
belli bir seviyenin dışında hitabımız doğru değildir. 

I Lütfen bunu tekrar etmeyin. 
I Sayın Unsal, benim tutumun hakkında söz isti

yorsunuz. Hangi konuda? 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

önergemde yazılan hususta. 

I BAŞKAN — Yazıyorsunuz. Hangi konuda?.. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tutumunuz ve 

i yaptığınız usulsüzlükler hakkında. 
BAŞKAN — Tutumum ve yaptığım usulsüzlük

ler, yani birçok usulsüzlükler. İçtüzükte yerini, şekli-
I ni göstermek üzere. Buyurun. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatör
ler, 

Hatırlayacaksınız ben bu görüşmelerin başında 
süre kısıtlamasına karşı çıkan bir üye idim. İstedim 
ki, bu görüşmelerde herkes son sözüne kadar bildik
lerinin hepsini söylesinler. O konuda konuşmalar 
yaptım, değerli kararınızla bu durum kabul edilmedi 
reddedildi. 

Ben Cumhuriyet Senatosunun bir üyesi olarak Se-
j natonun her aldığı karara saygılıyım, saygılı olduğum 
I gibi, Cumhuriyet Senatosunun aldığı kararların geçer

li olmasını da daima beklerim ve izlerim. Sayın Baş
kan, söz verme hususunda kendisinin yaşına, bulun
duğu görev yerine ve hele ömrünü yasama meclisle-

I rinde bitirmiş kişiliğine... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bitmedi daha. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Anladığınız an-

[ lamda söylemiyorum. 
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Uzun yıllar sanıyorum yanlış söylemiyorsam 28 -
29 yıllık bir süreyi burada kullanmış kişiliğine, bulun
durmuş kişiliğine yakıştıramadım ve anlayamadığım 
birtakım tutumlar içerisine giriyor. 

Sayın Bozkurt'a ben söz verilmesini gönülden is
terdim, başında istedim; ama Cumhuriyet Senatosun
da söz vermenin bir geleneği, bir tüzüksel yolu var
dır, yordamı vardır. Eğer söz isteyen bir üye, sözünü 
kullanacağı sırada salonda bulunmazsa, salonda bu
lunmadığı tutanaklara geçerse, ondan sonra ikinci 
bir üye aranır o üye de bulunmazsa, üçüncü üye de 
bulunmazsa ve dördüncü üye de bulunmazsa, tam bu 
arada dört üye önde sırasını atlamış olan üye salona 
girer, «Ben konuşmak istiyorum» derse ve Cumhuri
yet Senatosunun Sayın Başkanı, «Biz bu kadar hoş
görülüyüz, hadi dönüp yeniden isim okuyorum ve sa
na söz veriyorum» derse; ben Cumhuriyet Senatosunun 
aldığı kararlara Başkanın uymadığını ve gölge dü
şürdüğünü kabul eder ve anlarım. 

Neyin hoşgörüsünde oluyorlar?.. Değerli arkadaş
larım, bir Tüzük var. Tüzüğe karşı alınmış bir karar 
var. Bizim söz hakkımız bağlı ve süreli değildir. Bu
nu kararınızla değiştirdi, ikinci bir kurala bağladı. 
Bu, bunun dışında da söz istemiş, sözünün gelme sıra
sını bile sabredip izlememiş, dışarıda kalmış. Ondan 
sonra gelip Senato Başkanı ile pazarlığa tutuşuyor ve 
Senato Başkanlığı, Tüzüğü, alınan kararları, gelen te-
ammülü hiçe sayarak «Biz bu kadar hoşgörülüyüz» 
deyip, söz veriyor. 

Hadi bunu anladık. Daha önceki karara uyularak 
süresini değerli üye burada kullanıyor, ondan tutuşu
yor ikinci bir pazarlığa. «Benim söyleyeceklerim bit
medi, bana Sayın Başkan süre verir misin?..» ve Sa
yın Başkan âdeta yol gösterircesine, «Sayın üye dire-
niyorsanız Genel Kurulun oyuna sunarım...» gibi, Se
natosunun ciddiyetine uymayan, geleneğine, gidişine 
uymayan birtakım tutumlar içerisine girmesini yadır
gadığımızı, anlamadığımızı burada söylemek zorunda
yız» 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz tecrübesi olanların tecrübesine, geçmişte yap

tıkları görevlerden edindiklerine ve yaşamında ka
zandıklarına sonuna kadar saygılıyız; ama birtakım 
değerli senatör arkadaşlarımız buraya çıkar kariye
rinden söz ederse, «Ben kariyer sahibiyim, bu kadar 
ömrümü böyle, böyle, böyle ettim», onun için bura
da konuşmak falan falan üyeden sanki ayrıcalıklı bir 
hakkı imiş gibi tavırlar takınır ve burada yeni birta
kım haklar koparmaya kalkarsa, biz buradaki alman 

kararlardan ister istemez kuşku duyarız, kuşku duy
masak bile kendimize olan saygımızdan Ötürü, kişili
ğimize olan saygımızdan ötürü yerimizden laf atmak 
zorunda kalırız sayın senatörler. 

Benim Sayın Kübalı kadar kariyerim yoktur, be
nim kariyerim çobanlık. Var mı kimsenin bir şey di
yeceği?.. Çobanlıkla başladım buraya kadar geldim; 
ama ben o çobanlıkla öğrendiklerimle, kimsenin söy
lemediği bir sözü buraya gelip, fazladan söz alarak 
kimseye söyleyip, iftira etmeye de kalkmadım. «Bu 
olaylar özlemini çektiğimiz düzen sürünceye kadar sü
recektir arkadaşlar» diye bir konuyu ne düşündüm, 
ne söyledim, bir yerde, ne de bu kürsüye getirdim yani 
birtakım arkadaşların kariyeri için, söyleyecekleri için 
söz uzattıracak Başkan usulsüz olarak, ondan sonra 
gelip o kariyer sahibi değerli üyeler burada birtakım 
şeyler söyleyecekler ve yine elbette biz söylenmesini 
istemiyoruz; Anayasanın en beğendiğimiz yanlarından 
birinin, denge unsuru olarak Kontenjan Grupunun 
Anayasaya girmiş olmasını söyleyen üye ben idim. 
Denge unsuru olarak girmiştir; ama bir üye gelir bu
rada derse ki milletin gerçek temsilcileri olduğunu, 
Kontenjan senatörleri... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, benim tutumuma gelin. 
NİYAZI UNSAL (Devamla) — Sizin tutumunu

zu söylüyorum. İspatlamışlar derse, ister istemez bu
rada halkın oylarını alarak, mücadele ederek gelen 
arkadaşlar incinir. 

işte bu sözleri burada, bu şekilde kendi kuralları 
içerisinde herkesin söylemesine saygılı oluruz,, saygı 
duyarız; ama olmayan bir teamülü buraya getirerek, 
birtakım arkadaşlara ayrıcalık tanımaya da asla ta
hammül etmeyiz. 

Sayın Başkan; 
Dün benim söyleyeceğim çok sözler vardı. Hükü

mete önerilerim vardı, önerilerim; sözlerim değil. Siz 
söyletmediniz. Ben Genel Kurulun oylarına, içtüzüğe 
ve ikazınıza saygılı olarak dedim ki, «13 ncü öneride 
kesiyorum, 22 nei öneriye kadar zamanım var. Hiç ol
mazsa şu önerilerimi tamamlayayım.» diye saygı duy
dum, istemedim. 

Arkadaşlarım, 
Birtakım hususlarda 5 - 1 0 dakikalık bir süre elbet-

teki konuşan değerleri üyenin girdiği bir durumun ta
mamlanması için, konunun tamamlanması için söz ve
rilir, kesilmez, bunu Başkan hoşgörü ile karşılar, bize 
bile sunmadan idare eder; ama lütfen değerli arkadaş
larımız kendilerine birtakım durumlarda pay ayırarak, 

i ayrıcalıklar yaratarak buralardan söz istemeye kalk-
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tığı zaman Sayın Başkan da sanki ailesinde bir iş 1 
yönetiyor gibi kişisel hoşgörüler içerisine karışarak 
Cumhuriyet Senatosunun aldığı kararları zedeleme
sin ve hele hele İçtüzüğün dışına da hiç çıkmasın. 

Bu konuları belirtmek için söz aldım. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür Sayın Unsal. 
Benim, Genel Kurulun aldığı kararlara saygılı ol

duğumun ölçüsünü dün bir değerli üyeye söz verilme
si talebi üzerine açıklamıştım. Eşitliği bozacağını, hak
sızlık olacağını ifade ettim; ama Genel Kurul söz 
verdi. Ben Genel Kurulun bu kararına da elbetteki 
saygı duyarım, 

Cumhuriyet Senatosunda veya eski Mecliste ve 
şimdiki Mecliste üyenin sözü dolduğu takdirde yeni 
bir talepte bulunduğu zaman, kendisine talep üzerine 
söz verilmesi bir İçtüzük kaidesi gibi bir gelenek ku
ralı haline gelmiştir. Ben yeni icadetmiş ve ilk defa 
tatbik etmiş değilim. Yüzlerce defa tatbik edilmiş bir 
geleneği uygulamış bulunuyorum bu bir. 

Sayın üyenin adı okunduğu sırada bulunmadığı 
takdirde ikinci bir üye kürsüye gelip söze başlama
dan içeriye gelirse, «Senin söz sıran kayboldu, bitti» 
diye içtüzükte bir kuralı lütfen Sayın Unsal bana 
gösterebilir misiniz?.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tatbikatlar var, 
gelenekler var. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Bunun 
aksi de yok. 

BAŞKAN — Bu şekilde gelenek yüzlerce defa ol
muştur. Üye içeride bulunmaz, ismi okunur; ama 
diğer bir üye gelip söz söylemeye başlamadan önce 
içeriye gelir ise hakkı kaybolmaz, sırası kaybolmaz. 
Bu hukukun bir kuralıdır, gelenektir ve tatbik edilir. 

Ben eğer Sayın Bozkurt'a dört sayın üyenin ismi
ni okuyup onlar olmadıktan sonra, Sayın Tüten'e söz 
verip, Sayın Tüten gelip görüşmeye başlamış olsa idi 
kürsüde, ondan sonra Sayın Bozkurt gelse idi söz 
vermezdim; ama Sayın Tüten henüz kürsüye gelip 
konuşmaya başlamadan Sayın Bozkurt gelip «Söz hak
kımı kullanacağım» deyince ben söz vermese idim Sa
yın Unsal gelip beni burada kmayabilirdiniz. Çünkü, i 

«Tatbikat bu şekilde değildir.» derdiniz. Tatbikat be
nim uyguladığım şekildedir. Teşekkür ederim. ! 

Biraz fazla konuştuğum için özür dilerim. Çünkü 
çok sevdiğim arkadaşım Unsal beni bir hayli hırpala
mak istedi. 

Buyurun Sayın Reisoğlu. Sayın Tüten isimleri ye
niden okuyacağım, özür dilerim. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 
ben bir önerge vermiştim. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, «Adımı söyleyerek 
CKMP'nin kuruluş maksadını yanlış anlattı. Düzelt
mek üzere söz rica ederim.» diyorsunuz önergenizde. 

Sayın Tahtakılıç, siz tanınırsınız, bilinirsiniz; sizin 
siyasi hayatınızı herkes yakından bilir. Sayın Bozkurt 
da sizi eleştirecek ve size sataşacak bir kelime söyle
medi. Hatta konuşmasında «Gerçekleri olduğu gibi 
ifade ediyorum ve bunda hiç kimseyi kınamıyorum» 
şeklindeki ifadesiyle bir sataşma yoktur Sayın Tah
takılıç. O bakımdan izin verirseniz hiçbir işleme bu 
önergeyi tabi tutumayalım. 

Sayın Reisoğlu. buyurun. 
SAFA REİSOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, Sayın Başbakan, Yüce Senatonun 

değerli üyeleri; 
Muhterem Heyetinizin kabul buyurduğu Genel 

Görüşmeden yararlanarak şiddet olaylarına ilişkin bir 
kısım konularda kişisel görüşümü arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Ülkemiz iç ve dış, sosyal ve ekonomik çeşitli so
runlarla karşı karşıya bulunuyor. Bu sorunların bir
birini olumsuz yönde etkilediği kritik, güç bir dö
nem geçirmekteyiz. Ancak, bütün bu sorunlar içinde 
şiddet olayları, anarşik olaylar özel bir ağırlık ka
panmış bulunuyor. Olaylara bir defa daha açıklık ge
tirmek gerekirse denebilir ki, demokratik rejime, ülke
nin ve milletin bütünlüğüne yönelik aşırı sol ve aşırı 
sağ ideolojilerden ve etnik nedenlerin istismarından 
kaynaklanan şiddet olaylarıyla karşı karşıya bulunu
yoruz. Olayların bugün ulaştığı düzey endişe verici 
bir sınıra ulaştığı içindir ki, Yüce Heyetiniz konuya 
eğilme ihtiyacını duymuştur. 

Hemen ifade edeyim ki, olayların bugün ulaştığı 
düzey 1968 yılından beri devam eden, iç ve dış kay
nakların ortak çabalarıyla devam eden sistematik bir 
çalışmanın ve gelişmenin sonucudur. 

Ecevit Hükümetinin göreve başlamasıyla şiddet 
olayları da birdenbire bir tırmanış göstermiştir. Bu 
Vrnamş belki bazı yetkililer nazarında da beklenmeyen 
bir olay olarak gözükmüştür. Çünkü bazı çevreler, 
Ecevit Hükümetinin göreve gelmesiyle birlikte olay
larda bir durulma olacağı ümidindeydiler, fakat kana-
atımca sosyolojik bir değerlendirme yapıldığında Ece-
"it Hükümeti ile birlikte olayların bir tırmanış gös
termesinin beklenmeyen bir yönü yoktur. Ecevit Hü
kümeti, büyük ümitlerle ve kamuoyunun büyük des-
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teği ile göreve başlamıştı. Aynı zamanda Hükümet, 
özellikle Sayın Başbakan, göreve başlar başlamaz, 
«îşter aşırı sol uçtan, ister aşırı sağ uçtan gelsin, bü
tün şiddet eylemlerine karşı yasaları tam bir tarafsız
lıkla egemen kılmak amacında olduklarını ve büyük 
bir kararlılıkla bu yolda yürüyeceklerini» ifade et
mişti. 

Bir yönden Hükümetin takındığı bu tavır, öbür yön
den Hükümetin kamuoyu desteği ile güçlü bir şekilde 
göreve başlamış olması, hiç kuşkusuz şiddet örgütle
rini ciddi bir endişeye yöneltmişti. On yıldan beri sar-
fediîen gayretlerin bir yerde birdenbire son bulması, 
etkisiz kalması endişesi başlamıştı. Bu endişe sosyolo
jik açıdan, tarihi açıdan kolaylıkla beklenebileceği gi
bi tepkiye dönüştü, tepki tırmanışı getirdi ve tırma
nış bir defa başlayınca çarklar kendi yönünde süratle 
dönmeye devam etti. 

Hemen ifade edeyim ki, bu teşhis aynı zamanda 
Devletimizin hangi ölçüde ciddi olaylarla ve ciddi ör
gütlerle karşı karşıya bulunduğunun da bir başka açı
dan kanıtıdır. 

Bu arada önemle işaret etmek istediğim, her za
man büyük önem taşıdığına kani olduğum bir noktaya 
tekrar değinmek isterim. 

Bütün bu şiddet olayları, yaygın manzarasına rağ
men, toplumumuzun büyük çoğunluğundan kesinlik
le kopuktur. Bugün, ülkemizde, vatandaşımızın de
mokrasiden başka bir rejimi hoşgörüyle karşılaması
nı mümkün kılacak bir sosyo - politik yapı bunalımı 
yoktur. Bugün ülkemizde, siyasal iktidarın meşruiye
ti üzerinde bir tartışma da mevcut değildir. Bu du
rum, ülkemizi, sosyo - ekonomik ve politik çalkantı
lar içinde bulunan diğer ülkelerden ayıran, son dere
ce önemli bir noktadır. 

Ülkemiz, ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Eko
nomik soranlar vatandaş üzerinde çok ciddi etkiler 
yapmaktadır. Buna rağmen görünen odur ki, vatan
daşımız, bütün sorunların demokratik rejim içinde en 
mükemmel. çözümünü bulabileceği inancındadır, işte, 
bu inanç, rejimin büyük teminatı olduğu kadar, siya
sal iktidarın büyük gücüdür ve bu gücün daimi idraki 
içinds olarak hareket etmek durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Devletimiz, tarihiyle , onu oluşturan-milletimizin 

üstün nitelikleriyle büyük devlettir, güçlü devlettir. 
Herkes bilmelidir ki, hiç kimsenin gücü, hiçbir koşul 
altında devlet gücünü aşamayacaktır ve herkes bilme
lidir ki, devlet, gücünün kaynağını yasalarda bulma
yan herhangi bir yardıma da kesinlikle ihtiyacı yoktur. 
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Bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorun, devlet 
gücünün en etkin bir şekilde ve süratle hâkim kılın
ması için, gerekli koşulların gerçekleştirilmesidir. Bu
gün, çözümlenmesi gereken sorun, şiddet olaylarının 
sosyal yapıda daha fazla tahribat yapmasına imkân 
vermeksizin durdurulmasıdır. Belirtmek gerekir ki, 
hastalık ilerlerse, zamanında müdahale olmazsa, ilaç
lar acılaşır, operasyonlar daha ıstıraplı bir noktaya 
doğru gider. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Olayların önlenmesinde, özellikle dikkat edilmesi 

gereken bir nokta, devlet gücünün doğrudan doğru
ya terörü yaratan kaynaklara yönelik olarak, etkin 
ve kararlı bir şekilde kullanılmasıdır. 

Bu kaynağa yönelik güç kullanma, tabiatıyla birta
kım yan tesirleri de birlikte getirir. Ancak, daha bü
yük yan tesirlerden kaçınmak istiyorsak, daha fazla 
vakit geçirmeksizin, tam bir kararlılıkla olayları yara
tan kaynaklara karşı, yasaları uygulamalıyız ve devlet 
gücünü egemen kılmalıyız. 

içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda, dev
let gücünün etkin bir şekilde kullanılması, geniş öl
çüde devletin iktidarını oluşturan siyasal güçlerin, di
ğer bir deyişle, siyasal partilerimizin anarşiye karşı 
ortak bir tutum içinde olmasına bağlıdır. 

Bugün, siyasal partilerimiz, anarşinin kaynağını 
teşhiste ve alınacak tedbirleri tespitte ortak bir tutum 
içine girseler, sadece bu giriş, devletin bütün mekaniz
masını, görevinde çok daha başarılı kılacak, bütün 
şiddet heveslileri cüretlerini geniş ölçüde kaybedecek
lerdir. 

Bu arada, önemle işaret etmek isterim ki, parti
lerarası ilişkilerde, gerektiğinde ortak bir tutum takı-
nılmasını önleyecek kırıcı davranışlardan kaçınılma
sına büyük önem verilmelidir. 

Sayın Başbakanın ikili görüşmeden sonra ve dün 
burada ifade ettiğine göre, kendileri ortamı gergin
leştirecek, partilerarası ilişkileri bozacak davranışlar
dan kaçınmak amacındadırlar. Bu sözlerini, bizzat 
kendilerinin dikkatle izleyeceği bir vaat sayıyorum. 

Sayın Başbakan ile Adalet Partisinin Sayın Ge
nel Başkanının ülkenin ortak sorunlarına birlikte ça
re bulmak amacı içinde üç saat konuşmasını çok 
önemli bir adım telakki ediyorum. Bu görüşmenin 
sonucunu küçümsemeyi de doğru saymıyorum. Bu ilk 
görüşmeye büyük sonuçlar bağlamak gerçekçi olma
yan bir davranıştır. Sadece iki liderin oturup konuş
ma ihtiyacını duyması dahi, mevcut koşullar içinde 
önemli bir gelişmedir. Sayın Başbakanın görüşme
den sonra yaptığı beyanında, partilerarası ilişkilerin 
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ve diyalogun devam etmesi için kendisine düşen her 
davranışı ve görevi yerine getireceğini ifade etmiş 
olması da, olayın diğer önemli bir kısmıdır. Diğer 
parti liderlerimizin de bu olguya uyacakları kanaa
tindeyim. 

Yalnız burada bir noktaya hemen işaret edeyim; 
partilerimizin sayın liderleri ikili görüşmelerden son
ra, çok ümit etmek isterim ki, bundan sonra hemen 
basın toplantısı yapma yolunu seçmeyeceklerdir. İki
li görüşme demek, sorunlara başbaşa eğilme demek
tir. Bunun anlamı şu olacaktır, sonucu şu olacaktır: 
Toplantıdan sonra ortak bir beyanla yetinilmelidir. 
Aksi takdirde, ne konuşulduğu sıcağı sıcağına basına 
anlatılacaksa, bu toplantınm basın önünde yapılması 
da mümkündür ve kendinden beklenen sonuçları do
ğurmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şiddet hareketlerinin önlenmesinde diğer önemli 

bir nokta da; şiddet örgütlerinin hiçbir şekilde ken
dilerini bir siyasal partinin himayesinde hissetmemesi-
dir. Herhangi bir siyasal partimizin bir şiddet örgütü
nü himaye etmemesi yeterli değildir. O şekilde dav-
ramlmalıdır ki, hiçbir örgüt kendisini bir siyasal 
partinin, bir siyasal kuruluşun himayesinde, yanlış 
da olsa, görmesin. Onun için, siyasal partilerimiz ve 
onların değerli liderleri bu konuda yanlış izlenim ve
recek her türlü tutumdan dikkatle kaçınmalıdırlar. 

Burada işaret etmek isterim ki, olayların aşırı sol 
ve aşırı sağ ideolojilerden kaynaklandığı hususun
da, aşağı yukarı hiç olmazsa kamuoyunda bir itti
fak mevcuttur. Eğer olaylar aşırı soldan ve aşırı sağ
dan kaynaklanıyorsa, bu ideolojilerin bünyesinde 
mevcut tehlikeler de her iki yönde mevcut demek
tir. Bu tehlikelerden birini ^görmemezlikten gelmek 
veya en azından görmemezlikten gelindiği izlenimini 
vermek, şiddet olaylarıyla mücadelede ciddi bir zaaf 
unsuru olacaktır. Sayın Başbakanın son basın toplan
tısında ve burada yaptığı konuşmada, «İster sağdan, 
ister soldan, ister etnik nedenlerden kaynaklansın, 
bütün yasa dışı girişimlerin karşısındayız.» demek su
retiyle takındığı çok net tavır, siyasal partilerimizin 
ortak hareket noktası olmalıdır. 

Bu arada önemli gördüğüm bir başka noktaya işa
ret etmek isterim. İki Büyük Partimizin birbirini fa
şistlikle ve komünistlikle suçlaması, önce 
haksızdır ve haksız olduğu kadar, içinde 
bulunduğumuz koşullarda dikkatsiz ve hatalı 
bir ifadedir. Bu tip 'suçlamalar, ister istemez 
kendiliğinden şiddet örgütlerinin cüretini artıracak-

I tır. Bu tip suçlamalar, ister istemez Devletin bütün 
I gücüyle şiddetin üstüne yürüyebileceği hususunda bir 
I itimat vermeyecek, bir başka yoldan cesaretlendir-
I meye devam edecektir. 
I Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
I Şiddet olaylarının önlenmesinde Devlet kuvvetleri 
i nin, Devlet güvenlik kuvvetlerinin tam bir tarafsız-
I lık içinde ve etkin bir tarzda olaylara müdahalesinin 
I elbette ki önemi büyüktür. 
j Devlet güvenlik kuvvetlerinin etkinliği açıktır ki, 
I gün geçtikçe artmaktadır. Bu etkinliğin arzu edilen 
I sınıra ulaşması, tabiatıyla araç ve gereç sorununun 
I ve eğitim probleminin halline de yakından bağlıdır. 
I Burada, gerektiğinde hayatlarını ortaya koyarak 
I yasaları egemen kılmak için büyük gayret sarf eden 
I Devlet güvenlik kuvvetlerimizin değerli mensupları -
I na şükran borçlu olduğumuzu da ifade etmek is-
I terim. 
I Devlet güvenlik kuvvetlerine değinmişken, özel-
I likle işaret etmek istediğim bir nokta, da, bu kuv-
I vetlerin tarafsızlığının mutlak sağlanması ve her gö-
I rüşteki vatandaşın Devlet kuvvetlerinin tarafsızlığına 
I inanç duymasının bütün koşullarının yaratılmasıdır. 

Açıkça ifade etmek isterim ki; elinde Devletin sila-
J hı bulunan, Devlet adına silah kullanma yetkisine sa

hip bulunan hiç kimse, görevinde siyasal bir eğilim 
I gösteremez, bu görevdeki hiç kimse siyasal tercihi 
I ifade eden bir örgütte yer alamaz, bir örgütü kura

maz. 
I Sayın Başbakanın ve Sayın İçişleri Bakanının gö

reve geldikleri günden beri bu yöndeki görüşleri açık
ça desteklemiş olmasını büyük memnuniyetle kayde-

I diyorum. Ancak, uygulamada bu yöndeki görüşlerin 
hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde gerçekleşti-

I rilmesi için daha büyük, daha ciddi çabaların sarfe-
dileceğini umuyor ve sarfedilmesini bekliyorum. Sa
yın Başbakanın, bu konuya yeni yasalarla da eğiline-

I ceği hususundaki vaadi, hiç şüphesiz büyük önem ta
şımaktadır. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Şiddet olaylarının önlenmesinde yargı organları

mıza da hiç kuşkusuz büyük görev düşmektedir. Yar-
I gının bağımsızlığına ve savunma hakkına kesinlikle 
I gölge düşürülmeksizin, şiddet eylemlerine ilişkin da-
I valarda mahkemelerin süratle karar vermesini sağla-
j yacak yasal koşullar gerçekleştirilmelidir. 
I Yeri gelmişken, Devlet Güvenlik Mahkemelerine 
I ilişkin tartışmalara da değinmek isterim. 
I Yargı organlarının mutlak bağımsızlığına, yargıç-
j ların politik etkilerden uzak olarak görev yaptıkları-
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na duyulan inanç, duyulması gereken inanç, yargı 
etkinliğinin, hukuka bağlılığın ve huzurun temel şar
tıdır. Üyeleri Bakanlar Kurulunca; yani siyasal bir 
organ tarafından seçilmiş bir mahkemenin, özellik
le ideolojik kökenli davalarda siyasal etki altında 
olmadığı inancını verebilmesi son derece zordur. Dev
let Güvenlik Mahkemeleri, bugünkü kuruluş şekil
leriyle yargının tarafsızlığın duyulması gereken inan
cı gölgeler, yargının etkinliğini azaltır, şerefle gö
rev yapacağı şüphesiz olan yargıçları da güç durum
da bırakır. 

Yürürlükte bulunan bir kural, hukukun yargı ba
ğımsızlığının temel ilkeleriyle bağdaşmıyorsa, izle
necek yol hatada İsrar etmeksizin kuralın değiştiril
mesidir. 

Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Şiddet olaylarının önlenmesinde uzun vadeli ted

birler de büyük önem taşıyacaktır. Devletimiz, sos
yal adaleti, sosyal güvenliği, sosyal refahı ülkenin 
tümünde hâkim kılmak için başarılı 'adımlar attıkça 
şiddet hevesleri belki tamamen son bulmayacak; fa
kat bütün bu şiddet heveslileri yalnız ve etkisiz kala
caklardır. 

Bu arada, üzerinde önemle durulması gereken bir 
nokta da, çağımızın ikna çağı olduğunun hatırlan-
masıdır. Elimizdeki her araçtan yararlanarak, özel
likle genç kuşaklara özgürlükçü demokrasinin çağdaş 
yapısını ve çağdaş üstünlüğünü anlatmalıyız. Göster
meliyiz ki; şiddet, şiddeti davet eder. Göstermeliyiz 
ki; şiddet, herkesten önce şiddet heveslileri için ka
ranlık bir maceradır. Göstermeliyiz ki; özgürlükçü 
demokraside bütün bu sosyo - ekonomik çözümlere 
iktidar yolu devamlı açıktır ve bu yol barış yoludur, 
bu yol güvenlik yoludur, bu yol meşruiyet yoludur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Özgürlük, insan varlığının, insan haysiyetinin ay

rılmaz bir parçasıdır. İnsanlık, özgürlüğünü elde et
mek için çok büyük gayretler sarfetmiş, çok büyük 
fedakârlıklarda bulunmuştur. Özgürlüğümüzü kay
betmeden, özgürlüğün kıymetini bilelim ve geliniz, 
özgürlüğümüzü hep beraber elele, omuz omuza sa
vunalım. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Reisoğlu. 
Sayın Rendeci?... Yok. 
Sayın Çelebi, buyurunuz. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Ülkemizin en büyük sorunu üzerinde üç gündür 

çalışıyoruz. Bu çalışmayı tahrik etmiş olan Cumhur-
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başkanınca Seçilmiş Üyeler Grupu üyelerinden biri 
olarak hemen belirtmek istiyorum ki, şu ana kadar 
bu görüşmede bulduğumuz, maalesef umduğumuz 
olmamıştır. Hiç değilse, bendenizin değerlendirmesi 
böyledir. 

Özellikle iki siyasal partimizin, iktidar ve muhale
fet partisi grupları adına konuşan değerli arkadaşla
rımızın, «Şu demiş, bu demiş. Şu zamanda şöyle de
miş. Şurada bunu yapmış.» diye konuşmuş olmaları, 
bizi sonuca götürmeyen ve yıllardan beri içinde bu
lunduğumuz kısır döngü içinde kalmamızı etkileyen 
etken olmuştur. 

Peki, öyle demiş, böyle demiş, şu demiş, bu de
miş, sonu ne olmuş?... 

Bu millet 1968 yılından bugüne tam 10 yıl için
de, arkadaşlar, 1 400'ü aşkın vatandaşım terör denen 
belânın elinde kaybetmiş.. Önemli ve acı olan bu
dur. Bu acılık devam edecek midir, etmeli midir? 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi bu acılık karşısında 
ne düşünüyor, ne yapıyor?» meselesi, kamuoyundan 
hepimizin üzerine doğru soru olarak geldiği için, bu 
görüşme açılmış bulunuyor. Ama beni mazur görür
seniz arz edeyim ki, bendeniz tatmin edilmiş olarak 
bu görüşmeden ayrılmayacağım. 

Arkadaşlar, bu münasebetle hemen bir konuyu 
belirtmek isterim: 

Millet çare bulunsun istiyor, ama çarenin Türki
ye Büyük Millet Meclisi tarafından bulunmasını is
tiyor. Ne içerde, ne dışarda, ne bu kürsüde, ne başka 
zeminlerde, «Öyle olmazsa şöyle olur, şöyle olmaz
sa şu vaktiyle olmuş olanlar olur.» diyenlerin hiçbi
rine katılmıyorum. Meşru çarenin yeri burasıdır. Bu
gün olmazsa, bir gün bu Parlamento bu çareyi bula
caktır, diye inanıyorum. 

Sayın senatörler, 
Bu Millet bu yüzyılın başında bir Milli Mücade

le geçirdi. Münhasıran savaş alanlarında olanlarını 
kaydediyorum, o mücadelenin aldığı şehit sayısı 9 167. 
Türk Milleti 1974*de deniz aşırı bir askeri harekat 
yaptı. Yanılmıyorsam, (Resmen açıklanmadığı için 
tam söyleyemeyeceğim belki net rakamı) kaybımız, 
şehit sayımız 500'e yakın. Bu şehitlerin can vererek 
kurtardıkları ve can vererek onurunu korudukları, 
«Türk Milleti hiçbir şey yapamaz», denildiği anda 
«Yapabilir olduğunu» gösterdikleri bir vatan üzerin
de biz, 10 yıldır anarşi denilen, terör denilen belayla 
beraberiz. Bu 10 yıl içinde kayıplar şöyle bir gelişme 
gösteriyor; 
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1970 öncesi 31, 1970-1973 arası 59, 1973 - 1977 
arası 492 ve son 1 yıl içinde 849.... Son gazete haber
lerine göre durum budur. 

.«Efendim, bunların şu kadarı sağmış, bu kadarı 
solmuş» gibi bir döküme de girmek istemiyorum. Sağ
cısı da solcusu da bu milletin evlatlarıdır. Birinin acı
sı diğerinden bir katre fazla değildir. Önemli olan, 
bu milletin bir insanının terör belasıyla canını kaybet
miş olması'dır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bravo. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın se
natörler; 

Bu ayrımı neden yaptım? Hani şu yıllara ve dö
nemlere göre ayrımı neden yaptım? Amacım, «Şu dö
nemde azdî, bu dönemde çoktu» demek değil. Tam 
aksini belirtmek için söylüyorum. Karşı karşıya bu
lunduğumuz belanın hükümetlerle, hükümetlerin ya
pılarıyla, tutumlarıyla ve niyetleriyle doğrudan bir 
ilişkisi olmadığını, konuyu öyle görmediğimi anlat
mak istiyorum. 

Tek partiye dayanan bir hükümette başladı; yarı 
otoriter bir rejimle devam etti; koalisyonlar dönemin
de büyüdü, yeniden tek partiye büyük ölçüde daya
nan, hiç değilse o partinin büyük ölçüde ağırlığını 
koyduğu bir dönemde daha da büyüdü. Demek ki, 
mesele, parti meselesi, hükümet meselesi değil; mesele, 
bu belanın ve bu belayı başımıza musallat edenlerin 
planlamalarının başarıyla yürümesi meselesidir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi,. meseleyi böyle görmek 
durumundadır, zannediyorum. 

'Mesele nedir? Mesele; Sayın Baykara'nın Grupu-
muz adına önergeyi sunarken yaptığı konuşmada da 
belirttikleri gibi, mesele, Devletimizin, ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünün bir suikast karşısında 
•bulunması meselesidir. 

1969sdan itibaren kaybettiğimiz 1 400!ü aşkın va
tandaşımızın pek büyük bir çoğunluğu, bu suikasti dü
zenleyenlerin ve tertipleyenlerin kurbanı olmuş baht
sız insanlardır. Bu mihrakların, uzak ve yakın dostla
rımız, hatta komşularımız, hatta değil, belki daha çok 
komşularımız olduğundan da artık hiç kimsenin şüp
he etmemesi gerektiğini sanıyorum. Ama en çok elini 
bu olaylara sokan ve sanıyorum ki, Hükümetin çok 
iyi bildiği, ama söylemediği, söyleyemeyeceği dostu
muzun da başına Tanrı, bir başka belayı vermiştir. 
Ben bunu kişisel değerlendirmem olarak Genel Kuru
la arz etmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Olayların başına şöyle kısaca dönersek, (Her şe

yi yerli yerine koymak için arz ediyorum) Sayın Baş

bakanın da kabul ettikleri, Sayın Anamuhalefet Par
tisinin üyelerinin de belirttikleri bir husus var: Kav
ram anarşisi... .O zaafımız var. Bir zaafımız daha var, 
o da; Her şeyi yerli yerine koymuyoruz. Ne neyin 
tepkisi idi, ona bakmıyoruz. (AP sıralarından «Doğru» 
sesleri.) 

Hatırlarsanız, «Masum üniversite öğrencilerinin is
tekleri» diye başlayan ve kısa bir dönem sonra ge
lişen olayların ilk tahrik unsuru, halkımızın büyük 
kısmının yoksulluklar içinde bulunması, ülkemizin 
doğusunda olduğu kadar batısında da geri kalmış, 
Devletimizin imkânlarına henüz yeterince kavuşma
mış yerler olması idi. Yani, önce yoksulluk istis-
marıyîa bu iş başlamıştır. Bunu izleyen ise, Marksiz-
min bu yoksullukları gidermede, en çabuk şekilde gi
dermede yegâne çare olduğu telkini olmuştur. İlk ha
reket, hepiniz hatırlarsanız, böyle başlamıştır. Şimdi 

burada «Rapor muydu, broşür müydü?» diye tartışı
lan Devlet belgelerinin yazılış tarihleri ve içerikleri in
celendiği zaman, bu husus kesinlikle tespit edilebilir. 
r<|i'tek'im, Devletin 1968'den bu tarafa kadar kronolo
jik olarak tespit edip yayınladığı belgelerde bu husus 
açıklıkla görülmektedir. Şu halde meseleyi, bir defa 
nereden başladığı noktasından iyi tespit etmek lazım
dır. Demek ki, yoksulluk, sonra başlıca reçete ola
rak Marksizm ve peşinden sayın senatörler, bu yok
sulluk, Marksizm tartışmaları arasında kulaklara söy
lenen ayrılık şarkısı olmuştur. Bu da Devletin arşivin
de, Devletin belgeleriyle sabit olan husustur. 

Yüzyıllar boyunca birlikle yaşamış, birlikte üzü
lüp sevinmiş, Milli Mücadelede - Doğu'da, Batı'da 
her yerde - birlikte kan ve can vermiş olan ve Atatürk 
tarafından bir arkadaşımızın bugün çok iyi ve isabetle 
belirttiği gibi, «Ne mutlu Türk olana.» diye değil, 
«Ne mutlu Türk'üm diyene.» diye tarif edilen mil
letimiz, ayrılığa itilmiştir. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri. Yani, bu defa ayrılık istidatları istismar olun
muştur. Bu, birinci cephenin teşekkülü hadisesidir. 

Onun. karşısında da, «Vatan ve milletin varlığı ve 
birliğinin tehlikeye düştüğü» gerekçesiyle yeni bir cep
he oluşturmuştur. Ben sadece oluşmaları söylüyorum, 
neticelerini ayrıca tahlil etmeye çalışacağım. 

Gençlik böyle bölünmüştür. Gençler bunun için o 
günden bugüne vuruşmaktadırlar. Biri, kendi kafa
sında ve idealindeki düzeni kurmaya çalışıyor, biri, 
o düzen gelirse vatan batar sanarak, Öyle inanmış 
olarak, «Ben bu düzeni yıktırmayacağım.» diyor. Fil-
hal devam eden tartışmanın aslını bu teşkil ediyor 
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Sayın senatörler, 
Bin yıl ayrı mezheplere rağmen (mezhebi bir ta

rafa bırakın ayrı dinlere rağmen, bir arada yaşaya
bilmiş olan insanlarımız, işte bu ayrılık ve kavgayı 
büyütmenin bir aracı olarak, dinsel yönden, etnik 
yönden, akla gelmeyecek, geldiği zaman da, «İki bin 
yıl önce geride kalmıştır.» denilebilecek kadar kü
çük sebeplerle bölünmek, karşı karşıya getirilmek 
isteniyor. Devletin kolluk kuvvetleri bu yüzden bölün
müştür. Polisimiz «DER.» 1er «BİR» 1er 
kamplarına böyle ayrılmıştır. Bendeniz ta
rafsız bir üye olarak POL - DER'e ne ka
dar karşıysam, POL - BİR'e de o kadar karşı 
olduğumu burada anlatmak istiyorum. Son konuşan 
arkadaşımızın isabetle ifade buyurdukları gibi, Dev
letin polisi, Devletin kendisine verdiği tabancayla fik
ri veya fiili kavga durumunda olan taraflardan biri
nin yanında yer alamaz. Bundan da büyük suç ola
maz. Sayın İçişleri Bakanı, «Bu dernekleri kapata
cağını, bunu kapatmak için bir yasa önerisi getirece
ğini» söylemişti, bugüne kadar bekliyoruz; gelmedi. 
Sayın Başbakanın dün burada ifade buyurdukları ve 
açıkladıkları önlemler içinde de, mevcut ikiliği ve 
örgütlenmeyi fiilen ortadan kaldıracaktır bir ibare 
görmediğimi veya öyle anladığımı belirtmek istiyo
rum. Şayet yanılıyorsam beni aydınlatmalarını dili
yorum. 

Sayın senatörler, 
Böyle de kalınmamıştır. Öğretmenimiz parça par

çadır. Öğretmenimiz iki cepheye ayrılmıştır. Biri ken
disine, kendi tarif ettiği şekilde «Milliyetçi» adını ver
miş; biri kendisine. «Sol» demiş. Ama solun da için
de kavga vardır. İşte herkesin, kamuoyunun gözü 
önünde yaptığı kongrede (Rus'çu muyuz, Çin'ci mi
yiz) ve min el garayib diyeceğim, bir de son zaman
larda çıktı «Enver'ci miyiz; yani Arnavutluk'çu mu
yuz?) tartışmaları yapıldı. Türk Devleti bu hale mi 
geldi arkadaşlar?... Eğer ideolojik savaş yapılıyorsa, 
onun için Türkiye'de yapılan bir ideolojik savaşa Ar
navutluk'tan mı destek aranır? Sapıklık diyeceğim. 
bu kürsüye yakışmıyor. Ama bir şey var ki, bunlar 
yazıldı, çizildi, ne Rus'çu denilenler, «Hayır biz 
Rus'çu değiliz.» dedi, ne Mao'cu denilenler, «Hayır 
biz Mao'cu değiliz.» dedi, ne de şimdi Enver'ci de
nilenler, (Ki, özellikle Maraş çevresinde olduğu bi
liniyor) «Biz Enver'ci değiliz.» dediler. İçlerinden 
birisi, çıkıp «Hayır, biz Türküz, Türkiye'ciyiz.» de
miyor. Gitmez bu iş böyle arkadaşlar. 

Şimdi başlangıçta da arz ettiğim gibi burası, şu 
saydığım bütün ayrılık tohumlarınnı ekildiği ülkenin 

Parlamentosudur ve çare bulunacaksa burada buluna
caktır. 

Şunu herkese tercüman olarak ifade etmek istiyo
rum: Bu Parlamentonun temelinde, «Halktan ne ka
dar vergi alınsın, az mı alınsın, çok mu alınsın?» fik
ri yatmıyor. O, başka ülkelerin ve genel olarak par-
lamenterizmin temelinde yatan fikir... Ama bu Par-
lemantonun varlığı «Vatan kurtarmak.» fikrine da
yanıyor. O fikir, bugünkü Parlamentonun da temel 
unsurudur, çare bulunacaksa yine burası bulacaktır 
ve mutlaka bulacaktır. 

Sayın senatörler, 
Tahrikleri yapanlar aslında hanelerinde bir tür

lü teseyyüp bulunan çevrelerdir. Amerika'sı öyle, 
Rus'u, öyle adını söyleyeyim, İran'ı öyle. Kimi kendi va
tandaşının ırkına göre, hatta rengine göre, kimi ken
di vatandaşının soylu olup olmadığına göre hak da
ğıtır. Kimisi, kendi vatanının bir bölgesini bir başka 
bölgesi için istismar eder, bir çeşit sömürge gibi kul
lanır... Sonra döner bize der ki, «Sizin şu bölgeniz
de şöyle bir ayrılık var.» ve o bölgenin insanlarına 
der ki, «İsyan edin, ayrılın, hiç değilse çarpışın.» Böy
le tahrik eder. Bunun adını koyalım. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bu tohumları 
kim ekti?.., 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — «Tür
kiye'ye bu işi kim getirdi?...» diye Sayın Feyyat 
şimdi soruyor. Dıştan geldi; ama denilemez ki, içer
de müttefikler bulamadı. 

Bir arkadaşımız, Sayın Baykara'nm bir cümlesi
ni de tekrar ederek ifade buyurdular, Sayın Başba
kan katıldılar. Buyurdular ki, «Bu tahrikler halkı ya
nında bulmamaktadır.» Ben Sayın Başbakanın ifade 
buyurdukları ölçüde iyimser değilim; fakat kendile
rinden Devletin her türlü belgesi, bilgisi ellerinde bu
lunan bir insan olarak bu ifadeyi duyduktan sonra 
bir ölçüde daha rahatladığımı söyleyebilirim. Ne var 
ki, o kadar da iyimser değilim. Öğretmen bölünüyor, 
polis bölünüyor ve teessüf ederiz ki, Devletin Baş
bakanının önünde polisler siyasi kavgaya girişiyor.; 
Böyle polise sahip çıkmak, ne buraya yarar, ne ora
ya yarar, ne şuraya yarar. Böyle polis - dünkü Baş
bakana karşı çıkan polisler de öyleydi - Türkiye 
Cumhuriyetinin Başbakanı sıfatını taşıyan (Eğer ol
muşsa, ki dün akşam TRT meseleyi tahfif etmiştir.) 
mutlaka tecziye edilmelidir ve mutlaka-ibret'i mües
sire olarak kapıya bırakılmalıdır. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 
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Sayın senatörler, 
Şimdi neden bölmek isteyenler zemin bulabili

yor?... Başından söylediğim bir cümleyi tekrar ede
yim: 

«O dedi, bu dedi, siz dediniz, ben dedim, şu za
manda dedi, şöyle dedi.» diye diye; olaylara bigâne 
kaldığımız için; bir... 

«Bana demedi, ya ona dedi, varsın desin, biraz 
zaafa uğrasın» anlayışını bugüne kadar devam ettir
diğimiz için, iki... 

Üçüncüsü... Yine, belge midir, rapor mudur, ta
nıtma broşürü müdür, ne ise, tartışılan metinleri ha
zırlayan dairenin hazırladığı bir şey daha var. Dün
yada ne olmuş, ne zaman olmuş ve ne önlemler alın
mış; hepsini tadat ediyor. Almanya'yı veriyor, Fran
sa'yı veriyor, İtalya'yı veriyor, İngiltere'yi veriyor, 
hatta Amerika'yı veriyor. «Bizde de şu oldu» demi
yor, «Biz de şu önlem alındı» demiyor, diyemiyor. 
Çünkü, biz Devletin varlığına, birliğine, halkın bü
tünlüğüne kasteden, niyetleri değişik olsa da, sonuç 
olarak aynı neticeye varma istidadı gösteren hareket
lere karşı demokratik fantaziler içinde kaldık. Bir 
kişiye Devletin üzerine giderek haddini bildirmesini 
demokrasiye aykırı bulur olduk. 

Hepiniz* ne demek 'istediğimi hatırlayacaksınız. 
Bu çatının altında da oldu, kardeş çatının altında da 
oldu, vatan sathında da oldu. «Eğer şöyle yaparsa
nız dünyayı başınıza yıkarım.» denildi. Burada de
nildi, orada denildi, şimdi de deniliyor. 

Hükümetin hazırladığını duyduğumuz ve kısmen 
de bilgi sahibi olduğumuz metinler karşısında, öyle 
sözlere hazırlık istidadını ben anamuhalefet partisin
de görüyorum. Kusura bakmayın, ben herkese, dü
şünebildiğim kadar, açıklıkla söylemek istiyorum. 

Efendim, (Burada söylenmişti.) falanca çocuklar 
öldürülürse şöyle yaparız... İktidar, geçmiş dönemle
rin, geçirdiğimiz tecrübelerin etkisi altında, «Acaba 
yapılır mı yapılmaz mı?» tereddütleri içinde, olayla
rın büyümesine yol açmıştır. 

Bugün de, «Efendim, getireceğiniz önlemler şöy
le olmazsa, zulüm olmazsa, işkence olmazsa...» deni
yor. Canım, hangi kanun zulüm yapmak için çıkar
tılır arkadaşlar?... Zulüm yapmak için, o esas yazıla
rak ve o esastan hareket edilerek kanun çıkartılmaz. 
Getirilir, görüşürüz. Vaktiyle size yardım etmeyen
lerden şikâyetçiydiniz, şimdi siz lütfen yardımcı olun 
diye, bendeniz... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Neye olalım?.,. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Geliyor 
teklifler, geliyor efendim teklifler, göreceksiniz. 

Sayın senatörler; 
Zaman içinde büyüyerek devam eden anarşinin 

iki yanında yer alanlar, öyle görünmeye çalışanlar, 
bizim Anayasal düzenimizin insanları değildir. Yani 
hedefleri bugünkü Anayasa düzenini ayakta tutarak 
ve normal işleterek inşam mutlu kılmak değildir. 
Her iki uç da zor rejimi istemektedir. Aşırı sol da, 
aşırı sağ da, teokrasi heveslileri de böyledir. 

Düzenin meşru kuruluşları olan partilerimizin bu 
gerçeği iyi görmeleri zamam gelmiştir ve geçmekte
dir. 

Bahar Bayramını yasal adıyla kutlamayan, milli 
bayrak altında kutlamayan DİSK, İGD, TÖB - DER 
ve benzeri kuruluşların hiç kimseye hayrı gelmez. 
Cumhuriyet Halk Partisine yakın görünmeyen çalış
maları, Cumhuriyet Halk Partisinin ilkelerine inan
dıklarından değil, öyle bir görüntü altında kendi 
amaçlarına daha rahat ulaşacaklarını sandıklarmdan-
dır. Amaçları gerçekleştiğinde kuracakları rejimde 
Cumhuriyet Halk Partisine de yer olmayacaktır. 
Çünkü, model aldıkları ülkelerde Cumhuriyet Halk 
Partisine benzer bir parti yoktur. CHP bu gerçeği 
görmelidir. 

Beni bağışlasınlar, bir şey arz etmek istiyorum. 
«Biz, onları himaye etmediğimizi defalarca söyledik, 
muhalefet yeniden buraya getiriyor.» diyorlar. O da 
doğru, o da doğru. Yalnız bir husus var̂  

BAŞKAN — Sayın Çelebi, 5 dakikanız var. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Bitiyor 

efendim. 
Parti yönetiminin sık sık öyle demiş olmasına 

rağmen, partiyi o hareketlerle birlikte gösteren fotoğ
raflar da maalesef basında çıkıyor. O zaman yapıla
cak bir şey var. O hareketlere yakın arkadaşlarınıza 
lütfen hâkim olunuz. Ne işi var Cumhuriyet Halk 
Partili parlamenterlerin Mao'nun, Marx'ın, Stalin'in 
resminin arkasında?... Ne işi var Cumhuriyet Halk 
Partili parlamenterlerin TÖB - DER'in Kongresinde? 
Biraz önce kısaca bahsettiğim TÖB - DER'in Kong
resinde?... Yok arkadaşlar. Eğer, gerçekten Cumhuri
yet Halk Partiliyse, orada işi yoktur. Bunun gibi, 
Adalet Partisine ÜGD'nin, Ülkü - Bir'in ve benzeri 
kuruluşların, POL - BİR'in ne yararı var?... 

Beni mazur görün. Kürsülerde konuşuyoruz. 
«Cumhuriyet Halk Partisi POL - DER'le beraber» 
diyoruz; ama bu sözü söylediğimiz kürsünün önünde 
POL - BİR'in de çelengi duruyor. Görüntüyle söz 
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birbirine uymuyor. Tabii öyle olunca da, POL - Bir' 
çiler «Bizi himaye ediyor» addediyor. POL - DER' 
çiler «Bizi himaye ediyor CHP» diyor ve asıl ama
cını o görüntülerin altında yürütüyor. Bunu görmüş 
parlamenterler arkadaşlarımız vardır burada. 

Türk basınını hepimiz gördüğümüze göre, Halk 
Partisinin anlattığım şekilde davranan parlamenterle
rini arkadaşlarımız biliyor. «Efendim, emrivaki oldu, 
gittiler...» Peki, o emrivaki olduysa, Küba'ya bir 
parlamenter nasıl gitti?... O da mı emrivaki?... Bu 
emrivakilere karşı millete güven verici önlemleri iki 
büyük grupumuzun alması lazımdır. Bu hevesleri ve 
tahrikleri ancak o yolla kırabiliriz, diye düşünüyo
rum. 

Sayın senatörler; 
Sayın Başkan ikaz ediyor. Haklıdırlar, yalnız bir 

hususu belirtmek istiyorum: 

İktidarlarımız ve iktidarlarımızın taşra örgütleri 
sürekli olarak Türkiye'de Devlet kapısından ekmek 
yeme hakkının kendilerine ait olduğunu düşünüyor
lar. Bu, dün böyleydi, bugün artarak devam ediyor. 
Anarşinin temelinde bunun yeri vardır^ 

Arz edeyim. 
Sayın Başbakan Hükümeti kurduğu günden bu 

tarafa, Devletin «İşgal altında olduğunu», işgali kal
dırmakla meşgul bulunduklarını söylüyor. Şimdi sor
mak istiyorum. Devleti işgal ettikleri söylenenler baş
ka yerden mi geldi?... Hayır, hepsi bu ülkenin ço
cukları. 

Dün, Ticaret Bakanlığında, Sanayi Bakanlığında, 
Milli Eğitim Bakanlığında, Köy İşleri Başkanlığında 
çalışanlar başka yerden mi gelmişler?... Hayır. Bu
gün onları atarak yerine getirdiklerimiz başka yer
den mi getiriliyor?... Hayır. 

Arkadaşlar; 
Rica ediyorum, birisi haksız olarak, layık olma

dığı yere getirilmişse, kanunda öngörülmüş prose
dür çiğnenerek getirilmiş ise, hiç kimse bir şey di
yemez, tutup kulağından atın. Ama öyle gelmemiş, 
normal yoldan gelmiş, siyasal kanaatini vatandaşla 
ilişkisinde hiçbir şekilde ortaya koymamış; hatta koy
ma iktidarında değil, mesela müstahdem. E, bun
ları da atmanın ve «İşgali kaldırıyorum» demenin 
anlamı var mı arkadaşlarım?... 

Bunu neden arz ediyorum?... Dün de, bugün de 
iktidarlar, gayri memnunları artırma yolunda kendi 
kendileriyle yarış halindeler. Adamı ekmeğinden eder
seniz, çoluğunun çocuğunun nafakasım kazanmak 
için geldiği yerden, sırf siyasal düşüncesi dolayısıyla 

kaldırır gönderirseniz, kendisini mağdur hissediyor; 
karşı tarafa gidiyor. Dün de öyleydi, bugün de 
böyle. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, müddetiniz doldu efen
dim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın 
Başkan, vakit çok gecikmiştir. Anarşinin, bir yara
nın kabuğu durumunda olan sokaktaki çarpışmalarıy-
la uğraşırken, temeldeki meselelere pek fazla ineme-
diğimizi sanıyorum. Ama başka zamanda görüşmek 
ve üç günlük yorgunluğunuzu daha çok artırmamak 
için Genel Kurulu saygıyla selamlayarak huzurunuz
dan ayrılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Söz sırası Sayın Hayri Öner'in. Sayın Öner, söz 

sıralarını Sayın Abadan - Unat'a bırakmışlardır. Sa
yın Unat, buyurunuz efendim. 

Sayın Tüten, Sayın Unat'tan sonra söz sırası si
zindir; fakat yeterlik önergesi vardır, son söz üye
nin olmak kaydıyla, Sayın Unat'tan sonra önergeyi 
oylayacağım. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Önergenin 
aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde; oldu 
efendim. 

Sayın Unat, buyurunuz efendim. 

NERMİN ABADAN - UNAT (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Sayın Başbakan, değer
li senatörler; 

Benim, bu üç günlük yorucu konuşmaların sonun
da ve dini bir geleneksel bayram günümüzün arife
sinde sizi biraz daha yormamın nedeni, bu konuştu
ğumuz konuda bazı fikirleri aydınlığa kavuşturma ih
tiyacını hissetmemdir. 

Şiddet ve anarşi konularını görüşmeye karar ve
rirken ve bu önerimizi huzurunuza getirirken, Gru-
pumuz Başkanı Sayın Baykara, konunun, siyasal 
amaçlardan arınmış bir görüşle ele alınması dilekle
rini dile getirmişlerdir. Bu dileğimizin, ancak çok 
sınırlı bir ölçüde gerçekleşmiş olmasının başlıca ne
deni, kanımca genel görüşmenin ayrıntılı bir biçim
de işlenmiş bir araştırma raporunun metnine dayan-
mamasıdır. Eğer elimizde, bu olaylara ilişkin olarak 
Yüce Senatonun daha önce hazırlamış olduğu ve gün
cel olaylarla da birleştirmiş olduğu bir rapor olsay
dı, belki daha objektif tartışmalar yapmak mümkün 
olurdu. 

Bu arada, siyaset sözlüğümüzde yer alan bir kısım 
temel kavramlarda uyum yerine, büyük ayrılıkların 
bulunduğu da gözden kaçmamaktadır, 
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Bilindiği üzere, müspet bilimlerde yasalar kesin- j 
lige yakın bir değer taşırlar. Sosyal bilimlerin en bü
yük özelliği ise, tüm ortaya konulan ilke ve kavram- ! 
ların göreli oluşu, yani izafi oluşudur. Başka bir de
yimle, sosyal bilimler, kesinliğe yakın yasalara sa
hip bulunmadıklarından dolayı, ileri sürülen kavram
lar, onu ortaya koyan düşünürlerin kendi değer ölçü
leri ve yorumlarına göre biçim değiştirmektedir. 

îşte bu kavram karışıklığı dolayısıyla, kendi kişi
sel görüş açımdan bazı meseleleri aydınlatma ihtiyacı
nı duydum. 

Şiddet olaylarını ele aldığımız takdirde, Türki
ye'de ve başka yerde bunları üç ölçüyle ele almanın 
gerekliliğine kanim: Psikolojik sosyo - ekonomik ve 
ideolojik; 

Psikolojik açıdan ele alırsak, evvela kendimize şu
nu sormamız lazım: Türkiye'de ölüm ve öldürme na
sıl bir değer taşıyor? Ve eğer samimi olursa görürüz-
ki, geneleklerimizde ve törelerimizde, insan hakkı, ya
şam hakkı, yerini tam bulmuş değildir. Şiddet olay
larından çok önce gazeteleri karıştırdığınız zaman, 
'köylerde tüm düğünlerde sevinçten havaya tabanca 
atıldığını bilmez misiniz?... Kentte olsun, köyde ol
sun, herhangi bir gönül meselesinden dolayı farklı 
bir tercih yapmış olan bir kadının icabında kendi ai
le fertleri tarafından idam edildiğini bilmiyor musu
nuz?... Kısacası, Türk toplumunda öldürme, suç ola
rak çok değişik bir görünüm içindedir. Adam öldür
me sırasına göre kahramanlıktır; kişi bununla övü
nür. Toplumumuzda hırsızlık en adi, en alçak bir 
suç, fakat adam öldürme, sırasında bir kahramanlık
tır. 

Şu halde, biz demdeki çocuklarımızı yetiştirirken 
ve daha ilkokul sıralarında ellerine kitapları verirken, 
yaşam hakkının ne demek olduğunu doğru öğretme
miz lazım ve vatan uğruna ölmenin çok büyük bir 
kahramanlık olması; fakat fevri bir hareketle adam 
öldürmenin en şiddetli ceza ile cezalandırılması ge
reken bir fiil olduğunu öğretmemiz lazım. Eğer Tür
kiye'de anarşi yeni boyutlar veriyorsa, şiddet hareket
leri artıyorsa, bir nedeni de bu memlekette son de
rece kolayca insan öldürüiebildiği için ve bu yerine 
göre tebrik edildiği için, tertip edildiği içindir. 

Gelelim sosyo - ekonomik boyutuna: Toplumsal 
düzeye baktığımız zaman şiddet olayları bir kısım ül
kelerde çok belirgin nedenlerden ortaya çıkmaktadır. 
Örneğin; Birleşik Amerika'yı on sene öncesini alırsak, 
bütün üniversite kampuslarında büyük olayların oldu
ğunu görüyoruz. Neden?... Çünkü, bir kısım gençler 

Vietnam savaşma katılmak istememektedirler, bu sa
vaşı haksız saymışlardır. Siyasal müzakereler, savaşı 
sona erdikten sonra şiddet olayları o ülkede sona er-' 
di, ama başka birtakım ülkelerde şiddet olayları sona 
ermedi, iç savaşa dönüştü. Mesela; Orta Doğu'da Lüb
nan'daki çatışma giderek büyüyerek, sürekli bir iç 
savaşı haline gelmişse, bunun dış tahriklerden başka 
bir sebebi de, Hıristiyan bir azınlığın kan ve ölüm 
pahasına eski ayrıcalığını korumak istediğidir. Başka 
bir deyimle, bazı şiddet olayları yapısal nedenlere sos
yo - ekonomik yapının bozukluğuna, feodal yapının 
zlorla kendini devam ettirmesinden ileri gelmektedir. 
Bazı memleketlerde ise, şiddet olayları sadece belli 
bir nedene dayanmaktadır. 

Demek ki, sosyal adalet özlemini gidermemiş, ana
yasal hedefleri gerçekleştirememiş, sosyo - ekonomik 
dengesizliklerini düzeltememiş, uluslararası ilişkiler 
açısından belli bir bağımlılık ilişkisi içinde bulunan 
ülkeler, şiddet ve anarşi olaylarına çok daha açık bu
lunuyorlar. Bu ülkelerin dengesiz hızlı bir kalkınma 
içinde bulunması, toplumsal sabırsızlığı artıran bir 
etken olmaktadır. Bu sabırsızlık, yükselen bekleyişler 
hedefine ulaşamayınca, yükselen düş kırıklıklarına dö
nüşüyor ve o zaman bu gibi durumlarda sabırsızlık 
o noktaya geliyor ki, ne olursa olsun, özgürlüklerimiz
den fedakârlık edelim, tek bir adam gelsin, otoriter 
bir yönetim yerleşsin ve bizi bu kaostan kurtarsın... 
Ve işte, ideolojik çatışma tam bu ortamda asıl çiçek 
vermeye başlamaktadır. 

Şimdi, ideolojik çatışmaya gelince; şunu hemen 
ifade etmek lazım ki, Türkiye bunun tam ortasmda-
dır ve Türkiye'de aşırı sağ ve aşırı sol aynı yoğun
lukla, aynı ağırlıkla insafsız bir şekilde kurbanlarını 
her gün biçmektedir. Yalnız, ideolojik çatışmanın bo
yutlarını değerlendirirken, bu ideolojilerin ne olduğu
nu. ve neyi amaçladıklarını da iyice gözden geçirmek
te gerek vardın 

Komünist ideoloji hususunda burada ileri sürül
müş olan noktaların hemen hepsi doğrudur. Esas iti
bariyle bunları özetleyecek olursak, komünizm, pro
letarya diktatörlüğü vasıtasıyla tek başına iktidarı ele 
almak ve buna dayanarak Marksist bir devlet kurma 
emelini gütmektedir. Şu kadar ki, bu tek parti sistemi 
zamanla bir değişme görmüştür ve günümüzde komü
nist iktidarların işbaşında olduğu birçok memleket
lerde artık tek pafti yerine, hegemonya sistemi dedi
ğimiz bir sistem görüyoruz; yani komünist partisine 
yardımcı olmak üzere başka partiler de devreye gir
mektedir. Halen Çin Halk Cumhuriyetinde 17 parti, 
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Komünist Partisiyle birlikte iktidarda bulunmakta ve 
esas itibariyle, Sovyetler Birliği, Macaristan, Yugos
lavya, Arnavutluk hariç, tüm diğer sosyalist blokun-
da bulunan memleketlerin hepsinde birden fazla si
yasi parti bulunmaktadır. 

Bunu söylememin bir nedeni; komünist iktidarı 
'kullanan ülkeler kendi koşullarına göre değişik sis
temler geliştirmişlerdir. Artık tek merkezli monist 
'bir biçimde bir dünya komünizminin gerçekleştirilme
si bugün söz konusu olmaktan çıkmış, Marksist cep
he, en azından üçe bölünmüştür ve üçe bölünmüş 
cephenin içinde amansız bir savaş süregelmektedir. Bu 
gelişimin uzun bir geçmişi vardır; 1928'de Komünist 
Enternasyonal kurulduğu zaman, -66 devletin üyele
riyle birlikte, iki milyona yakın parti üyesiyle birlik
te, bütün memleketlerdeki komünist partiler Sovyet 
modeline uygun olarak kurulmuşlardı ve Moskova'ya 
bağlı bulunuyorlardı. 

Ondan sonra, zamanla burada bir değişiklik ol
du ve faşizme karşı savaşırken başka partilerle iş
birliği yapmak üzere taktik değiştirildi, bunun sonu
cunda komüntern dediğimiz Komünist Enternasyonal 
çözüldü, onun yerine 1943'ten sonra; 1948'de komün-
form, yani Komünist Enformasyon denen örgüt kurul
muştur ve bu örgüte Sovyetler Birliği, Balkanlardaki 
devletler, içlerinde Yugoslavya'da olmak üzere, sade
ce üye bulunuyorlardı, bir de italya ve Fransa vardı. 
Burada çıkan önemli bir ideolojik tartışma Tito'nun 
aforoz edilmesiyle sonuçlandı ve ondan sonra Komün-
form'da dağıtıldı ve böylece günümüzde bir Komü
nist Enternasyonal artık söz konusu değil. 

Esasen Kruçev'in 1956'dan sonra, birlikte yaşa
ma; yani quekzistans doktirinini ortaya koymasından 
sonra, «Farklı yollardan komünizmi uygulama» diye 
bir yöntem kabul edilmiş ve buna paralel olarak Çin 
Halk Cumhuriyeti'nde «Mao'nun öğretisi» adı altın
da, Marksizm, Leninizm çok farklı bir biçimde uygu
lanmıştır. O kadar ki, bunun sonucunda komünist cep
hede karşılıklı alabildiğine bir suçlama; bir taraf
tan sosyal faşizm, öbür taraftan revizyonizm itham
ları süre gelmiştir ve bunun bir başka ürünü olarak 
da karşımıza euorkomünizm; yan; artık monist, tek
çi bir partiyi ihtilâlle iktidara getirme yerine, oy sandı
ğı yoluyla Komünist Partisi adına bir iktidar arama 
çabası da sürdürülmüştür. 

Görülüyor ki, günümüzde eğer komünist doktrinin 
tartışmalarını inceleyecek olursak, bunun çok mer
kezci bir biçim içinde ve karşılıklı bir savaş durumu 
içinde olduğunu da bilmemiz lâzım. Başka türlü, Viet-
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nam'la, Kamboçya arasındaki şu sıra devam etmek
te olan savaşı da değerlendirme imkânı kalmaz. Şu 
kadar ki, bütün bu farklı biçimlerine rağmen bir tek 
ortak noktası kalıyor; komünist partiler esas itibariy
le işçi sınıfı adına kendi egemenliklerini kurmak is
terler ve çoğulcu, özgürlükçü, sırasında iktidarı baş
ka bir partiye devreden bir sistemi reddederler. Bura
da bu hususta birleşiyorlar. Bu son noktada euorko-
münizmi savunan doktrin sahipleri demektedir ki, 
«Kayır, biz sırasında seçimi kaybedersek yerimizi ve
ririz.» Bu bilinmiyor; çünkü uygulanmış değildir. De
mek ki bir tek ortak noktası, bu iktidarda kayıtsız 
şartsız sahip olma ve dikta,rejimini kurmayı isteme. 

Faşizme gelince: Bunu da dikkatli" bir şekilde göz
den geçirmede yarar vardır. Faşizm, 19 ncu yüzyılın 
sonunda ortaya çıkmış bulunan modern muhafaza
kârlık cereyanının çocuğudur. Buna göre, herhangi bir 
toplumda olup biten büyük toplumsal değişme ve ge
lişmelere karşı, büyük halk yığınlarını itaatli kurmak 
üzere yeni bir mücadele aracı geliştirmek gerekir. Bu 
yeni araç, ortaya silahla donatılmış disiplinli, iyi eği
tilmiş bir misli, yani özel orduya sahip siyasi parti 
olarak çıkmaktadır. 

Büyük sermaye çevreleri ile orta sınıfların bir çe
şit nefis müdafası olarak güç kazanan faşist partiler, 
üyelerin yapısına göre değişik bir biçime bürünürler. 
Faşist partilerin milliyetçilik ilkesine olağanüstü öl
çüde büyük önem vermeleri ve bu ilkeyi saldırgan 
bir milliyetçilik haline getirmeleri, yığınları şevklen-
dirmeye yarayan bir taktiktir. 

20 nci yüzyılın başlangıcından bu yana geçerlik 
kazanmış olan ülkelerde, ülkenin yapısına göre farklı 
kaynaklardan destek görmüştür. İtalya ve Almanya da 
faşizm bir yandan büyük sermaye, bir yandan da or
ta sınıfların oyları ile işbaşına gelmiştir. Hitler ikti
dara geldiği zaman % 43,9 oranında oy almıştı; yani 
Alman Parlamentosunun en fazla oy almış olan par
tisi idi, aynı zamanda da SS ve SA olmak üzere özel 
milis, yani özel bir ordusu vardı Buna mukabil, İs
panya ve Portekiz'de özel milisler çok daha az bir 
rol oynamıştır. İspanya'da Falanj, başlangıçta rol oy
namasına karşın, sonunda tasfiye edilmiştir; fakat fa
şist partiler de tıpkı komünist partiler gibi, biçimde, 
bükülmez bir örgüt biçimi, güçlü bir merkeziyet, etki
li bir dikey bağlantıya sahiptir. 

Faşist partiler, geniş yığınların siyasal katılmala
rını istemezler, mutlak itaat ararlar. Parti üyelerini, 
siyasetin yönlendirilmesini teşvik edecekleri yerde ve
rilen emirleri tartışmasız bir şekilde yerine getirmek
le yükümlü kılarlar. 
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Şimdi, bu şekilde tanımlayabildiğimiz bu iki aşırı 
uçta idiolojilere sahip olan partiler karşı karşıya geç
tikleri zaman, sürekli olarak bir çatışma içine girecek
leri doğaldır ve Türkiye'de bugün bizim şahit oldu
ğumuz durum da elbette değişik bir biçimde olamaz. 
Aşırı solda, daha önce anlatmaya çalıştığım üzere, ko-
münizst ideoloji cephesindeki büyük bölünmelerden 
dolayı bunun bütün serpintileri Türkiye'ye gelmek
tedir. Üstelik, Türkiye'de mevcut olmamakla bera
ber, yani köklü bir şekilde mevcut olmamakla bera
ber, suni olarak yaratılan mezhep farklılıkları veya 
çatışmaları ve etnik bölünmeler buna daha yeni bir 
boyut kazandırmaktadır. 

Öbür yanda, faşist doktrini ideal bir doktrin ola
rak gören ve bu doktrin içinde önderine olağanüstü bir 
yer ayıran doktrin de devamlı surette alan kazanmak
tadır. Unutmamak lâzımdır ki, Nazi Almanya'sında 
Hitler, Alman milletine bin yıllık bir Rayh, bin yıl
lık bir imparatorluk vaat etmişti ve kendisi iktidara 
geldiği ve parlamentoyu feshettiği zaman, parlamen
todaki sosyal demokrat ve komünist üyelerin hepsini 
temerküz kamplarına gönderdikten sonra, Alman 
milletine şöyle seslenmiştir: «Beni tanrı seçmiştir ve 
ben sizin başınıza geldim, sizi selâmete çıkaracağım. 
Benim doğru gördüğüm haktır, benim haklı gördüğüm 
hukuktur.» 

Şu halde, burada öndere tapma, önderi yüceltme 
eğilimi de mevcuttur. Bu ideolojiler; birbirinin bu ka
dar zıddı olan bu ideolojiler daha somut örgütler ta
rafından benimsendikten sonra, elbette ki tedbirler 
alınmadığı takdirde, giderek siyasal tansiyonu artıra
caklardır. 

Bize düşen görev, bu ideolojik gelişmeleri en ya
kın bir biçimde izlemek, en ayrıntılı bir şekilde bil
gi toplamaktır. Benim naçizane kanaatime göre, Tür
kiye için her şeyden evvel, dünyada var olan iki sü
per devlet ve onun ardında nüfusu ile biriikte bana 
göre üçüncü bir süper devlet olan; yani Birleşik Ame
rika, Sovyetler Birliği ve Çin'le ilgili gayet ayrıntılı 
araştırmalar yapan enstitü kurmak gerekir. Aksi tak
dirde, günü gününe değişen ve devamlı surette ideolo
jik çatışmaya yeni boyutlar kazandıran bu mücade
leyi izlemek son derece güç oluyor. 

Burada biraz evvel konuşan bir hatip Enverciîik-
ten bahsetti; bu, yeni bir gelişmedir. Bu kurul bu
nu bugün haber almış olabilir; fakat Arnavutluk'un 
Balkanların ideolojik çatışması içindeki rolü uzun yıl
lardan beri devam etmektedir ve çok yeni bir geliş
me sonucunda, Arnavutluk'la Çin'in arası bozularak 

ilişkiler kesilmiştir, elbette ki bu ülke kendisine bu 
i sefer başka çengel atacak bir yer arayacaktır. 

Şimdi bu şekilde tahlilimi sonuçlandırdıktan 
sonra, bir de bazı önlemlere de sıra gelmiş bulunuyor. 
Bu önlemleri yaparken insafınıza ve izninize sığını
yorum. Bunları şunun için yapıyorum; beni sokakta 
gören eski öğrencim, tanıdığım, yakama yapışıp «Ne 
olacak?» diyor, «Ne yapacaksınız?» diyor, ve «Ne ka
dar etkin olabileceksiniz?...» diyor. Şu halde, beni bu
raya bir seçim getirdiğine göre, bu görevimi de ifa et
mek durumundayım. 

Bana en akla gelen önlem olarak evvelâ şu geli
yor: 

Muhterem senatörler ve muhterem milletvekilleri
nin, rasyonel düşünen aydın kişiler olarak hitap edip, 

i dar siyasi partiler çerçevesinden sıyrılarak, durumun 
j vahameti karşısında gerçekten asgari müştereklerde 
! birleşmeleri, tedhiş ve şiddet olaylarına karşı teşhis 

peşinde koşmadan en zorunlu olan tedbirleri birlik
te almak. Teşhiste İsrar etmek, siyasal görüşe bağlı 
olduğu için gerçekleşmeyebilir; fakat önlemleri alma-

| da 12'ye 5 kala insanlar birleşebilir. Nitekim uzun yıl-
! lardan beri İtalya'da birbirini afaroz eden Hıristiyan 

Demokrat Parti ile Komünist Partisi, Mao kaçırıl
dıktan sonra o Hükümet ancak Komünist Partisinin 
oylarıyla bütün önlemlerini alabilmiştir. Bunlar ya
pılabilecek olan şeylerdir ve partilerüstü değil de, par-
tilerarası görüşmeyi olumlu bir zemine oturttuğumuz 
takdirde, benim anlayışıma göre, vatanına çok bağlı 
olan bütün. Parlamentonun üyelerinin anlaşamayacak-
ları bir husus olduğunu ben sanmıyorum her iki aşı
rı cereyanın Türkiye'de yaptığı tahribatı önleme ba
kımından bu önemlidir. 

İkinci önlem olarak da; kamuoyunu oluşturan kit
le haberleşme araçlarına ve dördüncü kuvvet sayı
lan basına da önemli bir sorumluluk düştüğü kanısın
dayım. Zira, siyaset arenasında sarfedilen sözlerin iyi 
değerlendirilmesi lâzım. Gereksiz yerde sahte kahra
manlar türetmemek yahut kişileri küçültmemek, on
ları rencide etmemek, sansasyonel başlıklar atmamak 
lâzım. 

Bugün dünya şöyle bir durum içindedir; okuma -
yazma bilmeyen kişiler dahi, göze ve kulağa hitap 
eden televizyonda anlamada güçlük çektikleri birçok 
olaylarla her Allah'ın günü karşı karşıya bulunmak
tadırlar. Bunları kavramak için, onlara yaptığımız hi
tabın mümkün olduğu kadar açık ve her türlü yanlış 
yorumlardan sakınacak biçimde yapılması gerekli. 
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Nihayet unutmamak lâzım; Türkiye 1946'dan ön
ce siyasal demokrasiye başladı, 1960 Anayasası bize 
toplumsal ve katılmacı demokrasiyi getirmiştir. Özle
mimiz, bütün vatandaşların en geniş ölçüde alınan 
kararlara katılmasıdır. O halde, çoğulcu bir demokra
sinin var olması, yasalara riayetkar derneklerin yaşa
ması, yasalara riayetkar siyasi partilerin faaliyetle
rini sürdürmesi; fakat Anayasaya aykırı tüm fiillerin 
bir an önce cezalandırılması ve müeyyidenin uygu
lanmasıdır. 

Ülkemizde bir büyük kuruluş Türk - İş, bir süre 
önce kendisiyle fikren aynı doğrultuda bulunmayan, 
keza büyük bir başka sendika ile birleşmek suretiyle, 
ortak tedbirler üzerine anlaşmak imkânı bulmuş. Bu
nu ben, çok sevindirici bir girişim olarak değerlendir
dim ve bana öyle geliyor ki, ona benzer bir biçimde 
diğer bütün Anayasal kuruluşlar da, isterlerse ve ger
çekten durumun son derece vahim olduğunu kabul 
ederlerse ve ulusal tehlikenin hem aşırı soldan, hem 
aşırı sağdan aynı ağırlıkta geldiğini kabul ederlerse 
ve bunu tek yönlü yerine, iki yönlü olarak değerlen
dirmeyi kabul ederlerse, gerçekten bu tırmanışı önce 
durdurmak, sonra azaltmak mümkün olacaktır. 

Şunu iyice bilmemiz lâzım; Türkiye'de aşırı sağ, 
aşırı sol, bu salonda yer alan değerli üyelerin hiç bi
rini istememektedir, hiç birini alakoymayı arzulama-
maktadır. Onların istediği, kendi doğrultularında di
kensiz bir gül bahçesi; ama öyle bir gül bahçesi ki, 
bütün dikenleri 40 milyon vatandaşın bedenine girip 
onlara ıstırap verecektir. 

Onun için, izin verirseniz, sözümü bağlarken bir 
şey önermek istiyorum: Türk demokrasisi ancak siya
si partilerle yaşayabilir. Partilerüstü bir formül, tek
nokrasi ile gerçekleştirilen bir formül demokrasi ile 
bağdaşmaz. Bağdaşabilen tek şey, altarnatifli siyasi 
partiler sistemidir. Bugün bir parti iktidardadır; fa
kat daima kapının yarın bir başka siyasi partinin ik
tidara gelmesi için açık olmasıyla yaşıyacaktır bu de
mokrasi. Aynı zamanda belirli bir sosyal adalet gö
rüşü ile de ancak yaşayabilir; çünkü Fransız Sosyal 
Demokratlardan Leon Blum'un dediği gibi, «Demok
ratik sosyalizm olmadan, demokrasi olmaz, fakat de
mokrasi olmadan da demokratik sosyalizm yaşamaz.» 

Şu halde benim davetim; müsaade ederseniz, me
denice kavgayı sürdürmeniz, ama medenice. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unat. 
Sayın Feyyat, konu kapandı, yeniden masaya ge

tirmeye gerek yok. İzin verirseniz önergenizi işleme 
tabi tutmayayım. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın Başkan, 
ben konuşmak istemiyorum, ama bir şey arz etmek 
isterim; hakaret olmayan esprim, kendisini zorla ha
karete süje olarak kabul edenler için hakaret telakki 
edilebilir. Ben hiç bir zaman Senatoda ırkçılığın ko
nuşulmasını lâyık görmüyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederiz, oldu Sayın 
Feyyat, teşekkür ederiz. 

Yeterlik önergesi vardır, okutuyorum: 
Başkanlığa 

Genel Görüşme üzerinde gruplar ve yeterli sayı
da üyeler konuşmuşlar ve konu aydınlanmıştır. 

Kifayetin oylanmasını saygılarımla arz ederim/ 
Muş 

ismail İlhan 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Albayrak, kaydet

sin. 
Hükümet adına Sayın içişleri Bakanı söz istemiş

tir. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, daha önce istediniz, 

biliyorum. Hükümet adına İçişleri Bakanı söz iste
miştir. içtüzük gereğince, son söz üyenindir. Sayın Şe
rif Tüten son konuşacak üye sırasındadır. 

Hükümetin eleştirilere cevap vermek ve soruları 
cevaplandırmak üzere hakkı saklı olmak kaydıyla ve 
sırada' bulunan Sayın Şerif Tüten'in de konuşması 
kaydıyla, yeterlik önergesini işleme tabi tutacağım. 
Ancak, daha önce Sayın Sarlıcalı önerge aleyhinde 
söz istemiştir. 

Sayın Ucuzal, buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

şu açıklamanız üzerine izninizle konuşmak istiyo
rum. 

Dün siz, «İçtüzüğün 129 ncu maddesini tatbik edi
yorum, böylece Hükümetin konuşması için söz veri
yorum» dediniz. O zaman zatiâlinize, «Bu kadar söz 
almış arkadaşlarımız var, bunlar konuştuktan sonra 
ancak Hükümet konuşursa daha faydalı olur» dedim. 
Siz bu düşüncemizi makûl bulmadınız, Hükümete söz 
verdiniz. Hükümet konuştu. Şimdi ikinci defa konuş
ma imkânı bu Tüzüğün neresinden doğuyor? Bunu 
anlamak durumundayım. Eğer Hükümet konuşacak
sa, o zaman gruplara da konuşma hakkı doğacaktır. 
Lütfen, önergeyi ona göre oya koyup koymamayı dü
şünün. Biz ikinci defa Hükümete söz vermek gücünü 
bu Tüzükte bulamıyoruz. 

Arz ederim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, genel görüşme.. 
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BAŞKAN — Sayın Gündoğan, izin verirseniz so
ru bana soruldu. 

İçtüzükte, genel görüşmeyle ilgili müessesemizin 
nasıl işleyeceğini daha önce bir not halinde değerli 
üyelere iletmiş bulunuyoruz. Sistem üyeler içindir; 
ama geçmişte tatbikatta gruplara söz verilmiş. İçtü
zükte, Hükümetin ne zaman konuşacağı hükme bağ
lanmış, tatbikatta ise, daima genel görüşme bitimi, bir 
söz söyleyecek üye kalmadığı veya bir yeterlik öner
gesi verildiği takdirde, Hükümetin eleştirilere cevap 
vermesi kadar doğal herhangi bir konu düşünülemez. 

Bu nedenle, İçtüzüğe ve geleneklere uygun davra
nışta bulunuyorum. Bu şekilde hareket edeceğiz. 

Sayın Aibayrak, daha en aşağı bir saat önce, Sa
yın Sarlıcalı'nııı önergesi vardır... 

OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Önerge 
okunmamıştı o zaman Sayın Başkan. Okunmadan söz 
alınır mı?.. 

BAŞKAN — Bir üye, yeterlik verildiği takdirde 
«söz istiyorum» derse elbette ki, o söz hakkı saklı 
kalır. 

OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Önergeyi 
okumamıştınız daha Sayın Başkan. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, bir dakika. İzin verir 
misiniz, siz sözünüzü... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Önerge oldu
ğunu söylediniz, arkasından aleyhte söz istedim. 

BAŞKAN — İzin verir misiniz Sayın Sarlıcalı, siz 
İktidar Partisi mensubu üyesiniz. Görüşmeler konu
sunda devamını isteyen sayın üyeye, yalnız ve mün
hasıran önerge aleyhinde olmak üzere Sayın Al bay
rak'a söz vereyim. Sayın Sarlıcalı, izin veriyor musu
nuz?.. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — İzin vermi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi üzerinde yalnız 
aleyhte ve bir üye söz ister. Bu nedenle, önceliği bu
lunan Sayın Sarlıcalı'dan size söz sırasını vermesini 
rica ediyorum; ama vermeyince beni mazur görün, 
kendisine söz vereceğim. 

Sayın Sarlıcalı buyurun. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Önergemi geri alıyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yine yeterlik önergeleri vardır. Oku

yun lütfen. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) - Önerge geri alındı 

efendim. 

j BAŞKAN — Hayır, yeterlik önergeleri yine var-
[ dır. 

OSMAN ALBAYRAK (Gümüşhane) — Şimdiki 
önerge hakkında söz istiyorum. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Önerge aley
hinde söz istiyorum. Oyuncak yeri değil burası. 

BAŞKAN — Önergeyi okuyun. 

Sayın Başkan 
Kifayeti müzakere takririnin, Hükümetin de, (İçiş

leri Bakanının) çok kısa konuşmasını sağlayacak bi
çimde oya sunulmasını rica ederim. 

Sakarya 
Hasan Fehmi Güneş 

BAŞKAN — Aynı şekilde bir önerge daha var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üç gündür süre gelen genel görüşme müzakereleri 

konunun yeterince aydınlanmasını sağladığı konusu 
ile görülmelerin saat 19.C0'da kifayetini arz ve teklif 
ederiz. 

İstanbul Sakarya 
j Fikret Gündoğan Hasan Fehmi Güneş 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bu önerge 
üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, yeterlikle ilgili 
maddeyi okuyayım. 

«Yeterlik önergesi aleyhinde söz isteyenler bulu
nursa, içlerinde yalnız birine söz verilir ve önergenin 
kabul veya reddi için işari oya başvurulur.» 

Aleyhte birden fazla üye bulunursa, içlerinden 
yalnız birine söz verilir. İçtüzük, birden fazla aleyhte 
söz almayı öngörmüş ve kuralı getirmiş bulunuyor. 

Sayın Sarlıcalı yeterlik için daha önceden söz al
mıştı. Genel Kurulumuzda söz, herhangi bir zaman
da istenebilir. «Mutlaka yeterlik önergesi okunurken 
söz, aleyhte alınır» kuralı getirilmemiştir. Böyle olun
ca, Sayın Aibayrak, önce söz isteyen üyeye... 

OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — O önerge 
geri alındı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «-Sayın İsmail İlhanın önergesi üze
rinde söz alıyorum.» demediler ki... İşleyecek mües
sese hakkında önerge verilirse yeterlik için; «Yeterlik 

j aleyhinde söz istiyorum» dediler. İsmail İlhan'ın öner
gesi olup olmadığını ve yeterlik önergesinin Sayın İl
han'a ait olup olmadığım üye bilmeden, yeterlik aley
hinde söz istemiştir. Binaenaleyh, İçtüzük de birden 

j fazlayı düşünmüş ve prensibi getirmiş; birisine söz 
J verecek. Başkam bağlayan, sadece geçmişteki tatbi-
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katlardır. Geçmişte, daha önce yeterlik aleyhinde 
söz isteyen üyeler olmuştur ve bu söz isteme, İçtü
zükteki birden fazla olmaları halinde öncelik hak
kını tanımış bulunmaktadır ve bu tatbikat yapılmış
tır. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, müsaa
de eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Çalış. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Saym Başkan, Sayın 
İsmail İlhan'ın verdiği yeterlik önergesi, yalnız yeter
liği kapsamaktadır. Halbuki Sayın Hasan Fehmi Gü
neş'in vermiş olduğu yeterlik önergesinin kapsamı, ay
nı zamanda Sayın İçişleri Bakanına da kısa bir ko
nuşma yapmak imkânını veren ve farklı olarak kap
samları değişik iki önergedir. Burada kapsamları 
farklı; birisinde, «Müzakere bitsin» deniliyor, ve ge
nel görüşme kapanıyor. Diğerinde ise, Sayın İçişleri 
Bakanına, ayrıca genel görüşmede bizim anladığımız 
espri içinde olmayan bir şekilde Sayın İçişleri Baka
nına konuşma imkânı veren bir önergedir. Bu bakım
dan, önergeler farklıdır. Farklı önergelerin ayrı ayrı 
mütalâa edilmesi ve ayrı ayrı oya konulması da esas
tır. Bu itibarla, Sayın İsmail İlhan'ın önergesinin ma
hiyeti, müstakil kifayeti müzakeredir, Sayın Hasan 
Fehmi Güneş'inki değişik ve şartlı bir kifayeti müza
keredir. Şartlı kifayeti müzakere olmaz. Kifayeti mü
zakere verilir, oradaki duruma göre Başkanlık Diva
nı muameleye başvurur. Burada «Bakan konuştuk
tan sonra şu şekilde olsun» şeklinde kifayeti müzake
reyi usul bakımından zatiâlinizin oya koymaması ge
rekir. 

Bu hususların Başkanlık Divanınca nazara alın
masını rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Çalış, Saym Güneş'in önergesi iki bölüm; 
biri yeterlik, birisi de, İçişleri Bakanının da konuşması. 
Sayın Güneş'in bu önerisini zaten herhangi bir şe
kilde işleme tabi tutmuyorum. Hükümet adına daima 
genel görüşmelerde eleştirilere cevap vermek üzere 
söz verilmiştir. Sayın Güneş, teklif etse de... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir defadan faz
la veremezsiniz Sayın Başkan. Bir defadan fazla Hü
kümete söz veremezsiniz. O zaman bizim de söz hakkı
mız doğuyor. 

BAŞKAN — Teklif etse de, etmese de «Son söz 
üyenindir.» kuralı gibi, Hükümetin de genel görüş
me sonunda eleştirilere cevap verme hakkı vardır. 
Bu nedenle, ikinci önergenin yalnız bir kısmını işle
me tabi tutuyorum; yeterlik kısmını. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
dün zatiâlinizin İçtüzük muvacehesinde tutumunuzu 
dile getirerek, «Bu yola imkân hazırlamayın.» diye 
ikazda bulundum. Hükümet canı istediği zaman bu
rada kürsüye çıkma imkânına sahip değildir. Biz de
dik ki, «Bu kadar arkadaş sıradayken Hükümeti orta
ya sokmayın, sonra zorlukla karşılaşırsınız.» Şimdi, 
o durumla karşı karşıya geldiniz; ama o hakkı kul
landırdınız, bir daha kullandırmaya hakkınız yok. Hü
kümetin konuşmasına Adalet Partisi Grupu olarak 
karşıyız; çünkü Tüzükte böyle bir imkân yoktur Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, İçtüzükte; «Üç üye 
konuştuktan sonra Hükümet söz isteyebilir.» sarih 
hükmü vardır. Hükümet... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İstedi. 

BAŞKAN — Bir dakika. 
Hükümet o hakkını kullanmak istediği zaman 

ben, «Hayır, siz, üç sayın üye konuştuktan sonra ko
nuşamazsınız, en son konuşacaksınız.» demek hakkı
na sahip değilim. Birbirinden ayıracaksınız. Biri, İç- * 
tüzükle Hükümete verilen haktır; diğeri tatbik edi
len, gelenek haline gelen usul ile verilmiş bir haktır. 
Sorulara, eleştirilere cevap vermek gibi, hukuken açık 
olarak verilmiş bir hakkı ve tatbikatın getirdiği çeşit
li emsale rağmen, «Hayır, Hükümet konuşamaz.» di
ye lütfen siz bir İçtüzük tatbikatı ve bir geleneği ve
rebilir misiniz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
genel görüşmelerde Hükümetin istediği zaman istedi
ği kadar konuşma hakkını da siz yaratamazsınız. Lüt
fen anlayın. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — 129 ncu mad
denin tatbikatı hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, tatbikatlar açık ve 
mevcut. Yeni bir tatbikat değil ki. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Saym Başkan, 
şimdi Tüzüğümüz... 

BAŞKAN — Buyurunuz, buradan devam ediniz. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Saat 

19,00'a geliyor, bir karar alın Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tutumum hakkında söz istediler 
efendim. 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saat 19,00; de
vam hakkında karar alın. 

BAŞKAN — Bir dakika. 
Genel görüşme üzerindeki görüşmeler bitinceye 

kadar uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 

böyle bir oylama yapamazsınız. Lütfen, sırada kaç 
kişi var, onu açıklayın da ondan sonra yapın. 

BAŞKAN — Ama görüşme müddeti bitiyor, beş 
dakika var. Elbette ki... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Arkadaşımızın 
konuşmasına kadar on dakika uzatabilrisiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, her şeyi belli bir öl
çüde görüşmeye mecburuz. Yüzlerce defa olmuştur, 
görüşmelerin uzatılmasını üyeler istemiş ve tatbik 
edilmiştir. 

Genel görüşmenin sonuna kadaı görüşmelerin de
vamını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Kaçın da 

yoklama isteyin biraz sonra. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O da İçtüzük 

hakkımız, gerekirse kullanırız. Hem yeterlik isteye
ceksiniz, hem münakaşanın devamını isteyeceksiniz... 
Yarm geliriz, öbür gün geliriz, bir hafta geliriz. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Gelmedi
ğinizi de gördük. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
KÂZIM KARAAGAÇLIOĞLU (Afyonkarahİ-

sar) — Yalnız o arkadaşımız mı bizim vasimiz? Biz 
kendi kendimizi idare ederiz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
Buyurun Sayın Ünaldı, 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Nasıl olsa konuş
turacağız. 

BAŞKAN — Lütfen... 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ona da söz verin, 

o da konuşsun. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir şey söy

lemedim Sayın Başkanım. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Biz de hakkımızı 

kullanalım. 
BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker... Sayın Köker, 

lütfen. 
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Sayın Ünaldı, buyurunuz. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Önce şunu belirtmek isterim ki, bendeniz Sayın 

Başkanın tutumu hakkında söz istemedim, Tüzüğümü
zün tatbikatı hakkında söz istedim. 

Tüzüğümüz, muhtelif pozisyonlara göre muhte
lif maddeler isdar etmiş ve müzakerelerin muhtelif 
pozisyonlara göre şeklini tayin etmiş. Umumi müza
kere usulü vardır. Bu umumi müzakere usulünde, grup
lar istediği zaman söz alırlar, komisyonlar istedikleri 
zaman sıraya tabi olmadan söz alırlar, sayın üyeler 
söz isterler, Hükümet sıraya tabi olmadan istediği za
man söz alır. Ama bu umumi müzakerelerde olur. 
Umumi müzakerenin dışına çıktığımız zaman, bazı 
pozisyonlar vardır. Meselâ araştırma, meselâ genel 
görüşme, mesela bütçe müzakereleri, meselâ Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin murakabesine ait raporların 
müzakeresinin usulüne ait hükümleri hususi maddeler
le, hususi müzakere usulüne tabi tutmuştur. 

Şimdi, elimdeki Tüzükte Sayın Başkanın kendileri 
işaret etmişler; ben etmedim, Sayın Başkan maddelerin 
kenarına yazmışlar. Ki, ben Sayın Başkanla bu mad
deler üzerindeki görüşlerinde tamamen mutabıkım ve 
mutabık olduğum için de dünkü tatbikatlarında ken
dilerini bendeniz destekledim. Adalet Partisi Grupu 
söz istedi, Sayın Başkan, «Grup sözcüsüne söz vere^ 
mem.» dedi. Bana sordular; ben «Sayın Başkan doğ
ru düşünüyor.» dedim. 

Sayın Başkan onu tekrarlıyorlar; bir tatbikat var 
bundan evvelki müzakerelerde gruplara söz verilmiş 
ve istedikleri zaman da söz verilmiş. Hükümete söz 
verilmiş, sonunda yine söz verilmiş. Bunlar, tamamen 
Tüzük maddesinin dışına çıkılmak suretiyle yapılmış 
tatbikatlar; ama bir noktada biz bunu daha ileri gö
türmek durumunda değiliz. Nitekim, dün Sayın Baş
kan bir ifadede bulundular, «Bu Genel Görüşmenin 
sonunda Başkan olarak müzakerelerin bir hülâsasını, 
bir değerlendirilmesini yapacağım, müsaade ederse
niz ilk defa.»dediler. 

Bu, yanlış. Bu, bir açık oturum değil kî, müzake
relerin sonunda Sayın Başkan değerlendirme yapsın. 
Ben Sayın Başkana ikazda bulundum, «Bunu açık 
oturum şekline de sokarsak, bu madde iyice elden çı
kar.» dedim, Sayın Başkan eksik olmasınlar, beni tas
vip ettiler. 

Şimdi, bu Genel Görüşmenin müzakere şekline dair 
isdar edilmiş olan 129 ncu maddenin kenarına Sayın 

j Başkan, «Üyeler» diye bir yazı yazmış. 130 ncu mad-
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denin kenarına «Grup ve üye» diye bir işaret koymuş
lar. 131 nci maddenin kenarına «Grup» diye bir iba
re koymuşlar. 132 nci maddenin kenarına da «Grup» 
diye işaret koymuşlar. Gayet doğru. Bunlar özel mad
deler, özel usul maddeleri. 

Şimdi, 129 ncu maddede esasen grupların söz hak
kı yok. Madde sarih, bakın okuyalım: 

«Genel görüşmeye, Başkanlıkça önergenin okutul-
masıyla ballanır. Önerge sahiplerinden birisi, diler
se, önergeyi açıklar. Varsa en az üç üyenin konuşma
sından sonra Hükümet dinlenir. 

Önerge sahiplerinin ve diğer üyelerin görüşme
ye katılmak haklarıdır.» 

Guruplar hakkında herhangi bir söz yok burada. 
Üyelere ait bir müzakere maddesi. 

Meselâ diğer bir maddede başka pozisyon, ne di
yor: 

«Cumhuriyet Senatosunda Hükümet Pragramımn 
okunmasından sonra tayin edilen günde program üze
rinde görüşme açılır. Grup sözcüleri ve üyeler prog
ram üzerindeki görüşlerini ifade ederler.» 

Sarahaten grup sözcülerini söylüyor. Aşağıdaki 
maddelerde yine grup sözcülerine sarahaten öncelik 
tanıyor. 

Binaenaleyh, bu maddenin tatbikatı şöyle olacak: 

Önerge sahiplerinden birisi önerge okunduktan 
sonra görüşlerini tespit edecek, ondan sonra müzake
re açılacak. Üyeler söz isteyecek; müzakere devam 
edecek. Burada, konuşmacının az olması hali, yani en 
kısa zaman nazarı itibara alınarak, «Varsa, üç üye ko
nuştuktan sonra...» diyor, «Varsa..»; yani, az konu
şacağını kabul etmiş, üç üye konuştuktan sonra hü
kümet dinlenir. Ondan sonra, diğerleri de görüşlerini 
bildirirler ve neticede söz isteyenler sırası bittikten 
sonra, müzakere de biter. 

Usul budur. Bu maddenin getirdiği mana budur 
arkadaşlar; ama tatbikat yanlış olmuş, şimdiye ka
dar zorlamalar olmuş, gruplar konuşturulmuş, bir da
ha konuşturulmuş, bir daha konuşturulmuş... 

Şimdi, ben sabhaki oturumda şöyle bir beyanda 
bulundum: «Bu madde tahrip edilmiştir; ama bundan 
sonra bu maddenin doğru tatbikatını tespit için Baş
kanlık Divanında görüşüp, karar almamız gerekir.» 
dedim. Ve onu yapacağız inşallah. 

Bu tatbikatlar önünde yapacağımız bir iş vardı ve 
Sayın Başkanla onu da konuştuk. Dün Adalet Parti
si Grupuna söz vermediler; «Üyeler başlamıştır. Sıra
sıyla konuşsunlar, üyelerden sonra iknici kez söz is
teyen grup sözcülerine söz verelim. Tabii grup söz

cülerine söz verince, ikinci kez Hükümete de söz ver
mek durumu hâsıl olacaktır, bu şekilde müzakereyi 
bitirelim» dedi. 

Şimdi kifayeti müzakere takririyîe, şayet grupla
rın ve diğer üyelerin konuşmaları orada kesilir ise, 
Hükümetin de bir başka konuşma hakkının olması bu 
maddeye göre mümkün değil. Tüzüğü doğru tatbik 
edersek doğru neticeye varırız, yanlış tatbik edersek 
yanlışlıklar tevali eder, Binaenaleyh, arkadaşlarımın 
Tüzük maddesi üzerinde titizlik göstermelerini saygıy
la arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak 

Milletvekili) — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim... 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak 
Milletvekili) — Sayın Başkanım, Senatonun bayram 
öncesinde toplantısının uzamasına, herhangi bir tar
tışma yüzünden de olsa, neden olmak istemiyoruz. 
Usul konusunda da bir şey söylemek hakkım yok, 
fakat Hükümet adına ikinci bir söz isteminden vaz
geçiyoruz. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. Teşekkür ederim 
Sayın Başbakan. Yalnız, Hükümet konuşmadan vaz
geçiyor; ama bir hukuk kuralına da işaret etmenin 
açık gereği vardır. 129 ncu madde grupları asla dev
reye sokmuyor; ama Hükümeti İçtüzük devreye sok
muş. «Üç üyeden sonra ister ise, söz alabilir» hük
mü ile Hükümetin daha önce söz alma olanağı olma
yacağını ifade etmiş; ama ondan sonra, üç kişiden ve
ya daha sonra eleştirilere cevap verme hakkını orta
dan kaldıran bir müessese değildir. Sadece Hükümete, 
üç üyeden sonra ancak devreye girebilme müessesesi
ni getirmiştir. Yoksa, Hükümeti, «Bir kere konuşur.» 
şekliyle bağlayan sarih bir hüküm yoktur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, o sı
kıntıya düşmemeniz için söyledik. 

BAŞKAN — Bitti efendim, mesele bitti. 
Sayın Sarhcalı, yalnız önerge aleyhinde olacak, 

buyurun. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Baş-

'kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
İşleme konulmak üzere bulunan önerge, her ne-

kadar Grupumun Başkanvekilleri tarafından veril
miş ise, de, ben Cumhuriyet Senatosunun bir üyesi 
olarak, üç günden beri devam edip gelen müzake
relerde, tartışmalarda, bütün üyelerin, ve bütün ülke
nin son derece önemli saydığı bu konunun söz almış 
bulunan bütün üyelerin konuşmasıyla sonuçlandırıl-
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ması gereğine inanıyorum. O nedenle, Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinden önergenin aleyhinde oy kullan
malarını rica ediyorum. Çünkü, bugüne kadar, şu ana 
kadar yapılan konuşmalarda genellikle bazı noktalar 
kapalı kalmıştır. Bu noktaların aydınlığa çıkarılması 
lâzımdır. Son derece objektif görüşlerle meselenin, 
sorunun kökenine inerek, ne zaman, nasıl ve hangi 
maksatlarla başlatıldığının meydana çıkarılması lâ
zımdır. Ülkemizin; bugün Adalet Partili üyelerin, 
özellikle Sayın Ömer Naci Bozkurt'un, Sayın Çağ-
layangü'in ifade ettikleri gibi, bir gerilla savaşı içinde 
bulunmadığının ve memleketin bu derece karanlık 
tablo içerisinde olmadığının meydana çıkarılması la
zımdır. 

Onun için, bu önergeyi kabul etmeyin ki, bun
dan bir süre önce başlatılmış bulunan bayrak kur
tarma toplantılarının hakiki anlamı meydana çık
sın. j 

Bu önergeyi kabul etmeyin ki, Adalet Partisi Ge- 1 
nel Başkanı tarafından, «Halk galeyana geldi. Halk 
kaynaşıyor. Halk ayaklanmıştır.» ifadelerinin ve 
ibarelerinin ne manaya geldiği meydana çıksın. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Doğru, 
doğru kabul etmeyelim, konuşalım. j 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tabii, tabii. | 
NEJAT SARLICALI (Devamla) — Bu önergeyi | 

kabul etmeyin sayın üyeler; çünkü bu sözleri, Ada- i 
let Partisi Genel Başkanının ağzından çıktığı için hal- j 
kın umursamadığını ispat edelim. j 

Sayın üyeler, 
Bu önergeyi kabul etmeyin; çünkü iki senelik j 

enstitülere öğrencilerin hangi imtihan usulleriyle ve j 
hangi sorularla alındığını meydana koyalım. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Yurtlara ] 
hangi talebelerin alındığını ispat edelim. Yurtların 
nasıl işgal edildiğini izah edelim. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Bu önergeyi 
kabul etmeyin ki, bir sene sonra Türkiye'de milli 
eğitimin, yurtların ve okulların nasıl bir işgal altına 
girebileceğini size ispat edelim. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, bir konuşma nite
liğinde olmasın ve kısa olacak. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sözcü doğ-
, ru söylüyor, doğru söylüyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İçini döksün 
Sayın Başkan, esasa geçsin, içini döksün. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Hayır Sayın 
Başkanım, bu önergenin neden kabul edilmemesinin 
sebeplerini anlatıyorum. j 

Bu önergeyi kesinlikle kabul etmeyin arkadaşlar^ 
Kim tarafından verilmiş olursa olsun, kabul et
meyin ki, 10 Kasım 1978 Türkiye'sinin manzarası
nı size burada çizmiş olayım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 860 kişi ölmüş 
olsun. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Siz kabul et
meyin bu önergeyi arkadaşlar... 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, aleyhteki bir gö
rüşme uzun olmaz, rica edeyim. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Evet efen
dim, ben de toparlıyorum Sayın Başkan, izin verin. 

Bu önergenin kabul edilmemesi lazımdır. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söyle, söyle, 

soygunları, vurgunları söyle. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Kabul edil
memesi lazımdır ki, 1978 Bütçesiyle 100 bin kadro 
daha verilerek Ereğli Demir Çelikten sonra, koope
ratiflerden sonra... 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, rica edeyim. 
NEJAT SARLICALI (Devamla) — Diğer bakan

lıklardan; Sağlık Bakanlığından, sağlık okulların
dan sonra, Ticaret Bakanlığından sonra, ülkenin 
silahlı anarşistler tarafından nasıl işgal edilmiş ola
bileceğinin size manzarasını çizeyim. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, rica edeyim, lüt
fen yardımcı olun. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kabul 
etmeyin ki, Merkez Bankasının nasıl işgal edildiğini-
görelim, İş Bankasının nasıl işgal edildiğini görelim, 
Anadolu Ajansının nasıl işgal edildiğini görelim; ko
nuşalım burada. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı lütfen, sözünüzü ke
serim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Koopera
tiflerin nasıl işgal edildiğini konuşalım. Bütün yurt
ların nasıl işgal edildiğini konuşalım. Konuşsun 
Sayın Başkan. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Bakanlıkların 
nasıl işgal edildiğini konuşalım. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu önergenin niçin kabul edilmemesi gerekti
ğini anlatmak zorundayım. 

BAŞKAN — Ama yardım edin bize Sayın Sar
lıcalı... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Polisin 
Başvekilin kapısına nasıl dayandığını konuşsun. 
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NEJAT SARLICALI (Devamla) — Arkadaşlar, 
bu önerge kimden gelirse gelsin, kabul etmeyin. 
Maksatlı olarak yetiştirilen komandoların ülkemizin 
bugünkü halinde, memleketi bugünkü çıkmaza sok
tuklarını ve bu konuşmalarıyla hâlâ da... 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, 
medim. Sözünüzü kestim. 

size ben söz ver-

NEJAT SARLICALI (Devamla) — ... bu çıkma
zı devam ettirmek istediklerini size belgeleriyle ispat 
«deceğiz^ 

BAŞKAN Sayın Sarlıcalı, sözünüzü kes
tim. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, önergenin aleyhinde oy kullanmanızı 
ayrı ayrı hepinizden rica ediyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kürsü işgal edi
liyor. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde konuşul
du, yeterlik önergesini oylarınıza arz ediyorum^ 
Kabul edenler.... 

II. — YOKLAMA 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
ekseriyet yoktur, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Evet. Yoklama mı istiyorsunuz?.. 
Peki, bağırmayın. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet yoklama 
istiyoruz. 

ÎMADETTÎN ELMAS (Çanakkale) — Biliriz 
biz malımızı, nasıl oyun oynamak istediğinizi biz 
biliriz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ne olacak yani 
yoklama istemekle? 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka

nım ekseriyet yoktur, yoklama istiyoruz. 
(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Trabzon Üyesi 

Ahmet Cemil Kara, İzmir Üyesi Süleyman Tuncel, 
Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce, Gaziantep 
Üyesi Mehmet Kılıç ayağa kalkarak yoklama iste
minde bulundular) 

BAŞKAN — Beş sayın üye ekseriyet olmadığını 
ifade etmişlerdir, yoklama yaptıracağım. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Sayın 
Başkanım, yoklama isteyen sayın üyelerin isimleri 
tutanağa geçsin lütfen. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başka
nım, yoklama isteyenlerin isimleri zapta geçsin, 

BAŞKAN — Bulunacaklar gayet tabii; beş kişi 
de var efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, yoklama isteyenlerin isimlerini istiyoruz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, bura

dayız, buradayız. 

BAŞKAN — Yapılan yoklama sonunda çoğunlu
ğumuz olmadığı anlaşılmıştır. 

15 Kasım 1978 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanmak üzere... 

M. ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Gündem ne Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Gündem tamamen Planla ilgili. 
Çünkü, yarın için toplanma hususunda hiç bir tek
lif gelmemiştir, hiç bir Önerge gelmemiştir. Ben 
kendiliğimden yarın toplanmayı teklif edemeyece
ğim gibi, 70 sayılı Yasa, Planın aralıksız görüşül
mesini öngörmektedir. 

Bu nedenle, daha önce almış olduğunuz karar 
gereğince, 15 Kasım 1978 Çarşamba günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,20 

» « - « 
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