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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Avrupa İstişari Meclisi 21 nci Dönem otu
rumuna katılacak heyete, asil üye olarak Ömer 
Lfıtfi Hoeaoğlu (Trabzon), Reşat Zaloğlu (Trab
zon), Salih Türkmen (Ağrı) ve yedek üye olarak 
da Erdoğan Adalı (İstanbul) Osman Salihoğ-
lu (Sakarya), Mehmet Hazer (Kars) ve Enver 
Bahadırlı (Hatay) nm seçildiklerine dair Baş
kanlık tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Güzel Sanatlar Akademisi kanunu tasarısının 
havale edildiği komisyonlardan beşer üye alına
rak teşkil edilecek bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önerge okundu ve Millî Eği
tim Bakanı İlhami Ertem önergesini geri aldı. 

Gece öğretimi yapan üniversitelerde öğretim 
üyeleri ile yardımcılarına ve diğer personele ek 
ücret verilmesine dair kanun tasarısı görüşüldü 
ve tasarının kanunlaşması kabul olundu. 

10 Nisan 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,20 de son 
verildi. 

BAŞKAN Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Lûtfi Tokoğlu Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tüzün 

GELEN KÂĞITLAR 

1. 
Tasarılar 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun geçici 2 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mecli
si 1/493; C. Senatosu 1/1000) (İçişleri, Malî ve 
İktisadi İşler, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) (Müddet : 18 er gün) 

2. — İstanbul Tenkik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısının mil

let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/519; C. Senatosu 1/1001) (Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet : 1 er 
ay) 

3. — 23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/607; C. Senatosu 1/1002) (Anaj^a-
sa ve Adalet Komisyonuna) (Müddet : 52 gün) 

— 480 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 49 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun; ge
çen birleşimde gece öğretimi ile ilgili tasarının 
görüşülmesi sırasında, «kanunları kendi elimizle 
itibarsız hale getirmiyelim» şeklindeki konuşma
sına Adalet Partisi Grupu Başkanı Şeref Kaya-
lar'ın vâki beyanına cevabi demeci. ı 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında bir talep 
var, okutuyorum. 

Divan Başkanlığına 

Son oturumda yaptığım konuşmayı Sayın Şe
ref Kayalar hiç ilgisi olmıyan doğrultuda yo-
rumlıyarak fikirlerime yanlış atıfta bulundular. 
Yanlışlıklan düzeltmek için son tutanak hak
kında söz verilmesini, İçtüzüğün 115 nci madde
sine göre, saygılarımla arz ederim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, buyurunuz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, son otu
rumda gece öğretimiyle ilgili kanun tasarısını 
daha yararlı hale getirmek için yaptığım konuş
mada : «Sevgili arkadaşlarım, kanunları kendi 
elimizle itibarsız hale getirmiyelim. Kanunları 
tekemmül ettirelim. Senatonun asıl görevi de bu
dur. Bugünkü durumun tazyikleri Anayasanın 
uygulanmamasından doğmaktadır» istikametin
de gerekçemi serd etmiştim. 

Sayın Şeref Kayalar bana cevap vermek lü
zumunu duydular. Başkanın bana yaptırdığı 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter sa
yı var, müzakereleri açıyorum. 

açıklamadan sonra. Ve kanunları kendi elimizle 
itibarsız hale getirmiyelim sözüme atıfta bulun
dular. İtibarsız hale getirmeyi mutebere çevir
diler. 

Ssvgili arkadaşlarım, «itibarsız» bir sıfattır. 
Bunun zıddı, pozitifi «itibarlıdır.» Vakıa mute
ber, itibarsız, veya itibarlıyla etimolojik ilişki
ler içindedir, ama tam karşılığı, «itibarsız» in 
tam karşılığı, karşıtı «muteber» değildir. «Mute
ber» bir hukukî terimdir. Bir başka anlamı var
dır. Sayın Kayalar bilmiyorum mecbur mu idi 
böyle değişiklikler yapmaya? Sanmıyorum ki, 
meslekî alışkanlık içinde olsun. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, 115 nci 
maddeye göre tefsir değil, doğrudan doğruya 
beyanınızın tashihi nazarı itibara alınmak lâzım-
gelir. Lütfen talebiniz veçhile, İçtüzüğün 115 nci 
maddesine göre, konuşmanızı devam ettirmenizi 
rica ederim, efendim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Hav hay Sayın Başkan, Tamamen maksadın için
de kalacağım. Birinci noktayı tashih etmiş ol
dum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
İkinci, mesele de şudur : Benim Anayasadan şi
kâyetçi olduğumu ifade ettiler. Katiyen arkadaş
lar. hic aklımdan gecmiyen sey. Kanaatime göre, 
önyargılı olanlar hariç, hiçbir Türk münevveri 
bugünkü Anayasadan şikâyetçi olamaz, olmama
lıdır. Çok şükür, Anayasanın büyük bir za'fı or
taya çıkmadı. Olsa olsa Anayassöım uygulanmı-
yan maddelerinden şikâyetçi olabiliriz. Sosyal 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— 481 — 



C. Senatosu B : 49 10 . 4 . 1969 O : 1 

reformların uygulanmamış olmasından, birçok 
meselelerimizi Anayasamız öngördüğü halde üst
lerine gitmemiş olmamızdan şikâyetçi olabiliriz. 
Benim şikâyetim bu istikamette değildi. Bilmi
yorum Sayın Kayalar nerden çıkardı bu istika
metteki anlayışı?. Benim şikâyetim şu idi : Se
nato olarak kanunları tekemmül ettirmeye mec- -
Oburuz. Müsaade ediniz değiştirmiyelim psikolo
jisinden kurtulalım. Değiştirelim, tekemmül et
tirelim, kanunlan işe yarar hale getirelim ve 
Meclis de çalışsın, düzeltsin. Meclis çalışmıyor 
diye, Meclis çalışmaz hale getirildi diye, bir ikti
dar partisi Meclisi çalıştıramıyor diye Senato 
kanunları niye tekemmül ettiremesin? Niye iti- j 
barsız münakaşalara veya itibarsızlık münaka- j 
salarının içine düşsün. j 

Muhterem arkadaşlar, benim itibarsız hale I 
getirilmiş olan kanunlar hakkında o gün ortaya i 
koyduğum Avukatlar Kanununun Sosyal Sigor- j 
talarla ilgili hükmü ve Arsa Ofisi Kanunundaki i 
münakaşalara Sayın Kayalar iştirak ettiler. Ge- ! 
rekçelerine tamamen iştirak ettiler. I 

BAŞKAN" — Sayın Karavelioğlu istirhamımı i 
tekrar ediyorum... • 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — [ 
Bitiriyorum Sayın Başkanım. j 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. j 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — j 
Sevgili arkadaşlarım, kanunlara itibar etmek de
mek ekseriyetin onları kabutt etmesi, revaçta bul
ması demektir. Ama bundan daha ziyade ihti
yaçlara cevap veren kanunları çıkarmak, ihti
yaçlara cevap verecek halde çıkarmak demektir. | 
Ben bu arzu içindeyim, bu gayret içindeyim. \ 
Bunları savundum. - j 

Kanunlar yürütülmezlerse itibardan düşer- i 
ler, yürütülen kanunlar, ihtiyaçlara cevap veren i 
kanunlar itibardı kanunlardır. Teşekkür ederim. 
Sayın Başkanım bilhassa size teşekkür ediyo
rum, kadirşinaslık gösterdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu teşekkür 
ederim. 

2. — Hakkâri Üyesi Necip Seyhan'ın; Hak
kâri bölgesinde vukubulan deprem- ve heyelan 
sebebiyle Van - Hakkâri yolunun bir an evvel 
açılması ve bu bölgeye hayvan yemi yardımı ya
pılmasına dair demeci ve îmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı \ 

BAŞKAN — Muhterem senatörler gündem 
dışı söz talepleri var okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Hakkâri bölgesinde vukubulan tabiî âfetler 

hakkında gündem dışı söz rica ediyorum. Say
gılarımla. 

Necip Seyhan 
Hakkâri 

BAŞKAN — Sayın Seyhan buyurunuz efen
dim. Sayın Seyhan beni mazur görürlerse, vakti 
âzami surette tasarruf etmemiz hususunda Riya
sete yardımcı olmalarını rica ederim, 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan bundan emin olabilirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım çok kısa maruzatta bu
lunacağım, geçen Mart ayının son günü seçim 
bölgem olan Hakkâri'de zelzele ve bunun yanın
da sel ve heyelan âfeti olmuştur. 

Elbette ki, Hükümet ve ilgili Sayın Bakanı
mız bununla meşgul olmuşlardır. Ancak, ben 
bölgemin bir özelliğini arz edeyim : Hakkâri 
bölgesi asırlar boyu haşin tabiatla mücadele et
miş ve bununla yoğrulmuş vaziyettedir, Bu se
beple öyle kolay kolay, ufak tefek hâdiselerde 
Hükümeti ve ilgilileri rahatsız etmez. Mümkün 
olduğu kadar kendi yağı ile kavrulmaya çalışır. 
Bugün bana uzun bir tel geldi, Hükümete de 
elbette ki gerekli malûmat gelmiştir. Demek ki, 
vatandaş çok mustar vaziyette kalmış ki, der
dine deva aramaktadır. 

Ş-'mdi bizim Hakkari'nin tek bir yolu var : 
Van - Hakkâri yolu. Yağan, hem de çok fazla 
yağan yağmurlar sebebiyle bu yolda heyelan 
olmuş ve bâzı kısımlar da sel altında kalmıştır. 
İlgililerden aldığımız malûmata göre, bu yolun 
20 gün veya bir ay içinde açılacağını ifade edi
yorlar. Tek bir yola kalmış olan Hakkâri vilâ
yetinin gıda bakımından Van'la irtibatını te
min etmek çok mühimdir. 

Bunun dışında bu sene hakikaten anormal 
vaziyette kış olmuş ve hayvancılık bölgesi olan 
Hakkâri'de hayvanlar yemsiz kalmışlardır. Bu 
sebeple bendenizin Hükümetten ricam, yolun 
bir an evvel açılması için Van'daki 11 nci Kara
yolları bölgesi çok çalışan faal bir bölgedir, 
ama belki bunun imkânlariyle bu yolun kısa 
zamanda açılması mümkün olmıyacak. Hükü
metten ricamız; makina, personel bakımından 
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Karayolları belgesinin takviyesi ve yolun bir a ı 
evvel açılmasıdır. 

Bundan başka, bu bölgeye hayvan yemi yar
dımını da talebetmekteyiz. Birçok vatandaşın 
zelzelede evi yıkılmış, kesin olmamakla beraber, 
bu zelzele dclayısiyle iki vatandaşımız vefat et
miştir. Bunun dışında, Yüksekova kazamız müs
tesna, vilâyetin diğer 4 kazası Kaıım ayından 
bu tarafa tamamen kapalı bir durumdadır. El
bette ki halk birçok ihtiyaçlar içinde kıvran
maktadır. Hükümetin yakın alâkasını esirgemi-
yeceğinden emin olduğumu ifade eder, hepinize 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Seyhan teşekkür ede
rim efendim. Sayın İmar İskân Bakanı HaMun 
Menteşeoğlu buyurun efendini. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Sayın Seyhan arkadaşı
mın ifade ettiği gibi, Martın sonunda Hakkari 
vilâyetimizde bir tarafta".! çok yağan y a ğ m a 
lar dolayısiyle anaj^olu tehdideden baskınlar ol
muş ve bu sürekli yağışlar neticesi bâzı yarler
de de heyelan vukııbıılmııştur. 2 Nisanda Hak
kari Valisinden almış olduğumuz bilgiye göre, 
Van - Hakkâri anayolu üzerinde suların ve 
heyelanın tahribat yaptığı merkezindedir. Ve 
burada kesif bir çalışmanın devam etmekte ol
duğunu bize beyan ettiler. Bu akşam Hakkâri 
Valisiyle tekrar konuşarak son durum hakkın
da yarın değerli arkadaşıma bilgi vereceğim. 

Üzümlü köyünde beş ev yıklımıştır. Bunun 
dışında meskenlerde bir hasar vukuunu orada
ki arkadaşlarımız tesbit ederek bize bildirmiş 
değildir. Ama vilâyet bölgesi taranmaktadır. 
Eğer bu miktarın dışında yıkılan evler varsa 
onların yapılması, gayet tabiî ki, tahakkuk saf
hasına intikal edecektir. Diğer âfet bölgelerin
de yaptığımız hizmetlerden Hakkâri ilimiz de 
nasibini alacaktır. 

Yemeklik ve hayvan yemi taleplerini âfet 
bölgelerinde öncelikle karşılama kararını al
dık. Bu kararımız elbette ki Hakkâri vilâyetin
de de uygulanacaktır. Uygulamaların ne saf
hada olduğu hakkında Hakkâri Valisinden ala
cağım bilgiyi arkadaşıma duyuracağım. Yal
nız şunu ifade etmek isterim, arkadaşımız müs
terih olsun, Hakkâri'de oturan vatandaşlarımı
zı sahipsiz ve ümitsiz bıraknııyacağız. İhtiyaç

larını karşılayıp hizmetleri kendilerine amade 
tutacağız. Saygılar sunarım. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın imar ve İskân Bakanı 
teşekkür ederim efendim. 

3. — Tabiî Üye Ahmet Yıldız'in, Cumhuri
yet Senatosunda verilen öncelik ve ivedilik öner
geleri sebebiyle yürütme organının denetimi ile 
ilgili konuların görüşülenle eliğin e dair demeci: 
Başkanın ve De el et Bakam Sadık Tekin Müftü-
oğl'u'nun cevabı. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler gündem 
dışı söz talebi var, talebi okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Senatonun yasama görevi yanında yürütme 

organını denetimi de başlıca görevlerindendir. 
Son aylarda bu görevin gereği gibi yapılmadı
ğına, hattâ engellenir bir hal aldığına tanık ol
maktayız. Bu konuda Yüce Senatonun eylemle
rini daha yeterli kılmıaya yardımcı olmak ama-
cîyle gündem dışı söz verilmesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, buyurunuz efen
dim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan. Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
hspinkin çok iyi takdir buyuracağınız üzere, 
yasama organının yasama görevleri yanında çok 
önemli olan denetim görevi vardır. Bu yüzden 
Millet Meclisi iki görevi birlikte yürütebilmek 
için bir program düzenledi. Birini diğeri adı
na yapmamak durumuna düşmemek için. Ay
lardan beri bizim Senatoda gündemde bulunan 
yürütmeyi, denetimle ilgili konular görüşülemi-
yor, bu arada çok önemli bir durum gerçek 
yönleri ile meydana çıkararak gereken çözümü 
önerebilecek sonuçlar yaratacak bir araştırma 
önergesi ele vermiş bulundum. Bu da iki ay olay 
üzerinden geçtiği halde, henüz görüşülememiş
tir. ivedilik ve öncelik önergeleri ile gündem 
uygulanamaz hale gelmektedir. Anayasa ve iç
tüzüğün yürütmeyi denetime verdiği önemden 
ötürüdür ki, denetimle ilgili görüşmelere önce
lik tanıyor. Oysa ki Senatomuzda son aylarda 
bu, öncelik yerine getirilmiyor. İvediliğine 
inandığımız konularda biz de olumlu oy vere-
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rek ivedilik ve öncelikle konuların görüşülme
sine katkıda buhmageldik. Fakat çok önemli 
gündem maddelerinin; nerede ise o kanıyı ve
riyor, savsaklanır hale gelmiş kanısını veren 
bir gerileme görmekteyiz. Çoğunluk sağlan
ması çok güç hale gelen bu dönemde yürütme
yi, denetimdeki gevşemeyi çok sakıncalı gör
mekteyiz. Senatonun çalışmalarında bir aksak
lık olmaması için biz de elimizden geldiği ka
dar çok sayıda katılmak suretiyle oranı hattâ, 
belki iktidar partisinden de çoğu kez daha bü
yük tutarak gelme durumundayız. Fakat bu şe
kilde, belirttiğim şekilde yürütmenin denetimi
ni engelliyen toplantıların yararlı olmadığına 
ve ivedi şekilde çıkarılan yasalardaki, kanun
lardaki, noksanlıkların yasama organının itiba
rında olumsuz etkilerine tanık olmaktayız. 
Çok ivedi görüşülüyor ve çok yerilecek madde
ler, aman geriye gitmesin diye çıkıyor, öbür 
yandan Hükümet denetlenmiyor. Bu tutumun 
yarattığı sorumluluğu Yüce Senatonun değerli 
üyelerinin takdirlerine sunmak istedim. Bu şe
kilde toplanmaktansa hiç toplanılmaması bel
ki daha iyi olur kuşkusu bende uyanmaktadır. 
Bundan sonraki toplantıları bu duygu içinde 
değerlendirmede haklı olduğumuzu, sanıyorum 
ki, kabul etmek gerekir. Parlâmento itibarı ive
dilikle, öncelikle aksaklıkları, yanlışlıklan dü
zeltilmeden yasaları buradan geçirmek suretiy
le, ya da Hükümeti denetimden kurtarmak, ya
hut Hükümetin denetimden kurtulma önergele
rine oy vermekle sağlanmaz. Gerçekten başta 
ünlü kanlı Pazar olayları olmak üzere, ki bun
lar çok kötü olan 6 - 7 olaylarından daha kö
tüdür, tartışmada bunu ortaya koyacağız, Hü
kümetin sakıncalarla dolu olaylardaki tutumu
nu eleştirmeden geçiyoruz. Bu olaylarda Hü
kümetin tümü büyük kaygılar yaratacak ni
teliktedir. Denetimi gevşetmiyecek ivedilik ta
şımaktadır. Kaba kuvvet saldırganları ile gizli 
tertipler yapan Bakan, getireceğiz ortaya, Hü
kümeti suçlu gösteren mahkeme kararları, Dev
let kuvvetlerini parti emrinde kullanan Bakan... 
Bütün bunlar... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız bir dakikanızı ri
ca edeceğim; gündem dışı konuşma mevzuunuz, 
Hükümeti denetlenme hususundaki gündemde
ki maddelerin uzun zaman geçtiği halde konu
şulmaması ve bunun da zararlı olduğu hakkın-' 
da mütalâalarınızı serd etmekten ibarettiı... Bir 

dakika müsaade ediniz arz edeceğim, bu husus
taki fikirlerinizi dermeyan ederken aynı zaman
da araştırma isteğinizdeki esbabı mucibeleri 
serdetmek için bir ihtiyaç yoktur. O sebepten 
dolayıdır ki bu meseleleri araştırma isteğiniz
de tetkik edeceksiniz, yalnız gündem dışı ko
nuşmanızı mevzuunuzla ilgili sahada tutmanı
zı rica ediyorum efendim... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Baş
kanım, yani yine denetimin yapılamayışının 
yaratacağı sonuçları belirtmek bakımından... 

BAŞKAN — Kısa olmasını rica ediyorum... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Üzücü olay
lar var diyorum. Meşruluk dışı örgütlerle iş
birliği yapan, örnekler var ortada diyorum. Bü
tün bunların delillerini kanıtlarını araştırma 
ile meydana çıkarılmasını denetleme yapmama 
engelliyor, işte bu noktayı belirtmek için bir
kaç örnek verdim, yoksa sayılamıyacak kadar 
örnekler var. Toplum polisinin kullanılış şekli 
var, ki gündemdeki tasarıyı görüşürken ona 
nasıl oy vereceğimi ben düşünemiyorum. Top
lum polisini o halde kullanılma, bunların hep
si denetimdir. Hükümet öyle bir polis kullanı
yor ki, meydana çıkaralım, onu göreceksiniz, 
parti militani halina gelmiştir. Bütün bunları 
konuşmadan elbette denetimin önemini anlata
mayız. işte özet olarak söylüyorum ki Hükü
met gizliyor bunları, gününü gizliyor, Sayın iç
işleri Bakanı geliyor, böyle bir şey yok diyor. 
Denetim yapmadığımız için var mı, yok mu da 
meydana çıkamıyor. Onun için denetimi yaptı
ğımız takdirde iddia ediyorum, araştırına öner
gemiz kabul edilip, araştırma yapıldığı takdir
de araştırmaya giren arkadaşlar görecek ki, 
belki de dillerini yutacaklardır, gördükleri du
rumdan. Ben İstanbul'da gittim, bunu incele
dim, tanıklarım da var orada. Memleket olay
larla çalkalanmakta ve gittikçe yoğunlaşmak
tadır. Böyle bir durumda yasama organları 
yürütmeyi denetimsiz bırakamaz. Bu durumda 
yürütmeyi, denetimi eksik yapmak, son oylar
da olduğu gibi, son aylarda, hattâ engeller ha
le Senatoya getirmek, yine birçok ivedi, önce
lik arka arkaya öncelik, birisi ivedi öncelik gö
rüşülürken arkasından JHükümet bir örneğe da
ha veriyor, aman benim eylemlerimi eleştirme
yin diye, ivedilik öncelik gölgesiyledir bir ön
celik çıkıyor. Böyle bir gündem içindeyiz. Ba-
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kın gündemde bir maddeyi görüşüyoruz ivedi
lik ve öncelikle, arkasından Arsa Ofisini böyle 
görüşülürken toplum polisinin kodraları geliyor, 
bir ivedilik öncelik daha, ivedilik öncelik önergesi 
daha evvelce almanın önüne geçiyor. Böyle bir du
rum karşısında bir kaçmak vardır yürütmenin, 
yasama organının denetiminden. Buna Yüce 
Senatonun alet olmamasını temenni ediyorum. 
Başta iktidar partisi senatörleri olmak üzere 
bütün senatörlerin bu vebalden kurtulmasını 
önermek için huzurunuza geldim. Saygılar su
narım. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız teşekkür ede
rim. 

Muhterem senatörler, İçtüzük ahkâmı gere
ğince Yüce Senatonun müzakere etmekle mükel
lef olduğu mevzuları müsaadenizle, telhisan 
arz etmek istiyorum; Yüce Senatoda kanun tek
lif ve tasarıları görüşülür, bütçe müzakereleri 
yapılır, İktisadi Devlet Teşekkülleri raporu 
müzakere edilir, uzun vadeli plân müzakere 
edilir. Hükümet programı müzakere edilir, İç
tüzüğün 132 nci maddesi gereğince "Hükümetin 
gündem dışı konuşması müzakere edilir. Dilek
çe Komisyonu raporuna itiraz hakkında müza
kereler yapılır, Meclis soruşturması müzakere 
edilir, genel görüşme müzakere edilir, Cumhu
riyet Senatosu araştırması müzakere edilir, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması müzakere 
edilir, secimler yapılır, içtüzük değiştirmeleri 
üzerinde müzakereler yapılır ve sözlü sorular 
müzakere edilir. Bunları birbirinden daha ak
demdir, daha mühimdir diye karar vermek sa
lâhiyeti ve yetkisi Umumi Heyete aittir. Eğer 
Umumi Heyet öncelik ve ivedilik kararı ile 
kanun tasarılarını müzakere ediyorsa şu say
mış olduğum mevzularda mühim olarak bu 
mevzuları telâkki ettiğini ifade etmiş olmakta
dır ve bunu demokratik nizam içinde en doğ
ru fikir olarak kabul etmek zaruareti vardır. 
Şimdi eğer Sayın Yıldız ve diğer muhterem se
natörler kendi taleplerinin Yüce Senatoda konu
şulmasını arzu ediyorlarsa o takdirde Riyaset 
hemen ifade eder ki; Salı ve Perşembe günleri
nin dışında Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumar
tesi ve hattâ Pazar günleri bu mevzua münha
sır olmak üzere Yüce Senatonun toplanması 
talebinde bulunabilirler. Yüce Senato bu husus
ta karar verir. 
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Muhterem Yıldız ve muhterem arkadaşları
mız, bu hususta böyle bir talepte bulunmadan 
Yüce Senatonun Salı ve Perşembe günleri mü
zakereleri şu kürsüden ifadeleri şeklinde yerme
lerini Eiyaset haksız bulmaktadır. 

Ittıalarmıza arz ederim efendim. 
Sayın Devlet Bakanı buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili )— Sayın 
Başkan, sayın senatörler; Sayın Yıldız'm bir 
kelimesi üzerine huzurunuzu işgal etmek lüzu
munu hisettim, Bu da yürütmenin yani, icra 
organının murakabeden kaçtığı iddiası ve it
hamı. Haddizatında... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yalan mı? 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Devamla) — «Yalan mı?» diyen se
natöre, bu kürsüde doğruluğunu ispat ederim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Yalanın 
kuyruklusu. 

BAŞKAN — Sayın Bakan., bir dakikanızı 
rica edebilir miyim? 

içtüzük ahkâmına göre, bir hatip kürsü
den konuşurken diğer sayın üyelerin müdahale 
etmeleri yasaktır. Binaenaleyh, buna riayet et-
miyen arkadaşlarımızı nazarı itibara almama
nızı rica ederim efendim. 

Buyurunuz. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜ'OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, tahmin 
edersiniz İd, kürsüye vâki taarruzların karşılan
ması Sayın Eiyaset Divanı'nm hakkı olduğu gi
bi, sayın senatörlerin de ve bu Parlâmentoda 
yetkili bulunan kişilerin de hakkı olduğuna kaa-
niim. Bu kürsünün masuniyetini her türlü sal
dırıdan masun kılmadığımız müddetçe, bu mem
lekette içinde bulunduğumuz rejimin ve onun 
temsilcisi olarak müdafaa ile mecbur olduğumuz 
Parlâmentonun nezahatini korumak, zannediyo
rum. kolay olmıyacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Yıldız'm bir itha
mı üzerine huzurunuza gelmiş olduğumu ifade 
ettim. Sayın Yıldız'a göre, icra murakabeden 
kaçmakta. Bu iddiasını dile getirirken de ken
di ölçüleri ve kendi istikametinde birtakım iddi
alar ortaya koydular. Dikkat ederseniz, iddia
nın delili olarak ortaya konulan hususların hep
si Şubat ayı içerisinde vukubulmuş hâdiselerdir. 
Şubat ayı ise, Parlâmentolarımızın icrayı, yü-



C. Senatosu B : 49 10 . 4 . 1969 O : 1 

rütmeyi en geniş şekilde murakabe, kontrol etti
ği bir sistem olan bütçe müzakerelerinin cere
yan ettiği aydır. Ve bu, hem Senatoda, hem de 
Mecliste yapılmaktadır. Kaldı İd, bütçenin di
ğer bir özelliği de bütçe müzakerelerinin en ge
niş çapta bir gensoru mahiyeti taşımasıdır. Bu
nun yanında sayın arkadaşım lütfedip, Parlâ
mento çalışmalarını tetkik etselerdi, zannediyo
rum şu hususu rahatça müşahede ederlerdi : 

1965 ile, bugüne kadar geçen zaman içersin
de Parlâmento çalışmalarının, diyebilirim ki, 
asgari % 60 ı murakabe çalışmalarına ve mura
kabeye hasredilmiştir. Binaenaleyh, bu gerçek
ler muvacehesinde ve hele hele Parlâmento içer
sinde 7 muhalefet partisinin ve Anayasaya 
göre, muhalefet partisi olmaması lâzımgelen ku
ruluşun ve bunun yanında parti olmayan ve fa
kat, parti gibi hareket eden bâzı kişilerin de
vamlı gazetelerde, radyolardaki beyan, mütalâa 
ve tenkidleri muvacehesinde iktidarın muraka
beden kaçtığı iddiası, sadece ve sadece, bir fikrî 
sabitin veya iktidara karşı duyulan bir hazım
sızlığın ortaya koyduğu - beni mazur görünüz -
bir fikrî hastalığının tezahüründen başka bir 
şey değildir. (Â. P. sıralarından «bravo» sesleri) 
bu hastalığın tedavisi ise, maalesef bizim elimiz
de değil muhterem arkadaşlarım. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Tedavi 
edemezsiniz ki, 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Tedavi 
de edeceğiz, merak etmeyin. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Şu halde, «Tedavi ede
mezsiniz» dediğinize göre tedaviye ihtiyacınız 
olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu da bizini JQ%-
kimiz dâhilinde değildir, maalesef. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, İçtüzüğe ay
kırı hareket etmemenizi rica ederim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — «Tedavi 
edemezsiniz» dedi de Sayın Başkan, doktor ol
duğum için söylüyorum efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hastalığın 
kimde olduğu belli 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz, konu
şunuz efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Sükûnet avdet etsin 
de konuşayım Sayın Başkan. 

Aziz arkadaşlarım, bir de Senatodaki gerçek 
nedir, bunu tetkik edelim. Birtakım itham ve 

iftiralarla memleketin meselelerinin halledilerni-
yeceği bir gerçek. Aziz senatör arkadaşımızın 
iradeleri ile ve huzurlarında cereyan eden bir 
hâdiseyi Hükümete bağlamak bilmiyorum, Se
natonun itibarını zedelemez mi?.. Bugün Sena
to zabıtlarını açınız göreceksiniz; çoğu, ama 
pek çoğu alâkalı komisyon başkan veya sözcü
sünün vermiş olduğu takrirlerle İçtüzüğe göre 
tanzim edilmiş olan ve Danışma Kurulunun bir 
kararma göre de, Salı - Perşembe gündemleri 
olarak ayrı ayrı tesbit edilen Senato gündemi 
üzerinde yine içtüzük hükümleri içersinde kal
mak şartı ile, komisyon başkanı veya sözcüsü 
arkadaşlarımız gündemde tadil teklifinde bulu
nan önergelerini Yüksek Riyasete takdim et
mektedirler. Yüksek Riyaset, bunu Yüce Sena
tonun ıttılaına sunmakta ve muhterem senatör
ler de iradelerinin istikametinde reylerini kul
lanmak suretiyle Senatonun gündemine hâkim 
olmaktadırlar. Bunun sonucu da, samimî ola
rak ifade ediyorum ki, araştırma, genel görüş
me ve sözlü soru günleri Yüce Senatoda Sah 
günleridir. Alâkalı Bakan arkadaşılarımız çok 
kere buraya gelmişlerdir, Bakanlıklardaki iş
lerini bırakarak gelmişlerdir ve fakat Senato 
gündemindeki bu tebeddülat yüzünden tekrar 
geri dönmek lüzumu ile karşı karşıya kalmışlar
dır. 

Yine bu arada ifade etmeye mecburum ki, 
Hükümet birtakım denetime hazır olduğunu ifa
de ettiği halde, bir konuda sayın muhalefete 
mensup grup sözcüsü arkadaşlarımız kendileri
nin o gün için hazır olmadıklarını ifade etmek 
suretiyle bunun ertelenmesini istemişlerdir. 

Şimdi Senato zabıtlarının ortaya koyduğu 
gerçekler bu iken ve bu gerçekler muvacehesin
de Yüce Senato kendi gündemini saym sena
törlerin serbest iradeleri ile tesbit etmiş iken, 
bu çalışma tarzının sonucunu bir itham halinde 
yürütmeye, icraya yüklemenin ne derecede ger
çekçi bir görüş olduğunu, ne derecede haklı ve 
nihayet ne derecede doğru bir beyan olduğunu 
takdirlerinize bırakır, saygılarımı sunarım. (A. 
P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN —• Sayın Devlet Bakanı, Sayın 
Müftüoğlu teşekkür ederim efendim. 

4. — Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğlu'-
nıın; üniversitelerde cereyan eden olaylara ve ik
tidar ve muhalefet olarak elbirliği ile bu mües
seselerimize yardım edilmesine dair demeci. 
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BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talebi 
var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Üniversitelerimizde cereyan eden son üzücü 

olaylar hakkında gündem dışı söz verilmesini 
saygı, ile arz ederim. 

Trabzon 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu buyurunuz 
efendim. 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, saym senatörler; huzurunuzu he
pinizi endişe ve üzüntüye sevk ettiğine inandı
ğım bir konuda görüşlerimi ifade etmek üzere 
işgal etmiş bulunuyorum. Sabrınızı tüketmeme
ye gayret sarf edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, çağımızda milletler 
arasındaki gerçek yarışma bilgi yarışmasıdır. 
Bu bilgi yarışmasında öncülüğü yapan ve bu 
işin yükünü taşıyan üniversitelerdir. Bu sebep
le bütün dünya milleteri üniversitelerine gözbe
beği gibi bağlıdır ve titizlikle bu kurulların 
gelişmesi için gayret sarf ederler. Bizim mille
timizin de halisane düşüncesi ve üniversiteleri
ne bağlılığı aynı şekilde kuvvetlidir ve milleti
miz bu konuda hassastır. 

Muhterem arkadaşlar, geleceğin sorumlulu
ğunu yüklenecek bilgili, hünerli gençleri eğite
rek Türk Milletini yarınlarım mutlu kılacak, şe
refli tarihine, büyüklüğüne yaraşır varlık, kuv
vet ve itibar içinde ebedi kılacak nesilleri yetiş
tirmek şerefi de üniversitelerimize aittir. Bu se
beple üniversitelerimizle ilgili konulara Parlâ
mento olarak sırt çeviremeyiz ve üniversite
lerimizle münasebetlerimizi devam ettirmek 
vazifemizdir. Bunu yapmadığımız takdirde 
bizi haklı gösterecek pek hiçbir sebep de 
bulamayız. Unutmamak lâzımdır ki, Türkün 
istikbali bu kurumlarda imar edilir veya ih
mal edilir. İşte biz bu görüşe bağlı olarak 
üniversitelerle ilgilenmenin zaruretine inanmak
tayız. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi müsaade bu
yurursanız sizlere bugünkü gazetelerden bir - iki 
manşet okuyacağım: Fakülte kurşun yağmuru
na tutuldu. Manşetin bir tanesi bu; hepsinde var. 
Diğerinde, Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesin
de tabancalar patladı. Orta - Doğu'da Akade
mik Konseyin sert bildirisi üzerine toplanan Or-

I ta - Doğulu öğrenciler işgali 15 Nisan günü kal
dırmayı kararlaştırdı. Ve bunları bütün ga
zetelerde görmek mümkün. 

Muhterem arkadaşlar, neyi paylaşamıyoruz, 
nereye gidiyoruz? Bunu hakikaten çözmek güç-
leşmiştir. Bu olaylara seyirci mi kalacağız, sırt 
mı çevireceğiz? Elbette ki, buna da imkân yok
tur. 

Aziz arkadaşlarım, üniversitelerde cereyan 
eden olayların elbette ki, birçok sebepleri var
dır. Fakat, ilim ve akıl ölçüleri içinde, ilim me
totlarını tatbik ederek, aklı kullanarak bugün
kü asırda çözülmiyecek mesele olduğuna inan
mak cidden güçtür. İlim, problemi tesbit eder, 
bunun nedenlerini bulur ve ona göre de çaresi
ni tesbit eder. 

İşte muhterem arkadaşlar, bu sebeple gö
zümüz, ümidimiz, canımız olan evlâtlarımızın şu 
veya bu tahrik yolu ile birbirlerine silâh sıkar 
duruma gelmiş olmaları cidden hepimizi, mille
timizi üzmektedir/ Dünya gençliğinin hareket 
halinde olduğu gözüküyor. Ama, dünya genç
liği hareket halinde diye biz ünivernitelerimiz-
de olan olaylara bir çare aramıyacak mıyız? 
Dünya gençliği ne harekette olursa olsun, bi
zim. esas vazifemiz yarının Türkiye'sini kura
cak gençleri istenilen şekilde yetiştirmektir. 

Muhterem arkadaşlar, fikir cereyanlarının 
silâhlı çalışmaya kadar gitmeleri bugünkü 
medeniyetin, ölçüleri içine sığmamaktadır. Bi
naenaleyh, hepimizin vazifesi, medeniyetin ve 
rejimin icabettirdiği sınırları taşmamak için 
elimizden gelen gayreti gençlerimize veyahut 
bu harekete davrananların hepsine anlatmaya 
çalışmaktır. Binaenaleyh, hepinizi, Yüce Parlâ
mentonun üyelerini vazifeye davet ediyorum. 
Endişem var, bu hususta muhterem arkadaşla
rım. üniversitelerde bu olayların devamları 
bendenizi üniversitenin özerkliği ki, bunun üze
rinde hepimiz hassasız, özerkliği ve itibarı 
üzerinde milletimizin nazarlarının değişmesi 
istikametinde geliştiği, değişmesi yönünde ge
liştiği merkezindedir. Bu olaylar bu şekilde 
devam ederse Yüce Milletimiz üniversitelerimi
ze karşı nazarlarını değiştirebilir gibi geliyor 
bana, endişem ve korkum buradadır. Bunu da bu 
Yüce kürsüden tesbit etmek isterim. 

Üniversitelerimizde problemler çoktur. Bu 
olaylar da bunlardan bir tanesidir. Fakat, ger-

j çek şu ki, üniversitelerimiz kendi iç bünyele-
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rinde bu isi bir hal yoluna bağlryamamışlardn. 
Bu itibarla üniversitelerimize elimizden geldi
ği; her şekilde yardımcı olmak görevinden ka
çınmamıza imkân olmasa gerektir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Özerklik bozulur, o zaman. 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, netice ne olursa olsun, 
mutlaka zararlı çıkılacaktır,, bu işten. Şöyle ki, 
birçok öğrenciler başarısızlığa uğrıyacaklardır; 
devamsızlık, şundan veya bundan dolayı, ikinci 
bir husus da, bugünkü gazete manşetlerini gö
ren Anadolu'nun muhtelif yerlerine yayılmış 
bulunan ana ve babaların evlâtlarını merak ede
rek duydukları ıstırap ve üzüntüye cevabımızı 
verecektir. Bunların hepsini hesaba katmak 
mecburiyetindeyiz, muhterem arkadaşlar. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Biraz da çocuklarını düşünsün. Hep biz mi dü
şüneceğiz? 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Devamla) — 
Hepsi düşünülür, çocukların hepsi düşünülür. 

i. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvevtleri Per-
Konel Kanununun gerici 2 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun tema ıhının havale 
edildiği komisyonlardan üçer ir;e edtnmak sure
tiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dai:' JIHIÎ Savunma Bakanı vekili Hüsa
mettin Atabeyii'nin önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, günde
min müzakeresine geçiyoruz. Başkanlığın su
nuşlarını takdim ediyorum, efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

928 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici ikinci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı Millet 
Meclisi tarafından kabul edilerek Yüce Senato
ya sunulmuş bulunmaktadır. 

Başkanlıkça havale edilmiş bulunduğu İçiş
leri, Millî Savunma, Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından seçilecek 3 er 
üyeden kurulu bir geçici komisyon teşkiline ka-

Muhterem arkadaşlar, şunu da huzurunuzda 
ifade etmek isterim ki, Türk Milletinin haslet
lerinden bir tanesi şudur; Türk Milleti bir şeye-
sahip çıkmasın, ona sahip çıktı mı, onun elinden 
bunu hiçbir kuvvet, hiçbir kudret alamaz. İşte 
binlerce seneden beri Türk Milleti istikbaline 
daima mağlubolmuştur. Bu, buna sahip çıkma 
arzusunun bir sonucudur. Bu üniversite olay
larında muhtelif tahriklerin olduğuna şüphe 
yoktur. Bunların derecesi, şu derecededir mik-
îarı, yahut bu derecededir. O, ayrı mevzuu. 
Takat, muhakkak ki, tahrik var ve ard düşünce
ler var, bu işte. 

Muhterem arkadaşlar, bu millet demokratik 
*ejime inanmıştır, bağlanmıştır ve şimdi de sa
lip çıkmaya başlamıştır. Binaenaleyh, bu de
mokratik rejimi de yüce milletin elinden hiç
bir kuvvet, hiçbir kudret istiklâlini alamadığı 
gibi alamıyacaktır ve bu bakımdan ard düşün-
33 sahipleri mutlaka hüsrana uğrıyacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, teşekkür ede
rim, efendim. 

rar verilmesini ve tasarının bu komisyon
da incelenmesini arz ve teklif ederim. 10 . 4 .1989 

Millî Savunma Bakanı Vekili 
Hüsamettin Atabeyli 

BAŞKAN — Muhterem senatörler önerge 
üaerinde söz istiyen sayın üye? Yok. önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... önerge kabul edilmiştir, önerge isti
kametinde muamele icra edilecektir. 

2. — 832 saydı Sayıştay Kanununun 6 ncı 
maddesi uyarınca, Sayıştay Başkanlığında açık 
bulneın beş üyelik için Maliye ve Sayıştay kon-
iı.iijetnleırı adaylarının seçildiğine dair Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/772) 

BAŞKAN — Bir sunuş var okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı madde

si uyarınca Sayıştay Başkanlığında açık bulu
nan 5 üyelik için yapılan seçim sonunda (Mali
ye) ve (Sayıştay) kontenjanları üye adayların
dan seçilenlerin isimleri ve aldıkları oy mikta-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KUEULA SUNUŞLARI 
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n aşağıda gösterilmiş, seçim tutanağı da ilişikte 
sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasvibine arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Kütahya Milletvekili 
Mesut Erez 

Eki : 

2 Tutanak 
Maliye Kontenjanı 

1. 
2. 

Necmettin Narlıoğlu (32) Otuziki 
Melek Hepdinç (24) Yirmidört 

Sayıştay Kontenjanı : 

1. Necdet Çölaşan (38) Otuzsekiz 

2. Sena Aral (35) Otuzbeş 

3. Kemal Ersun (30) Otuz 

BAŞKAN — Muhterem senatörler Karma 
Bütçe Komisyonunca Sayıştay Başkanlığın
da açık bulunan 5 üyelik için yapılan seçimi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası Kurulması hakkında kanuna ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/559; Cumhuriyet Senatosu 1/985) (S. Sayı
sı : 1242) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem
le ilgili bir önerge var okutuyorum efendim. 
önergeyi okutmadan evvel Bütçe Komisyonu 
Başkanı veya sözcüsü? Yok. O halde okumaya 
lüzum yok efendim. (Hangi kanun için sesleri). 
Muhterem efendim okumak lâzım değildir. Çün
kü eğer müzakeresi imkânı hâsıl olmazsa, o tak
dirde onu oya arz edemeyiz. O sebepten daha 
evvel mevzuu bildiğimiz için Hükümeti ve Ko
misyonu aradık. Komisyon teşrif ettiler. Hü
kümet? Buradalar. Şimdi önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gündemde bulunan 1242 sıra sayılı Toplum 
zabıtası kurulması hakkındaki kanun tasarısı
nın daha evvel alınmış öncelik kararları dâhil 
olmak üzere gündemde mevcut bütün işlere tak-
dimen görüşülmesini temin için öncelik ve ive
dilikle kararının alınmasını arz ve teklif ederim. 

içişleri Bakanı 
Konya 

Dr. Faruk Sükan 

(1) 1242 S. Sayılı basmayazı 27 . 3 . 1969 
tarihli 45 nci birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen 
Sayın üye? Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; önerge aleyhinde 
söz aksımın sebebini arz edeceğim. Ve hakika
ten Senatomuzun çalışmasına biraz evvel bura
da suçlıyan Sayın Bakanın ne kadar haksız ol-
duğununu, muhterem senato üyelerinin değil, 
ama. Hükümetin çoğu defa Hükümetin ve o Hü
kümete mensup Bakanların kendi teşkilâtına, 
kendi işlerine ait kanunları diğer kanunların 
müzakeresinin içine girerek yarı yerde mü
zakereleri kestirerek nasıl bir yol tutturmamı
za, nasıl bir yöntem takibetmemize sebebolduk-
İarını göstermek bakımından söz aldım. 

Değerli arkadaşlarım, Arsa Ofisi Kanunu 
adı altında bir kanunu 20 günden beri burada 
müzakere ediyoruz. Bu kanunun maddelerine 
geçildi. 10 ncu maddeye kadar gelindi. Fakat 
üç defadır ki, bu kanunun müzakeresi kesiliyor, 
onun arasına ve ortasına başka bir kanunun 
müzakeresinin talebi ile Hükümet geliyor. Şim
di kanunların arasına kanun sokmak, araştırma 
önergelerini aylarca bekletmek ve yapılması 
gereken daha birtakım işleri sırasına göre ta-
kibetmek varken, bir nevi imtiyaz gibi bütün 
usulleri ve tüzüğü bir tarafa iterek, kanun için
de kanun görüştürmek yolundan lütfen vazge
çelim. Doğru usuller içinde, tüzük usulleri için
de, ananeler içinde hareket edelim ve yarı yer
de kanunu kesmiyelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan teşekkür ede

rim efendim, önerge aleyhinde konuşma ya-
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pılmıştır. önergeyi oylarınza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir efendim. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulün hangi yönünde söz ta-
lebediyorsunuz ? 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Mevcut ko
misyon hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Değerli ar

kadaşlarım; bendeniz buradaki konuşmamda 
Komisyon Başkanının veya sözcüsünün bulunup 
bulunmaması meselesi değil de, esas başka bir 
mevzuda konuşacağım. Şöyleki, bizim tüzüğü
müzde birden fazla komisyondan gecen bir ka
nun tasarısı veya teklifinn Umumi Heyette mü
zakeresi sırasında, komisyon yerinde kimin bu
lunacağını, kanunu hangi komisyonun müdafaa 
edeceği hakkında bir hüküm yoktur. Şimdi ko
nuştuğumuz kanun içişlerini ilgilendiren bir 
kanun. Bizim içişleri Komisyonundan da geçti. 
O halde bir ihtisas komisyonu olan içişleri Ko
misyonunun burada bulunması ve tasarı hak
kında cevap vermesi, konuşması icabederken, 
hiç ilgisi olmıyan Bütçe Plân Komisyonunun bu
rada bu kanunu temsil etmesi ve müdafaa mec
buriyetinde kalmasını, ben tüzüğümüzün ahkâ
mına ve işin de icabatma uygun bulmadığımı 
arz etmek için konuştum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem ssnatörler, İçtüzü
ğümüzün 35 nci maddesinin birinci fıkrası; 
«Bir tasarı veya teklifi Genel Kurulda ilgili ko
misyon savunur» demektedir. İlgili komisyon
dan kasıt ve mâna, o tasarı veya teklifin müza
kere edilmiş olan komisyonlar olduğu açıktır. 
Binaenaleyh, derecattan geçmek üzere en son 
Bütçe Komisyonunda bu mesele en kâmil şeklini 
almış olması hasebiyle, bugüne kadar yapılan 
tatbikat ve Millet Meclisinde yapılan tatbikatta 
son komisyon raporu müzakere edilmektedir. O 
sebepten Riyaset teamüle uygun olmak üzere 
Bütçe Komisyonu raporu üzerindeki müzakere
yi açmış bulunmaktadır. 

Yine içtüzüğün 58 nci maddesi gereğince 
usul hakkında bir takdir bulunmaması hase
biyle, Riyaset muamelesini bu yönde tamamlı-
yacaktır efendim. 

Muhterem senatörler, öncelik karan kabul 
edilmiştir. Şimdi 45 nci birleşimde okunan Büt

çe Komisyonu raporu, gerekçesinin tekrar oku
nup okunmamasını oylarınıza arz edeceğim. 
Bütçe Komisyon raporunun gerekçesinin okun
masını oylarınza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiy enler.. Komisyon raporunun gerekçesinin 
okunmaması karargir olmuştur. 

Maddelerin okunup okunmamasını oylarını
za arz ediyorum. Maddelerin okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelerin okunmaması 
karargir olmuştur efendim. 

Tasarının tümü üzerinde müzakere açıyo
rum. Söz istiyen sayın üye? Sayın Gündoğan 
zatıâliniz daha evvelden söz almışsınız. Şimdi 
diğer arkadaşlarımın isimlerini yazıyorum. 

Muhterem senatörler, sayın kâtip üyeler 
söz istiyen sayın üyelerin adlarını tesbit et
miş bulunmaktadırlar. Sağ ve sol cenahtaki 
arkadaşlarımız söz istiyen sayın üyelerin ad
larını teker teker tesbit etmiş bulunmaktadır
lar. Riyaset, bunları sıraya şu şekilde koy
mayı münasip bulmuştur : Sağ cenahtan başla
mak üzere, sağ cenahtaki birinci isim, sol ce
nahtaki birinci isim, sağ cenahtaki ikinci 
isim, sol cenahtaki ikinci isim olmak üzere 
konuşma sırası tertibedilecektir, efendim. Söz 
istiyen sayın üyeleri sıralariyle arz ediyo
rum efendim : 

Sayın ismen, Sayın Kalpaklıoğlu, Sayın 
Dikeçligil, Sayın özmen, Sayın Ucuzal, Sayın 
Yıldız, Sayın Koksal, Sayın Seyhan, Sayın 
öztürk, Sayın Hazer, söz istemiş bulunmakta
dırlar. Demin arz etmiş olduğum sıra gereğince 
kendilerine söz verilecektir efendim, 

CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Ben 
de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Yazılmamış efendim, yaza
yım, kaydedeyim. 

Grupları adına söz istiyen sayın üye, Sa
yın C. H. P. Grup Başkanvekili Gündoğan'-
dır. Sayın Gündoğan buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; müzakeresini yapmak üzere bu
lunduğumuz ve bir tek maddeyi kapsıyan ka
nun tasarısı Türkiye'de önemli bir yasama faa
liyeti olarak tarihe geçecektir. Çünkü bu bir 
tek maddelik kanun tasarısı ile Türkiye sos
yal hayatında ve siyasi hayatında bir iktida
rın silâhlı kuvvetlerini, özellikle polis kuv-
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vetlerini toplumsal olayların gidişini değiş
tirecek ve toplum içinde kendi tabiî temel
lerine dayalı olarak nusule gelmiş ve gel
mekte olan olayları kaba kuvvetle önleme 
tecrübesinin tutup, tutmıyacağı meydana çıka
caktır. iktidar bu kanun ile bu tecrübeyi yap
mak için huzurunuza gelmiştir. Ve bakınız 
kanun tasarısının gerek mucip sebeplerini ih
tiva eden sayfalarında, gerekse komisyonların 
raporlarında bizce çok ilginç ibareler yer al
mış bulunuyor. Bu ibareler, bir hastalığın mev
cudiyetini, bir huzursuzluğun, bir toplumsal ra-
ratszlığın varlığını kabul ediyor. Fakat çare 
olarak, tâbir caizse, ürkütme, baskı yapma, si
lâhın soğuk namlusundan çekindirme, ceza 
kanunlarının ağır müeyyidilerine çarptırmayı 
kullanmayı öngörüyor. Bir çelişki ki, bütün 
sosyoloji bilenler, diğer siyaset bilimcileri ve 
'biraz tecrübe sahibi olanlar toplumsal huzur
suzluklara çare olarak getirilmek istenen bu 
tedbirlerin ne kadar olumsuz sonuçlar verdi
ğini göstremiştir. Bakınız bu kanunun mucip 
sebeplerine ne diyor : «Yaplan incelemeler ve 
edinilen tecrübelere göre toplum polisi hiz
metlerinin gün geçtikçe arttğı ve geliştiği 
müşahade olunmaktadır.» Demek bu ülkede 
toplum polisinin işi çoğalmaktadır. (A. P. 
sıralarından gayretleriniz neticesi sesleri.) Top
lum polisine iş daha çok düşmeye başla
maktadır ve bu. gün geçtikçe devam edegel-
mektedir. Demek bu toplumda toplum poli
sinin, ki, 654 sayılı Kanunla kurulan toplum 
polisinin, görevleri gün geçtikçe artırıyor. Ne
den artıyor? Demek ki, bu toplumda huzur
suzluklar, rahatsızlıklar ve dengesizlikler gün 
geçtikçe artıyor, bu dengesizlikler, huzursuz
luklar yüzünden çıkan sosyal olaylara sayın 
iktidar da getireceği kanunlarla polis mikta
rını çoğaltmakla tedbir arıyor. Sorarım, top
lum polisinin müdahalesini icabettirecek hâ
diselerin çoğalması karşısında aklınıza polis
ten başka, polis tedbirinden başka hiçbir çare 
gelmiyor mu? Bu toplumsal olayların ve hu
zursuzlukların doğal nedenlerini hiç aradı
nız mı? Bu toplumsal huzursuzluk ve denge
sizliklerin tezahürü olan toplumsal hâdisele
rin giderilmesi için polisten gayri bir tedbir 
hiç okumadınız mı, görmediniz mi? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Bu 
kanun sizin zamanınızda geldi beyefendi. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Vatanın, ülkenin hiçbir 
tecrübesine göz atmadınız mı? Size bir şey so
racağım; toplumsal hâdiseler çoğalırsa, hu
zursuzluk artarsa her gün bir gösteriş, her 
gün bir nümayiş olursa, topraksız toprak is
terse, işsiz iş isterse, az ücretle çalışan insan 
ücretlerini yükseltmek için kanunların ver
diği haklardan isitfade ederse, gelir dağılı
mı adaletsizlikleri karşısında genci, ihtiyarı, 
milletin bir kısmı veya bütünü taleplerde bu
lunursa; siz mütemadiyen bu Meclise kanun 
getirip, polisleri çoğalta, çoğalta mı giderecek
siniz bu toplumsal huzursuzlukları? Demek 
ki, kendi esbabı mucibenize ters düşen bir 
yoldasınız sayın iktidar. Demek istiyorsunuz 
ki, bizim başka çaremiz yoktur, biz denge
sizlikleri görsek de, adaletsizlikleri tesbit etsek 
de, toplum yapısındaki kötülükleri, aksaklıkla
rı, fenalıkları, insanları insanlık haysiyetinden 
uzaklaştırıcı bir yaşayış düzeni içinde tutan 
toplum yapısını görsek de onu düzeltmek, yeni 
reformlar, devrimlerle Türk toplumunun ka
derini iyiye götürmek yerine her gün huzuru
nuza toplum polisinin adedini çoğaltıcı kanun
larla geleceğiz. Bunun başka türlüsü yok. De
diğiniz budur. Çok doğru söylüyor. Bununla 
ancak şöyle başa çıkarsınız : Biri diğerinin po
lisi olur da, milletin yansı polis olanlar polis 
olmıyanlar tarafından kandırılmadığı müddet
çe, ancak bunda muvaffak olabilirsiniz. Bu ise 
dünyanın hiçbir tarafında mümkün değildir. Si
ze hemen söyliyeyim ki bu sakim yoldan eli
nizden geldikçe, gelirse lütfen kaçınınız. Ne
den diyeceksiniz? Bizi bilmez misiniz? Biz 
toplum hâdiselerini suni sayarız. 3 - 5 kişinin 
kışkırtması sayarız. 3 - 5 kendisini bilmez deli
kanlının baba ekmeğine güvenerek meydanlar
da âdeta gezinti yapar gibi birtakım gösteriler
de bulunmasından ibaret sayarız. Bizi bilmez 
misiniz ki bize tavsiyede bulunuyorsunuz? Top
lum polisinin adedini artırmakla bu işin başın
dan, üstesinden gelemezsiniz, diye. Ha... Bu
nu biliriz. Ama bir şey daha biliriz. Sizin so
kakta 3 - 5 delikanlının doğurduğunu, hattâ 
elinizden gelirse arkasında da birtakım parti
lerin, hele parti büyüklerinin de bulunduğu
nu ifade ederek efkârı umumiyede yaratmak 
istediğiniz partiler aleyhi veya partiler başın
daki adamlar aleyhindeki durum ve havaya 
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müsait değil bugünkü, hâdiseler. Hatanız bu
rada. 1950 de bu mümkündü, 1946 da müm
kündü, 1955 te mümkündü, 1957 de mümkün
dü. Ama 1969 da mümkün değil. Artık top
lum içinde kendisini haksızlığa uğramış farz 
eden insanlar ve gruplar, hiçbir zaman sizin 
sandığınız gibi bir oyun içinde, bir gösteri 
hevesi ile temelsiz bir başkaldırış içinde değiller. 

Türk toplumu ağır sancılar çekiyor. Bu 
toplumu siz değil daha da tutucu bir iktidar 
olsa gideceği istikametten, varacağı asamadan, 
ulaşacağı düzeyden menedemiyecektir. Çünkü 
bu doğaldır, çünkü bu Türk toplumunun ta
rih kaderidir. Nasıl bütün toplumlar buradan 
yavaş yavaş zaman içinde, belli olmıyan, diye
bilirim, şekiller içinde geçmişse, Türk toplu
mu ister istemez geçecektir. Böyle olduğu dü
şünülür ve anlaşılırsa o takdirde iktidarda bu
lunanlara düşen görev, polis adedini çoğalta
rak polis tedbirleriyle toplumun ulaşacağı dü
zeyi durdurmak, önlemek ve bugünkü toplum 
yapısını, bugünkü düzeni olduğu gibi muhafa
za etmek yerine, rahatsızlık vermeksizin; bü
yük acılara, büyük kayıplara meydan ver
meksizin toplumsal gidişi ve tekâmülü izliye-
rek ona çığır açmak olacaktır. Ve A. P. nin 
iktidardan düştüğü gün, o ne vakit olur kestir
mek için kâhin olmak lâzımgelir; belki bugün, 
belki bugünden de daha yakın olabilir, (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) ama bir sebep arar
sanız niçin iktidardan düştük diye, bilesiniz 
ki, bütün tarih içinde, bütün hatanız toplum 
içindeki yapısal bozuklukları bilmemek, top
lumun kendine has bir hayatı olduğunu anla
mamak ve birtakım polis tedbirleriyle toplumu 
gideceği yoldan alıkoyacağını sanmak. Sebebi 
bu olacaktır. Bunu tarih yazacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, biz hemen şunu ilâ
ve edelim ki, toplum polisinin şahsı veya o po
lisin kadrolarını teşkil eden kişilerle, polis olan 
insanlarla hiçbir alacak ve verecek sahibi de
ğiliz. O insanların işsizlik bunalımı altında zor
la başlarını soktukları bu çatıda ekmek para
larını kazandıklarını biliyoruz. Ve onların ma
sum olduğuna yürekten inanıyoruz. Ama bizim 
karşı olduğumuz iki şey var : 

Birini arz ettim : Toplumun doğal kanunla
ra uyarak tekâmülün seyrini önlemeye çalışan 
iktidarın zihniyeti. 

ikincisi de; bu polisi kendi arzusu hilâfı
na, yüreği kanıyarak, istemiye istemiye sade
ce bâzı istifadeler temin edeceğim düşüncesiyle 
o kimseleri yanlış sevk ve idare eden iktidarın 
tutumuna karşı olduğumuz için bu kanun üze
rinde söz ediyorum. 

Tekrar etmekte fayda buluyorum. Dünya
nın her yerinde ve tarihin her döneminde ege
men güçlerin, artık toplumda daha fazla ege
menliklerini sürdürmeye imkânları kalmadığı 
zaman, iktidarlara egemenliklerini biraz daha 
sürdürmek için polis tedbirleri tavsiye eder. Ve 
her seferinde de o tedbirlere koşulan polisler 
veya askerler hep de vatandaşlarının karşısında 
bir yürek buruMuğuyla vazife yaparlar. Daima 
bir arzusu hilâfına iş gören bir insan haleti ruhi-
yesiyle hareket ederler. Bugün Türkiye'de top
lum polisi de maalesef iktidarımızın elinde kul
lanış şekillerine göre öylesine bir huzursuzluk ve 
arzusuzluk içindedir ve istemiye istemiye, ama 
geçim derdiyle veya diğer bâzı sebeplerle vazife 
görmektedir. 

Bunu nereden biliyorsunuz diye sorarsanız. 
Şahsan bildiğim tanıdığım toplum polisleriyle 
görüşmelerim oldu. Bir de İstanbul olayları se-
bdbiyle seyrettiğim filimlerde toplum polislerin
den bâzılarının hakikaten kendilerine verilen gö
revin, kendileri tarafından arzulanmıyan bir gö
rev şeklinde ifa edildiğini gösteren sahneler gör
düm. Daha ileri giderek İstanbul'da kanlı Pa
zar olaylarına karışmış ve İstanbul'da kanlı Pa
zar olaylarının doğmasında kanuni miting ya
panların değil, karşı tarafın içinde bulunanlar
dan aldığım sağlam ve samimî malûmata daya
narak söylüyorum ki, toplum polisi iktidar eliy
le maalesef çok kötü bir kullanma düzeni için
dedir ve çok muztariptir. 

Değerli arkadaşlarım; toplum polisinin İs
tanbul olayları ve diğer olaylarda nasıl kötüye 
kullanıldığını ifadeye geçmeden önce; şu 654 sa
yılı Toplum Zabıtası kurulması hakkındaki ka
nunun birinci maddesindeki esasa değinmek zo-
runluğunu duyuyorum, ihtiyacını duyuyorum. 
Çünkü bu maddeyi okuyup medlulünü ve mâna
sını sizlere anladığım kadar arz ettikten sonra, 
iktidarın haddizatında toplum polisini biraz ev
vel arz ettiğim gayelerle kullanmaya yetkisi ol
madığını da ifade etmiş, ispat etmiş olacağım. 

Bakınız 654 sayılı Kanunun birinci maddesi 
ne diyor. Müsaadenizle okuyayım : 
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«Madde 1. — Cumhuriyet ve hürriyet düze
nini demokratik usullerle korumak, kanun dışı 
sokak ve meydan hareketlerini önlemek, toplu
mun ve kişinin maddi ve mânevi varllıklannın 
kanunlara aykırı grev ve lokavtlar yüzünden 
kısmen veya tamamen tahribe uğramasını önle
mek.» 

önemli olan şu. Demek ki, Cumhuriyet ve 
hürriyet düzenini demokratik usullerle korumak 
için kanun dışı sokak ve meydan hareketlerini 
önlemek için, demokratik usullerle önlemek için 
bir zabıta, bir toplum zabıtası bir kendisine mah
sus bir zabıta kuvveti teşkili öngörülmüş. Çok 
doğru bir düşünce, doğru bir adım, doğru bir 
hamile. Pek aşikâr ki, 1961 Anayasası Türkiye'
de yaşıyan herkese ve her grupa, her zümreye, 
her sınıfa, Anayasanın 28 nci maddesindeki esas
lara uymak ve o esaslara dayalı olarak çıkarılan 
kanunlara tâbi kalmak şartiyle istediği ve ka
nunların tarif ettiği hükümler içinde gösteride 
bulunmak, toplantı yapmak, söz söylemek, yazı 
yazmak hürriyeti bahşolunmuştur. Bu Anayasa 
toplumu statik bir toplum olmaktan çıkarmayı 
öngören Anayasadır. Bu Anayasa devrimci bir 
Anayasadır. Yalnız, bu 28 nci maddede toplan-
ma ve gösteri yürüyüşleri hakkında bir hürriyet 
bahşetmiş olması hasebiyle Anayasa bunu ka
zanmış değildir. Anayasa ihtiva ettiği bütün re
formist ve devrimci hareketleri yapmaya mec
bur tuttuğu devleti temsil eden Hükümetin bu 
ülkenin insanlarına verilmesi öngörülen haklar 
verilmediği takdirde bu 28 nci maddesiyle hal
kın, toplum katlarının, zümrelerinin başkal
dırmasını öngörmüştür. Gösteride bulunacaksı
nız demiştir, toplanacaksınız demiştir. Toplana
caksınız ve iktidarları Devletin yapmaya mec
bur olduğu bütün ileri, hamleleri yapmaya 
zorlıyacaksmız, demiştir. Yani Anayasanın 28 
nci maddesindeki toplanma ve gösteri yürüyüş
leri hürriyetini düzenliyen madde mücerret klâ
sik, sadece eli kalem tutanın yazı yazması, dilli 
söz söyliyenin birtakım mânevi hususları dile 
getirmesi veya birtakım görüşleri ve düşünce
leri ifade etmesi için verilmiş değildir. Mücer
ret madde değildir. Diğer maddelerinde yer al
mış toplumsal kalkınmayı ve başka bir toplum 
yapısına geçmeyi temin etmeye yararlı değişik
likleri, reformları ve devrimleri yapmıyan Hü
kümeti yaptırmaya zorlamak için konulmuş bir 
maddedir. Gösteri yürüyüşleri ve toplantı mad

desi bizim anlayışımıza göre budur. Anayasa bu 
hali ile de devrimci bir Anayasadır. Bu devrimi 
sanmasınlar ki, şu veya bu kimseler yapacaktır. 
Elbette ki, bu ülkenin insanları, elbette ki hiçbir 
kimseye bağımsızlığından zerre vermeksizin 
kendi içlerinden binlerce senelik mazilerine 
lâyık bir anlayış içinde titizlikle, ama kimseden 
korkmaksızm, ama şu veya bu isnadın altında 
erimeksizin insanlık haklarının icabını alacak
lardır ve yapacaklardır. Buna kimse mâni ola-
mıyacaktır. 28 nci maddenin işte tatbiki cümle
sinden olmak üzere, toplum zabıtası kanunu çı
karmışız. Demişiz ki, Anayasanın 28 nci mad
desine göre gösteri yürüyüşlerinde ve toplantı
da bulunmak istiyen vatandaş zümrelerini her 
kim. ki, meneder, her kim ki, o gösteriye ve top
lantıya mâni olur, toplum zabıtası yolu ile o mâ
ni olanlar tasallutlardan menedilecektir, Top
lum Zabıtası Kanununun esprisi budur. Kısaca 
hulâsa edersem, Anayasa gerçek demokrasilerde 
modern ülkelerde yaşanan hayatı getirmek için 
devlete devrimci görevler vermiştir. Onu yap
mıyan bir hükümet varsa vatandaşa 28 nci mad
desi ile gösteri yürüyüşünde bulunmak, toplan
tıda bulunmak hürriyetini vermiştir. Şayet o 
toplantı ve gösteri yürüyüşünü yaparken vatan
daş bir başka grup ona musallat olursa onu me-
nedecek kuvveti de toplum zabıtası kurmakla 
düzenlemiş ve böylece bir sistematiğe bağlamış
tır. 

İstanbul'da kanlı Pazar olayları önemli bir 
vakıadır. Orada ve diğer yerlerde toplum zabı
tasına ; Anayasanın devrimci karakterine, o dev
rimci karakteri ifade eden 28 nci maddeye ve 
toplum zabıtası esprisine açık sarahatine uygun 
kullanmış mıdır, kullanmamış mıdır onu araş
tıralım. Bakınız iddialarımız ne kadar doğru çı
kacaktır. Önce şurası bilinmelidir. İktidar ge
linen toplumsal olayların, gittikçe insan hak ve 
hürriyetlerini daha ziyade konu eden toplumsal 
hareketlerin üstesinden gelemeyince Anayasa
nın emrettiği reformları yapmadığı, gerekli 
devrimleri basarmadığı, toplumu olduğu yerde 
çakmak istediği için her hak istiyenin karşısı
na acaba Devlet kuvvetleriyle birlikte iştirak 
ettirebileceğim başka bir zümreyi şu veya bu 
şekilde kandırarak, meselâ koministlere karşı 
çıkarıyorum, meselâ dinsizlere karşı ayaklandı
rıyorum, komünistlere karşı, satılmışlara kar
şı, şunlara karşı, bunlara karşı, ayağa kal-
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kmız onlarla mücadele ediniz diyerek bir 
kısım insanı biraz evvel arz ettiğim zabıta 
ile iştirak ettiğim böylece o gelişen top
lumsal olayları önliyebilirmiyim çabası içinde 
bulunmuştur. İstediği kadar Sayın Hükümet 
biz böyle bir çabada bulunmadık, desin, O za
man Hükümeti en az büyük basiretsizlikle itham 
etmeye mecbur kalacağız. Yok geniş tafsilât 
vermeden meselenin esasına değineyim. 1969 se
nesi 16 Şubatında cereyan eden İstanbul olay
larında Hükümetin tutumu, biraz evvel arz et
tiğim şekildedir. Bakınız olayları kısaca hulâsa 
edince nasıl meydana çıkacaktır. Birkaç yıldan 
beri ülkede bilhassa üniversite gençleri tarafın
dan daha ziyade bağımsızlığımızın zedelendiği, 
gittikçe elden kaçtığı, ekonomik bağımsızlığı
mızın yanında siyasi bağımsızlığımıza da halel 
gelmekte olduğu inancı ile yapılmış birtakım 
hareketler müşahede olunmaktadır. Özellikle 
6 ncı filoya karşı gençler gösterilerde bulunu
yorlar. Bu gösterilerini daima kanunların em
rettiği yollardan geçerek yapıyorlar. Ve 6 ncı 
filoyu bir sembol olarak emperyalizmin ülkeye 
hululünün teyit kuvveti gibi görerek ifadeye ça
lışıyorlar. Bu gösteriler sırasında bâzı kere 
gençlerle bir keresinde o filonun erleri, zabit
leri arasında, subayları arasında bâzı kere po
lisle gençler arasında çatışmalar oluyor, Tabiî, 
Hükümet bunu izliyor. Hemen söyliyelim ki, 
anti - emperyalist mücadeleyi yapmış, anti - em
peryalist mücadele temeline oturmuş bir parti 
olarak biz parti olarak gençlerin hareketinin 
öncesinden veya sonrasından her hangi bir ter-
tipçiliği veya nizamcılığı veya kışkırtıcılığı ile 
alâkası olmıyan bir parti olarak, (A. P. sırala
rından, belli değil, sesi) bütçe müzakereleri sı
rasında burada ifade ettiğim gibi, Sayın Öz-
türk'ün isnadı üzerine parti olarak 28 nci mad
deye Anayasanın uygun olduğu müddetçe hiç
bir zaman ne menfi ne müspet değerlendirme
dik. Demek istedim ki. 28 nci maddenin verdiği 
hakları kullanan gençlerin karşısına çıkmadık. 
Ama 28 nci maddenin dışında silâhla veya za
rar vermek için yapılan hareketlerle vukua ge
len gösterilerde de elbetteki 28 nci maddenin 
unsuru olmadığı için tasvipkâr olmadık. Bunu 
mütaaddit defalar arz ettik. Bu başka bir se
ferinde başka türlü, bir başka seferinde başka 
türlü... Velhasıl gençler emperyalist mücadele 

anti - emperyalist mücadelede rol aldılar. İkti
dar bunları görüyor. Her seferinde işte hâdise
ler şu veya bu şekilde geçiyor. En sonunda Ba-
yazıt Kulesine çekilen bir kırmızı bayrak (A. P. 
sıralarından kızıl bayrak, sesleri) dolayısiyle, 
ne olduğunu Hükümetin ağzından işittik, meğer 
o kırmızı bayrak, yahut kızıl bayrak değilmiş. 
Ölen bir arkadaşlarının resmini ihtiva eden 
bayrakmış. Öyle, resmî olarak öyle beyan etti
ler. Bunu vesile ittihaz ederek ve bir zaman
lardan beri de bâzı kişilerin kışkırtması ile ca
milerde toplanarak cihat namazları kılın
dığı da yine Hükümetin müşahedesi altında. 
Şimdi olaylar iki taraflı olarak gelişiyor. 
Bir tarafta gençler, milliyetçiler, bütün bağım
sızlıklara. bakımlılıklara karşı olanlar Anayasa
nın öngördüğü usuller içinde mücadele ediyor
lar. Bir taraftanda bâzı çevreler, bilhassa din 
istismarı yolu ile bâzı hareketlerde bulunuyor
lar. Bu arada bir gazete durmadan büyük kış
kırtmalarda bulunuyor. (A. P. sıralarından 
Ulus Gazetesi, sesleri) Cihat açmaktan bahse
diyor. Bütün Müslümanların birleşmelerinden 
bahsediyor, işte bütün bu gençlerin kötü niyet
li olduğundan bahsediyor. Onları camilerde 
tonlamayı «ağlık veriyor. Ve bu da Hükümetin 
bilgisi içinde cereyan ediyor. Sonra o gazetenin 
badyalarının bir ülkeye, mahkûm olduğu için 
bir ülkeye kaçtığım da duyduk, okuduk. Böy
lece hâdiseler geliyor nihayet 16 Şubat olayla
rına tekaddüm eden olaydan iki e-ün önce Cuma 
namazı münasebetiyle Bayazıt camiinde torPantı 
yanılıyor. O Bayazıt camiinde, iste o Bavasıt 
Kulesine asılan bayrağı, Hükümetin dili ile 
kızıl bayrak olmadığı ifade edildi, onu bir 
kızıl bayrak olarak grösternıek suretiyle camide 
namaz kılanların bir kısmına Pazar günü yapı
lacak toplantıya... 

ORHAN KOR (İzmir) — Kanunla bunla
rın ne alâkası var, bunları anlatıyorsun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — top
lantıya karşı çıkmalarını istiyor. 

ORHAN KOR (izmir) — Çok dinledik böy
le palavraları... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Kala
balık kahramanı arkadaşım, eğer konuşmaya ce
saretin varsa buraya gel. 

ORHAN KOR (izmir) — Orada da konuşa
cağım... 
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BAŞKAN — Sayın Gündoğan, birbirinize 
karşı karşılıklı ittihamda bulunmaya hakkınız 
yoktur. Riyaset zatiâlinizin konuşmasını kes-
memiştir devam ediniz ve konuşunuz lütfen. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Başkan usulsüzlük yapıyorsunuz, tarafgirlik 
yapıyorsunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurur musunuz?.. Usulsüzlük 
yapıyorsunuz, önce konuşanı susturursunuz, on
dan sonra hatibi. 

BAŞKAN — Bir dakika durunuz.., Bir da
kika Sayın Gündoğan. Sayın Öztürk, zatiâlini-
zin indinde zaten hiçbir zaman doğru hareket 
yapmadım. Bugün de bu doğru yapmadığım 
hareketlerden bir tanesini işlemiş bulunuyorum. 
Bu sizin kanaatiniz olarak kalsın. Heyeti Umu-
miyenin kanaatine şimdi arz edeceğim. Muhte
rem senatörler dikkat buyrulursa arkadaşları
mız oradan sayın hatibe söz attıkları zaman 
elimde mevcudolan ikaz âleti ile arkadaşlarımı 
ikazda bulunmuştum. Eğer arkadaşımı rahatsız 
edecek şekle yükselmiş olsaydı bu itiraz bu 
müdahaleyi de yapacaktım. Fakat Sayın Gün
doğan acelecilik ettiler ve hakkını çabuk kul
landılar. Aşil'in bir sözü vardır «Hak sabit 
değildir, mütehavvildir, bir noktaya kadar hak 
mevcuttur o noktayı taarruz ettikten sonra hak 
yerini değiştirir.» O sebepten dolayıdır ki, Sa
yın Gündoğan hakkının hududunu aşmak sure
tiyle müdahale etti, o sebepten dolayı da Sayın 
Gündoğan'a devam etmelerini rica ettim, buyu
run Sayın Gündoğan lütfen devam edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, o gün sabahleyin yapılacak 
gösterilere karşı çıkmak üzere camide bulunan 
ahaliye telkinde bulunuluyor; bununla beraber 
Sabah Gazetesi mütemadiyen birkaç zamandan 
beri yürüttüğü kampanyaya devam ediyor. Biz
zat hareketlere iştirak edenlerden dinlediğime 
göre, Bayazıt'a gidiyorlar orada bir bayrak yak
ma merasimi yapıyorlar. Ondan sonra bir kıs
mı üniversiteye giriyor, bâzı yerleri işgal edi
yor, bâzı, tahribat da bulunuyor. Ama hepsi 
Pazar günü gösteride bulunacak gençlere ve iş
çilere karsı çıkmak için yemin ediyorlar. Ve 
hakikaten bir gün sonra Pazar p-ünü kanunların 
emrettiği yollara başvurarak i*in almış olan 
gençler ve işçiler, antiemperyalist mücadelede 

bilinçli yerlerini almış olan kişiler kanunlar 
çerçevesi dâhilinde Bayazıt'tan başlıyarak Tak
sim'e doğru yürüyorlar. Şimdi konvoyun, kafi
lenin yollardan geçtiğini tasavvur ediniz. Söy
ledikleri belli, pankartları ellerinde ölen genç 
arkadaşlarının yaslarını tutuyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakikanızı 
rica edeceğim ve önce özür dileyeceğim. Efen
dim, Riyaset bir sayın hatibi sadede davet etmek 
hakkına sahiptir. Şimdi sadedin içinde bulu
nup bulunmadığınızı tam mânasiyle, katiyetle 
idrak edebilmek için sizden sual rica ediyorum. 
Bu konuşmuş olduğunuz mevzu kanunun sadedi 
ile hangi noktasında alâkalıdır, iki cümle ile lüt
fen bana beyan ederseniz ben de müsterih olur 
ve tüzüğün bana vermiş olduğu hakkı o istika
mette kullanırım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, ben konuşmalarıma başladığımdan 
bu yana hadiseleri bir sistem içinde arza ve iza
ha çalışıyorum. Bu biraz evvelki •cümlemi bi
tilmeden evvel toplum polisinin iktidar tara
fından ne suretle kullanıldığını ve kullanıl
mak istendiğini.... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Kâfi efen
dim, buyurun devam edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir 
hadiseyi zikrederek ifadeye çalışacağım demiş
tim, onu ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kafile Taksim'e var
dığı sırada Taksim'deki manzara şudur : Ta sa-
bahtaniberi birbirine söyliyerek, Taksim Mey
danının duruşuna göre Doğu - Kuzeyinde bin
lerce insanın saatlerdenberi orada toplu halde 
bulunduğunu görüyoruz. Binlerce insan bir za
yıf polis kordonu ile çevrilmiş olarak duruyor. 
Düşününüz, bir taraftan resmî izinle yürüyen 
bir kafile, Bayazıt'an itibaren yayan bir 
hayli mesafe alır, köprüleri falan geçi
yor. Dolmıabahçeye geliyor, Dolmalbançe'-
den yukarı çıkıyor. Bütün bu kafilenin yü
rüyüşü esnasında Taksim'de adedi gittikçe ar
tan bir kalabalık teşekkül ediyor. Ve bir yığın 
teşekkül ediyor. Bu kalabalık saatlerdenberi 
orada duruyor. O kalabalığın orada bulunması 
daha evvel gazetelerin neşriyatımdan hissesini 
alamadığını fazediyorum Hükümetin, daha ev
vel iki gün evvel camide olan hadiselerden, ye
minlerden bayrak yakmalardan, üniversiteye 
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girişlerden Hükümetin haberdar almadığını f ar-
zeddyorum. Dalha evvel gazetenin neşriyatından, 
cilhad davetlerinden yine Hükümetin haberi yok. 
Böyle bir Hükümet ki, ne görüyor, ne duyuyor 
ne anlıyor ama, Taksim Meydanında miting ol
duğu, gösteri yürüyüşü yapmak üzere bulundu
ğu bir sırada binlerce insanın gittikçe kalaba
lık bir kesafet peydah ettiklerini görüyor, göre
miyor diyemiyeceğim. Çünkü, polisle onları çe
viriyor. Bu nasıl şey? Yürüyen kalabalık kanu
nen yürüyor. Orada toplanan kalabalık Toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri Kanununa aykırı. Yapı
lacak şey budur, gayet basittir. Bu insanların 
Gösteri ve toplantı yürüyüşler Kanunu gereğin
ce burada bulunmaları bir kere kanunlara, eski 
tâbiri ile nef'anlil kanun, sadece kanımu koru
mak bakımından aykırıdır, hemen tedbir alınır. 
Arkadaşlarım, burada durmak yasaktır, bu ka
dar inaan bir arada durmaz. Toplantı ve göste
ri yürüyüşlerine müsait bir hareket yapmak isti
yorsanız gerekli izni alınız, denir; ki öğrenece
ğiz. Ama polisle etrafı çevrilmiş kalabalık du
ruyor. Diyelim ki, onların kanuna aykırı hare
ket ettikleri Hükümet tarafından kabul edilme
di. Peki aşağıdan gelen izinli mitingcilerle bun
ların çatışması halinde ben ne yaparım? Nasıl 
bir tedbir alırım? Onu da pek düşünmüyor, dü
şünmek istemiyor diyeceğiz. Çünkü o takdirde 
neyi düşünüyor? Her halde şunu düşünüyor: 
Ben, diyor, bu zayıf polis kordonu ile muhafa
zaya güya başladığım bu kalabalığın ne mak
satla buraya geldiğini biliyorum, aşağıdan ge
len kafile ile bunlar telâki ettikler: takdirde 
hâdiselerin şöylesine bir manzarası hâsıl olacak
tır. Denecektir ki, yarın işte gençler işçiler, em
peryalist mücadele yapıyorlar, ama halk bunun 
komünistlik, halk bunun dinsizlik olduğunu bi
liyor. O itibarla toplanıyor ve torbalardan çık
mış sopalarla onların üzerine hücum ediyor, ben 
de ne yapayım, polisim de bu kadar olduğu için 
önliyemiyorum. Şimdi bana beş bin tane daha 
verin ki, yine böyle yapıldığı zaman aslında ön-
liyeyim değil, aslında bu harekete daha bir yan-
gınlık bulayım, çünkü hakikaten hâdiselerin te
lâkiden sonraki cereyanı şöyle oluyor. Bir kı
sım kanuni mitingcilerin arkası kesiliyor, ka
nunsuz mitingciler orada bütün sopalarla teç
hiz ediliyor, dövüş, dövüş, dövüş sonunda iki 
kişi ölüyor, iki kişi ölüyor... 

Değerli arkadaşlarım; şimdi hal böyle. Filim-
îerde bunu bütün çıplaklığı ile seyretmek müm
kün. Tekrar ediyorum korkumdan değil, hâ
kimlik yaptığım için söylüyorum, kati delil, 
maddi delil bulsam bunu da söylerim, ama gü
zel bir tertip. Kanuni mitingciyi kanunsuz mi-
tigçiyle nötralize etmek ve bunu siyaset sahne
sinde kullanmak. Şayet polisin az ise, şayet 
polisin kâfi değil ise, o onbinlerce kalabalığın 
toplanmasından evvel veyahut aşağıdan gelen in
sanların oraya gelmesinden önce yol tıkayamaz 
mıydı? Asker çağıranmz mıydı? Nitekim çağır
dın ve önledin. Demek ki, öyle anlaşılıyor ki, 
çok akıllıca bir hareket olacaktı bu, güya halk 
karşı çıkıyor bu harekete denecekti. Olmadı, 
olmadı çünkü filim çekildi. Eski devirler yok, 
artık şahit beyyinesine kimse kanmıyor, maddi 
delillere bakıyorlar. O filimler de bize böyle bir 
hareket içinde bulunduklarını gösteriyorlar. 

Bu itibarla biz bu kanunun aslında toplumun 
içinde bulunduğu dengesizliklerden kurtulması
na yardımcı bir kanun olduğuna kaani değiliz. 
Bunlar çoğaldığı zaman daha iyi hâdiselerin ce
reyan edeceğine de kaani değiliz. Hele Sayın 
içişleri Bakanının Millet Meclisinde söylediği 
gibi, bunların adedlerinin 30 bine çıkarılacağı 
ve askerlikte komondo tatbikatı görmüş kişiler
den donatılacağı, çok hususi eğitimlere tabi 
tutulup birtakım silâhlarla teçhiz edileceği fa
lan hakiki ise, vâki ise, tasavvur halinde ise ve 
bir gün olacaksa bu memlekette ne olacaktır, 
bilir misiniz? Zulmüle abat olmak istiyenlerin 
ahirlerinin berbat olacağı bedihîdir. Çünkü bu 
bir şair sözüdür. 

Bu itibarla biz halisane ve samimî duygula
rımızla şunu diyoruz: Bir toplumun gidişini 
polisle önlemek yerine o toplumun içinde yaşı-
yan insan tabakalarının arasındaki toplumsal ve 
ekonomsal farkları giderici sosyal ve ekonomik 
tedbirlere başvurunuz ve illâ bundan başka ça
reniz yoktur. 

Bir de şunu söylemeden geçemiyeceğim. Top
lum polisinin adedinin artması sonunda, nor
mal polisle toplum polisi arasında halen mevcu-
dolan ücret farkının, anlayış farkının daha çok 
keskinleşmesi de adeden keskinleşmesi mümkün 
olacaktır. Biran evel her iki polis kuvvetinin 
aynı düzeye getirilmesinde fayda mülâhaza edi
yoruz. 
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Ve değerli arkadaşlarım, derim ki, son ola
rak, Sayın Hükümetten toplum olaylarının ço
ğalmasının sebeplerini toplum bilimi açısından 
tetkik ediniz, zabıta bilimi açısından değil. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakikanı
zı rica edebilir miyim efendim? Sayın Gündo
ğan, demokratik idare ile idare edilmekte olan 
memleketlerde ve bilhassa Anayasanın hâkim 
olmuş olduğu memleketlerde iktidarlar ancak 
seçimle değişirler. Veya Meclis içinde, Meclis 
çalışmalarında ademi iktidarla değiştirilirler. 
Hukuk Devletinin mânası bu, demokratik niza
mın mânası budur. 

Halbuki muhterem zatıâliniz zabıtlarda sa
rahaten belli olduğu şekilde şu beyanda bulun
dunuz : «Adalet Partisi iktidardan düştüğü gün, 
ne vakit olur kestirmek için kâhin olmak lâ-
zımgelir. Belki bugün, belki bugünden de daha 
yakın olabilir.» 

Bu beyanınız sarahatle Riyasetin demin Yü
ce Senatoya arz etmiş olduğu hususlara aykı
rıdır. Bunun başka bir mânaya gelmemesi için 
Yüce Senatonun zabıtlarında tavzih edilmesinde 
isabet vardır. O sebepten tavzih etmenizi rica 
ediyorum efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Şu anda belki Mecliste düşmüştür. 

FİKRET GÜNDOĞAN "(Devamla) — Sayın 
Başkan, bir mecazi söyledim, bir şairden bir 
mısra söyledim. Yani Sayın Başkanım ben şa
ire bulacaksınız zannettim kabahati. Kabahat 
benim değil. Teşekkür ederim. (G. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu kürsü 
şairlerin şiirlerinin söylenmesi için kurulmuş 
değil. 

BAŞKAN — Muhterem Hükümet, bir hu
susu tavzihen bildirmek isterim, İçtüzüğümüze 
belki vâkıf olmıyabilirsmiz. Sayın Hükümet 
her zaman söz istemek hakkına sahiptir. 

Sayın Alpaslan, grup adına buyurunuz efen
dim. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkanım, sıramı lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika rica edeyim efen
dim. Sayın Alpaslan buyurunuz efendim. Yal
nız bir dakika müsaade etmenizi rica edeceğim. 

Muhterem Koksal, talebinizi aldım. İçişleri 
Komisyonunda muhalefet şerhi yazmış olduğu

nuzu, vesikayı tetkik etmek suretiyle tesbit et
tim. Yalnız İçtüzüğün 34 ncü maddesinde bir 
komisyonda üye bulunan kişilere muhalefet şer
hi verdiği takdirde o kanun tasarısı veya tek
lifi üzerinde konuşmak hakkı tammaktadır. 

Ama 58 ncı maddede, 59 ncu maddede oldu
ğu gibi söz sırasında takaddüm hakkı tanıma
mıştır. O sebepten zatıâlinizi İçtüzüğün 56 ncı 
maddesi gereğince söz sırasına yazdım. Şimdi 
kaçıncı sırada olduğunuzu arz ediyorum efen
dim. 10 ncu sırada bulunuyorsunuz efendim. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, 56 ncı maddede söz istiyen 
6 kişiden fazla olursa lehte, aleyhte ve üzerin
de tasnife tabi tutulacağım zikretmektedir. 
Lütfen bu tasnife tabi tutun. 

BAŞKAN — Haklısınız, bir talebiniz olursa 
Muhterem Koksal bunu hemen yerine getiri
rim. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Bu talebi arz etmek için 56 ncı madde diye 
takririn altına zikrettim. 

BAŞKAN — Lütfen yazılı olarak. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Takririn altında var, 
BAŞKAN — Muhterem Koksal, okuyorum: 

«İçişleri Komisyonundayım. Görüşülmekte olan 
kanun tasarısına muhalif kaldım. Kısa bir mu
halefet şerhi yazdım. Muhalefet maddelerini 
açıklamak üzere söz verilmesini rica ediyorum.» 

56 ncı maddenin ikinci fıkrası gereğince bir 
takrir yazmanızı rica ediyorum. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — «Not: 56 ncı madde» diye altında var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Alpaslan. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; toplum zabıtası kurulması. 
hakkındaki 654 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sı üzerinde görüşmeler cereyan ediyor. Eğer 
benden evvel konuşan değerli sözcüyü dinleme
miş olsaydım bu tasarı üzerinde birkaç cümle 
ile grupumuzun görüşünü arz edip huzurunuz
dan ayrılmak mümkün olacaktı. Fakat kanunun 
gelmesi ile mesele üzerindeki görüşme biraz da
ha yayılmnş bir hal aldığı için bu vesile ile gru
pumuzun gerek program olarak, gerek tutum 
olarak üzerinde hassasiyetle durduğu bir görü-
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şii, fasla zamanınızı almadan,, arz ve izah etme
ye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarını, dünyanın yeni bir 
çağ içerisinde bulunduğu vakıası gerçektir. 
Dünyanın binbir meselesi vardır, elbette ki 
Türkiye'nin de meseleleri çoktur. Ve gerçek 
olan Türkiye'nin meselelerinin birçoğunun, 
büyük çoğunluğunun maziden aktarılıp gel
mekte olması keyfiyetidir. 

Bizim yeni Anayasamız getirdiği yeni hak
larla ve gösterdiği hedeflerle birçok meseleyi 
srjyun yüzüne çıkarma imkânını bulmuştur. Ve 
bu şekilde suyun yüzüne çakmış olan meselele
re çare arama hususunda hepimize büyük va
zifeler düşmektedir. 

Türkiye'nin meselesi yoktur diye kim iddia
da bulunursa bunun sözüne hiçbir kimsenin 
inanmıyacağı gerçeği de ortadadır. Türkiye'nin 
meselelerinin hepsinin şu zamanda veya bu za
manda ortaya çıktığı iddiası da hakikata uygun 
düşmez. Ama Anayasamızın pek çok mesetteyi 
görünür hale getirdiği gerçeğini huzurunuz
da ifade etmeyi vazife biliyorum. 

Türkiye'nin meselelerinin sosyal ve ekono
mik tedbirlerle halli cihetine gitmek, bunun. 
i~m ilmin ışığından faydalanmak suretiyle e1 

va gönül birliği yaparak Türkiye'nin kaderi 
üzerinde ve bilhassa istiklâli ve istikbali üze
rinde menfi tesir yapacağına yürekten inandı
ğımız aşın uçlara katiyen kendimizi kaptır-
makçnzın, milliyetçi ülkülerle meseleyi ele ala
rak halledemeyeceğimiz bir mevzuun olmadığı 
inancını da biz Güven Partisi grupu olarak mu
hafaza ediyoruz. (Bravo sesleri) Türkiye'de ne 
mesele varsa bunların hepsi , ama hepsi milli
yetçi görüşler içerisinde, o duygu ile «Bu vatan 
benimdir, ben bu vatanın evlâdıyım» düşüncesi 
içerisinde halledilebilecektir kanaatini taşıyo
ruz. Yalnız ortada bir gerçek vardır. Kendile
rini i''eri derecede devrimci, kendilerini ileri de
recede bilimci farzetmek suretiyile bundan 100 
sene evvel ırünün şartlarına sröre bâzı esaslar 
vazetmiş bulunan Alman Yahudisi Kari Marksa 
dönülmek suretiyle Türkiye'nin meseleleri hal
ledilmez. bilâkis Türkiye'nin basma yeni mese
leler srelir. (A. P. ve Güven Partisi sıraların
dan bravo sesleri ve alkışlar) 

Zararı yok sağ cenahtan alkış geliyor, sol 
cenahtan gelmiyor diye değil. Sol cenahta da 
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benden zerrece farksız düşünen o kadar aziz ar
kadaşlarımın olduğuna yakinen eminim ki bu 
sözleri söylerken hiçbir parti mensubu olmanın 
baskısı altında bulunmuyorum. Benim sözleri
mi yadırgıyacak olanlar da vardır, ama benim-
siyenlerinin de çok olduğuna şahsan inanıyo
rum. 

SALİH HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Benimse
diğimiz, benimsemediğimiz şeyler vardır, bu
nun 100 sene evveliyle ne alâkası var? 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan buyurun efen
dim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Türkiye'de alâka
sının ne olduğunu sözlerimle ifade etmeye ça
lıştım, herhalde arkadaşımın dikkatlerinden 
kaçtı. Türkiye'de halledilmiyecek mesele yok
tur, ama 100 sene evelki prensiplerin sahibi 
Kari Marksın gözü ile Türkiye'de meseleler 
halıledilmez, bilâkis yeni meseleler yaratılır de
dim, Ve bunda İsrar ediyorum. (C. H. P. sırala
rından kim. demiş sesleri) Kim demiş mesele
sini. ayrıca görüşelim. Kim diyenleri... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan bir dakikanızı 
rica edeyim, o kadar... 

GftVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Müsaade edin efen
dim, sizi yormadan geçiyorum efendim. 

Şimdi arkadaşlarım sözler üzerinde değil, 
"^ "«ketler üzerinde durduğumuz zaman, eli
mizdeki. kanun tasarısının ne mânaya alınması 
lâzım o-eldî İ! yolundaki, görüşlerimizi ortya ko
yarken, sokaklardaki hareketlerin de esasını 
tetkik etmek lüzumunu hissettiğim için bu söz
leri söylüyorum. Yoksa benden evvel konuşan 
bir arkadaşımın bir sözü, veya onun fikrinin 
esasen, cok uzadığında olduonm için hiçbir za-
roa-". münakaşa dahi edecek değilim. 

Muhterem arkadşalarım; Türkiye'de yeni 
Anayasamızla elbette ki çok hürriyetler ortaya 
çıkmıştır. 28 nci madde ile toplanma hürriyeti, 
gösteri hürriyeti kabul edilmiştir. Daha bunun gi
bi pek çok maddelerle pek çok hürriyetlerin mev
cudiyeti ortaya konulmuştur. Ama Türk Ana
yasasının bütün hakları ve bütün hürriyetleri 
üzerinde hassasiyetle durması lâzımgelen 3 esas
lı vazifesi olduğu inancını taşıyorum. Eski Ana
yasamızda da vardı, bu Anayasamızda da var
dır. Devlet, vatandaşın canına, ırzına ve malına 
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gelecek olan tecavüzleri defetmek zaruretiyle 
karşı karşıya. Bu büyük vazife ile karşı karşı
yadır. İşte bunu yapmadığı zaman Devlet âciz 
duruma düşmüştür ve Türkiyenin kaderi işte o 
zaman tehlikeye girer. Biz bu toplum zabıtası
nın teşkili hakkındaki kanunu Devletin biz
zat vatandaşların can, mal ve namusuna karşı 
vükubulacak tecavüzleri defetmek için ortaya 
getirdiği bir tedbir olarak mütalâa ediyoruz. 

Muihterem arkadaşlarım; biz zabıtayı iktida
rın düşüncelerini gerçekleştirmenin vasıtası ve
ya iktidarın kapısının bekçisi olarak telâkki 
eden zihniyetin uzağındayız. Biz Türk zabıta
sını Türk Devletinin zabıtası olarak müşahade 

* ediyoruz. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 
Tatbikatta eğer yanlışlıklar oluyorsa, tatbikat
ta eğer hatalar vukuıbuluyorsa bunun hesabını 
her zaman için görmek hem lâzımdır ve hem de 
hesabını görmek istiyerek kimselerle daima be
raber olmaya amadeyiz. Ancak Türkiye'de na
muslu insanların polisten korkması için sebep 
yoktur inancını taşıyorum. (Adalet Partisi ve 
Güven Partisi sıralarından bravo sesleri). 

Muihterem arkadaşlarım; Türkiyenin bir 
polis Devleti olması noktai nazarını demokratik 
zihniyette olan hiçbir kimse kabul etmez. Polis 
Devleti ancak sosyalist ülkelerde vardır. Polis 
Devleti akim, çok eskilere takıldığı ülkelerde 
geçerli bir haldir. Elbette ki memleketin sosyal 
meseleleri için düşünmeler olacaktır, iktidarın 
da alınması lâzımgelen kanuni tedbirler üzerin
deki noksanlıkları, hep birlikte, bazan parti
lerin de üstüne çekmek suretiyle, iktidar kana
dından da gelecek seslerle, seslerimizi birleştire
rek ortaya koymak vazifemiz olacaktır. Ama 
Türk Polisini bir vakıayı zikretmek suretiyle 
mutlak surette Devletin kudretini temsil eden, 
Devletin müracaat etmeye mecbur olduğu, va
tandaşlar hesabına müracaat etmeye mecbur ol
duğu kuvvet dışında takdim etmenin haksızlı
ğına inanıyorum. 

istanbul'daki 16 Şubat olaylarından bahsile 
bu meseleyi ortaya koymuş bulunuyor. Arka
daşlar 16 Şubat olaylarının araştırılması hak
kında Yüksek Huzurunuza bir önerge gelecek
tir. Biz meselenin gerçeğine inmek için iktida
rın da bu konuda yardımcı olmasını ve bu mev
zuun mutlaka bir araştırma mevzuu haline ge
tirilmesini bu vesileyle buradan bilhassa istir

ham ediyoruz. Gelsin ve bilinsin. Ama gerçek
leri de dikkate alalım. Derinliğine inerek dik
kate alalım. Antiemperyalizm mevzuunda kim
se kimseden geri kalmaz arkadaşlar. Türkiye 
şu parti, bu parti olarak değil, millet olarak 
emperyalizmin karşısında canını ortaya koymuş 
olan, bunun tarihteki en şerefli misalini vermiş 
olan bir memlekettir. Ve eğer biz bu misali ver
miş olan ecdadımıza lâyık olacak insanlar isek, 
siyasi kanaatlerimizi bir kenara atmak suretiyle 
elbette ki bu mevzuda üzferimize düşen namus 
borcunu eda etmeye hazır olmalıyız. Bundan 
hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama antiemper
yalizm adı altında bir yerden gelen veya bir 
nclkiadaki ittifaklara, karşı, zihniyetle öteki 
taraftaki antiemperyalizmi unutan bir siyasi te
şekkülün tertipleri veya onun marifetleri neti
cesinde hâdiseler huzurunuza gelirse, bunu da, 
aklı selimimizi kullanmak suretiyle değerlen
dirmeye ve işte o zaman müracaat edeceğimiz 
Devlet kuvvetlerini daha da kuvvetlendirmeye 
mecbur olduğumuz gerçeğini de unutmamalı
yız. Antiemperyalizm diyor; Yugoslavya bile 
Akdeniz'deki Amerikan filosunun kaldırılması 
mevzuunda Rusya filosu giderse Akdeniz'den, 
Amerikan filosu da gitsin dediği halde; benim 
memleketimde resmî bir parti olarak kurulmuş 
bir siyasi teşekkül kalkarda yalnız Amerika ge
mileri gitsin, ama Rus gemileri istediği gibi 
at oynatsın anlamına gelecek bir anlaşmayı, 
bir sözleşmeyi imza ederse, bunun nerelere va
racağını düşünmeye her Türk mecburdur ar
kadaşlar (Güven Partisi ve Adalet Partisi sıra
larından bravo sesleri) Emperyalizm, emperya
lizm, Rusya'nın emperyalizmini ne de çabuk 
unutuyor bu zavallılar? ikinci Cihan Harbi bit
tiği 1944 te 1944 ten 1948 e kadar Rusya 93 
milyon medeni insanın yaşadığı yerleri hâkile 
yeksan edip kendi bünyesine aldı. 426 bin ki
lometrekarelik sahasiyle, nerede Letonya, Lit-
vanya, Estonya devletleri? Nerede Polonya'
nın cemıbıındaM arazi? Nerede Filândiya'nın 
bir kısım arazisi? Nerede Balkanlardaki Ro
manya'nın Baserabya ovası, Şimal Bukovinası? 
Nerede Doğu Purusya'sı? Bunların hepsini İkin
ci Cihan Harbinden sonra Rusya kendisine il
hak etti ve onun dışında da cebri kuvvetiyle 
demokratik ülkelerin askerlerini terhis etmesi 
yüzünden, biraz da akılsızlıklarının neticesi 
olarak, Kızılordu askerim elinde tutmak sur,e-
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tiyle, ülkelere girdi ve orada zorla komünist ida
releri kurdu, Bugün Bulgaristan inim inim in
liyor. Geçerken gördüm kendim, bizzat tetkik 
ettim ve tetkik etme fırsatını buldum. Maca
ristan'ın başına gelen felâketler bırakın Türk
lüğü veya filân bilmem milleti, insan olanların 
yüreğini sızlatacak kadar ağırdır. Bunların em
peryalizmi nasıl unutuluyor? Çiftli Çekoslovak
ya yi, hem de komünist partisinin idaresindeki 
ros-yalbt Çekoslovakya'yı 24 saat içerisinde iş
gal etti. 

Ben, bir şeyin-daha dikkatte bulundurulma
sını bu vesile ile istiyeceğim arkadaşlarım. Çe
koslovakya'nın işgalinden sonra Rus Hariciye 
Nâzın Birbşmiş Milletlerin huzurunda bir sos
yalist ülkede sosyalizm tehlikeye girerse, diğer 
sosyalist ülke, o ülkenin içişlerine müdahale 
hakkına, sahiptir, dedi. Sosyalist Türkiye di
yen o bahtsız insanlara burada bu sözle hatırla
tıyorum arkadaşlar. (A. P. ve Güven Partisi 
sıralarından, alkışlar) Nerede emperyalizm ise, 
oıvjda da var, burada d!a var Rusya'nın tarihî 
İstinasını kabartmak suretiyle üzerimize çeke-
co1: vaziyetlerin içerisine gireceksin, ondan 
scaıra i ttif aklardaki İhataları düzeltme, onları 
ıslah etme yerine tek tarafa kızıl bayraklar ika
me edeceksin, bunun adına da ajitiemperyalist 
baraket diyeceksin? Yağma yok arkadaşlar 
(S-ğdan alkışlar) 

SAIİM HAZERDÂĞLI (Elâzığ) — Sayın 
B?-kanım hatibi sadete davet edecek misiniz? 
(S:-!dan gürültüler) (Sağdan alkışlar) Kimi sos
yalistlikle itham ediyorsunuz? (Gürültüler) 
Kimi sosyalistlikle itham ediyorsun? 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEH
Mİ ALPASLAN (Devamla) — Sosyalist ola
mazsın, hiçbir şey olamazsın, sen hiçbir şey 
olamazsın, Sosyalist adam. (Soldan şiddetli 
gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü-
ca?,:İ3 eier misiniz? Sise niyabeten.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Bakkamın, Mac Karthy gibi konuşmasın,.. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, size ni
yabeten vazife görmekte olan Riyaset icabeden 
tedbirlerini alsın müsaade ediniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Mac 
Karthy gibi konuşmasın. (Soldan gürültüler) 

j BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, ciddiye
timizi muhafaza edelim, bize yakışır şekilde ha
reket edelim. 

Şimdi Sayın Gündoğan, zatıâliniz düzen de
ğişmesi hususunda burada dörtbuçuk saat ko
nuştuğunuz zamanlar olmuştur. Biraz evvel ko
nuşurken, hattâ ben tereddüde düştüm, bu ka
nun tasarısı ile konuşmanızın ilgisini bana lüt
fen bildirir misiniz dedim. Misal veriyorum de
diniz, kendiniz nizamı, nizamı yalnız kendiniz 
için tatbik ediliyor diye düşünüyorsanız bunda 
yanılıyorsunuz. Riyaset zatıâlinize göstermiş 
olduğu müsamahayı diğer hatip arkadaşlara da 
gösterecektir. Diğer hatip arkadaşlara göster
miş olduğu tahdidi zatıâlinize de tatbik ede-

| çektir. Onun için müsaade ederseniz hatip ko
nuşmasına devam etsin, sadece davet edilece-

j ği zaman Riyaset kendilerini sadede davet ede
cektir efendim. 

Buyurun Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, sevgili arkadaşlarım, bu va
kıaları, daha önceki konuşamalarm Türkiye'
deki devlet kuvvetlerinin nasıl daha da kuv
vetlendirilmesi lüzumuna inancımızı ifade et-

| mek için kullandım. 

1 Arkadaşlar, Türkiye'de asayişsizlikten şi-
| kâyet vardır. Sade vatandaş, namuslu vatan-
{ daş, Türkiye'de asayişsizlik var diye Hüküme-
| tinden şikâyetçi ve biz sırası geldiği zaman, 
| Hükümeti asayişi temin edememiş olmakla it

ham ediyoruz. Ne ile asayiş temin edecek Dev-
| let? Elbetteki kendisine imkân vereceksin. 
| Türk polisi falan iktidarın emrinde filân. Ar

kadaşlar insanların zaafı her zaman olabilir, 
ama bir şeyi hilelim; Türkiye'de yeni müesse-

l seler karşısında Devletin kuvvetlerini müessir 
; bir tarzda, bir istikamette kullanmaya hiç kim-
I senin gücü yetmez ve akıllı insanlar ki, bugün 

Devletin içerisinde elbette akıllı insanlar var-
j dır ve çoktur, onlar da böyle bir kullanmaya 
j yanaşamazlar. O itibarla toplum zabıtası hak-
I kındaki bu tasarıyı biz bir lüzumun, bir zaru-
; retin ifadesi olarak mütalâa ediyoruz ve grup 
! olarak bu tasarının lehinde bulunuyoruz. 

j Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile bir 
t şeyi hatırlatayım. Benden evvelki arkadaşım 

da aynı noktaya temas ettiler, toplum zaibıtası-
1 nı teşkil, terkibederken kendilerine tanınan bir 
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kısım hakların diğer polislerden esirgenmiş ol
masının husule getirdiği huzursuzluğun biran 
evvel giderilmesi mevzuu hususunda Sayın içiş
leri Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin bize, Meclislerimize yeni tekliflerle gol-
miş olmasını da yürekten temenni ediyoruz. 
Bu kanun tasarsmm kanunlaşmasını temenni 
ederken, bu kanunla Türk Devlet hayatında 
hizmet alacak şerefli memleket evlâtlarının 
sihhatli, uzun ömürlü ve şerefli bir hayat ge
çirmelerini diliyor, kanunun Türk milletine 
ve toplum zabıtasına uğurlu olması dileğiyle 
hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (A. P. ve G. P. 
sıralarından şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, teşekkür ede
rim efendim. 

Muhterem senatörler, bu tasarı üzerinde 15 
sayın arkadaşımız, sayın üye söz almış bulun
maktadır. 56 ncı maddenin 4 ncü fıkrası ge
reğince bu sözün tertibini; lehte, aleyhte, ve 
üzerinde olmak üzere Riyaset sıraya koyacak
tır. Şimdi... 

MEHMET HAZER (Kars) — Bu kanunun 
tüm lehinde, tüm aleyhinde olmıyan arkadaş
lar vardır, (üzerinde var sesleri.) Konuşacak 
arkadaşları talhdidetmiyelim. Çıkarken lehin-
deyim, aleyhhıdeyim desin, konuşa'bildiği ka
dar konuşsun (Tüzük var sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Hazer, biz sayın sena
törlerin hakkın suiistimaline tevessül edecek
leri kanaatinde değiliz. Eğer böyle bir tatbikat 
olacak olursa, ki, hiç inanmıyoruz, o takdirde 
Riyaset vazifesini ifa edecektir efendim. 

Sayın. İsmen, lehte mi efendim. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Saym ismen, Riyaset Heyeti 

Umumiyeye niyabeten vazife görmektedir. Kar
şılıklı görüştüğümüz zaman lütfen ayağa kalk
manızı. rica ediyorum efendim. 

Saym ismen, lehte mi, aleyhte mi? 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Aleyhin
de. 

BAŞKAN — Saym Seyhan? 
NECİP SEYHAN (Hakkâri) — üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Lehin
de. 

BAŞKAN — Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Aleyhin

de. 
BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Koksal. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca. Se

çilen Üye) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Coşkun. 
CELÂLETTIN COŞKUN (Aydın) — Lehin

de. 
BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Saym Kutlar?.. 
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 

— Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Turgut?. 

ALİ KEMAL TURGUT (Denizli) — Lehin
de. 

BAŞKAN — Saym Yılmaz Mete? 
MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu söz sırası 
satıâlinizdedir. Yalnız zatıâlinize söz vermeden 
önce takrirler var, müsaade ederseniz onları 
okutayım. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Saym 
Başkan, şu leh, aleylh ve üzerinde söz alanları 
sırası ile okur musunuz? 

BAŞKAN — Şimdi arz edeceğim efendim, 
sıraya koyacağım ve Saym Kalpaklıoğlun'dan 
sonra hemen Heyeti Umumiye'ye arz edeceğim 
efendim. 

Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1242 sıra sayılı tasariyle ilgili şahıslar adına 

saym senatörlerce yapılacak konuşmaların onar 
dakika olarak tahdidini arz ve teklif ederiz. 

İzmir 
Beliğ Beler 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Toplum zabıtası hakkındaki görüşmede ki

şisel konuşmaların 10 dakika ile tahdidini arz 
ederim. Saygılarımla. 

Samsun 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — İki önerge de mahiyeti itibariy
le bir olduğundan, önergeleri birleştiriyoruz. 

önerge hakkında söz istiyen sayın üye?. 
NEJAT SARLICALÎ (Balıkesir) — Aley

hinde söz istiyorum. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Ben de aleyhinde söz istiyorum. 
NEJAT SARLICALÎ (Balıkesir) — Ben 

konuşma sıramı Sayın Köksal'a veriyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Koksal. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Efendim, toplum polisi hakkındaki bu 
kanun tasarısı, zannediyorum ki, önemli bir 
kanun tasarısıdır. Sislere fikrimizi anlatabil
mek, hattâ ortaya konacak delilleri izah ede
bilmek, filmden parçalar verebilmek ve sisleri 
vicdanen gerçek bir karara vardırabilmek için 
10 dakika azdır. Esasen buna da lüzum yoktur, 
yani kısıtlamaya. Senato çalışmaktadır. Sonra 
bakıyorum meselâ, Başkan şimdi yoklama yakı
şa, mevcut yok. Mevcut yok iken, bir de üstüne 
D dakika ile böyle kısıtlamak doğrusu, doğru 
olmaz kanaatindeyim. Bunun için lütfedin, bu 
önergeyi geri alın veyahut rey vermeyin. 

BAŞKAN — önerge aleyhinde konuşulmuş
tur, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir 
efendim. 

Sayın Kalpaklıoğlu buyurunuz efendim. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan çoğunluk yoktur, yokla
ma yap iknasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Tüzüğe göre bir müracaat olur
sa, şüphesiz ki kaale alırım efendim. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Zatıâlinizi ikaz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, görüyorum ki, şu 
masum kanım için bu kürsüden neler düsünüle-
biliyor ve neler dile getiriliyor. Hakikaten in

sanoğlu konuşmakta çok kere velûdoluyor, ola
biliyor. 

Ne diyor Hükümet bu tasarı ile? Bugünkü 
Türkiye'nin ihtiyacını nazarı itibara alarak ve 
hepimizin her gün şehidolduğu o meşhur tâbiri 
ile «toplum hâdiselerini önlemek», hem de ka
nunun hudut ve şümulü içerisinde önlemek üze
re masumane bir kuvvete ihtiyacım var. Yine, 
daha evvelce esprisini esas itibariyle kabul et
miş olduğumuz Toplum Zabıtası Kanunu ile bu 
müesseseyi yerleştirmiş bulunuyoruz. Bugün 
onun ihtiyaca yetmediğini düşünen Hükümeti
miz, 5 000 kişilik kadronun buna eklenmesinde 
zaruret vardır diye, bu kadro kanunu getiriyor. 
Ama bakıyorum kürsüden maalesef arkadaş
larım, Halk Partisi adına konuşan bir arkada
şım, her zaman yaptığı gibi bugün de, bu kür
süde bir ihtilâl beyannamesini okudu. Evet muh
terem arkadaşlar, siz de dinliyorsunuz benim 
gibi, siz de belki çok kereler içinizden aynı 
fikre iştirak etmiyorsunuz ama, ne fayda parti 
disiplini var, aranızda kendinize has bâzı dü
şünceleriniz var. Bu ıstırabın içinde benim 
gibi olan sizlerin içinde çok kişiler var; ben 
bunu biliyorum. Ama ne fayda, grup adına çı
kıyor burada, yine tekrar ediyorum, bir ihtilâl 
beyannamesi okuyor. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Arka
daşımla her zaman beraberiz, böyle konuşma
ya. hakkınız yok, böyle konuşursanız tahammül 
edilmez ki, 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, yalnız fi
kirlere karşı cevap veriniz ve yalnız Kanunun 
tümü üzerinde konuşunuz. Lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, kimi dinliyeceğiz. Onu mu dinliyeceğiz? 

BAŞKAN — Eğer İçtüzüğe hürmetiniz 
varsa, Riyaseti dinlersiniz efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Arka
daşımızla bizim aramızdaki bir meseleyi ko
nuşmaya hakkınız yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saatler 
konuşuyor, yer değiştiriyor; onun için söylü
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Riyasetin ne kadar vazifede 
titiz olduğunu ümidederim ki, takdir edersiniz 
efendim. 

Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Yalnız Sayın Başkanım bana müdahale ol
duğuna göre saatler beyhude geçiyor, dakikala
ra lütfen... 

BAŞKAN — Dikkat ediyorum Sayın Kal-
paklıoğlu, onda hiç tereddüdünüz olmasın. 

HÜSEYİN KALPAKLİOĞLU (Devamla) — 
Lehime bunu kaydedin, yoksa ben söyliyecek-
lerimi söyliyemeden kürsüden inmek mecburi
yetinde kalacağım. 

BAŞKAN — Hiç merakınız olmasın, tered
düdünüz olmasın kronometre işlemiyor o zaman 
efendim. 

Buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Çok teşekkür ederim. 
Muhterem Halk Partili arkadaşlarım; endi

şe etmeyin, ben inandığımı ifade ediyorum. Ka
bul veya ademi kabul size ait. Niye zorluyor
sunuz ki... Sizin fikriniz sizde, benim fikrim 
bende.. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Güzel; 
bir şey demiyorum ama, arkadaşımla aramızı 
açamazsın ki.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Ama müsaade edin konuşan hatiplerin sözlerine 
ben de bir hatibolarak, Adalet Partisi parele-
linde onun senatörü olarak gelmiş bir insan ola
rak fikrimi arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de bugün bir 
asayişsizlik var mıdır, yok mudur? (C. H. P. sı
ralarından «var, var» sesleri) Bakınız, sol ka
nattan gelen seslere, «asayişsizlik vardır.» di
yorlar. Var ise, bunun çaresi nedir? Bunun ça
resi çeşitlidir, ama bu çarenin başında polis de 
vardır, bunu niye kabul etmiyorsunuz? Bu poli
si vaktiyle nasıl kullandığınızı siz benden daha 
iyi bilirsiniz. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — 
1983 de, 63 te.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devam) — 
Muhterem arkadaşlar, bugünkü Hükümet, dün
kü gibi oikuması yazması hiç olmıyan veya az 
olan değil, orta mektepten diploma alan polisi 
size getiriyor. Hizmetinize getiriyor. Kendi ifa
denizle, «bilinçli kimseleri» hizmetinize getiri
yor. Buna göre münevveri getiriyor, size, göre 
«bilinçliyi» getiriyor. O halde, talimini, terbiye
sini, her şeyini de veriyor, hazırlıyor. Bir orta 

mektep diplomalı kimseyi hizmete getiriyor, ko
şuyor. iftihar etmemiz lâzımgelir. İşte vatanda
şa hüsnü muamele edecek bu kişileri okutup dip
loma aldıktan sonra getiriyor. Ayrıca da talimi, 
terbiyesi size caba. Görüyoruz, hiçbirimizin ho
şuna gitmiyen tallebe hareketleri. Gitmiyor, Halk 
Partili arkadaşlarımın da hoşuna gitmiyor bu 
talebe hareketleri. Benim partimin hiç hoşuna 
gitmiyor. İşte muhalefete mensup az evvelki ko
nuşan arkadaşım da anlattı. Türkiye her gün 
biraz daha sola gidiyor. Bu da bir realite. Benim 
Hükümetim birçok aldığı içtimai tedbirlerin ya
nında, bu gibi tedbirleri de getiriyor ve alıyor. 
Bunda korkacak, bunun suiistimaline gidecek ne 
var? Bugün Sayın Başbakanımızın dediği gibi, 
«Hükümetin elinde olanlarla olmıyanları siz biz
den iyi biliyorsunuz.» Bir 1961 Anayasası gel
miş, dünkü hükümetle bugünkü Hükümetin ara
sındaki kuvvet farkını hangi dengeler ölçüsünde 
getirdiğini biliyorsunuz pekâlâ. Bir 28 nci mad
deyi, geliyor arkadaşınız, nasıl anladığını yarım 
saat izah ediyor. Nerede ise bir isyanı teşvik 
eder mahiyette, o ölçü içinde ifadeye çalışıyor. 
Benim arkadaşlarım, 100 tane insan şurada, hu
zuru bozulmasın Senatonun diye gayet sakin 
dinliyor, hiçbir şey söylemiyor. Ama, azıcık bir 
şekilde sizin sözünüze cevap vermeye kalktık 
mı, âdeta yerinizde duramıyorsunuz. Müsaade 
ediniz, tecrübeye gelince, diyorsunuz ki, biz siz
den daha da tecrübeliyiz, parti olarak da tecrü
beliyiz, diyorsunuz. (A. P. sıralarından «estağfu
rullah» sözleri) O halde biraz isterseniz espri 
yapayım, tecrübesizliğimize bağışlayın, eğer siz 
çok tecrübeli iseniz. 

MUSLİTTİN YILMAZ METE (Adana) — O 
söylediğimize cevap ver yalnız, söylediklerimize 
cevap ver, dinliyoruz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Doğal kanunlar varmış. Ne imiş bu doğal ka
nunlar? Ecevit orada bir doğal kanunlar üfledi. 
Yani, işgaller. Burada da doğal kanunlar geldi. 
Bir taraftan baktılar mı, öbür taraftan ses ve
rirler. Hiç tek ses de duymazlar ki, her taraf in
lesin, çınlasın. Bizim bildiğimiz doğal kanunlar 
her halde tabiî kanunlar mânasına gelecek. Fa
kat, onun yeri başka. Onun şu kanunla bir mü
nasebeti yok. Fakat, yine münasebet kurarlar. 

Ekonomik bağımsızlığımız, siyasi bağımsızlı
ğımızla birleşmiş. Türkiye bugün ekonomik ba-
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ğımsıziığın içinde iken bir de siyasi bağımsızlı
ğa gitmiş. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye ekonomik ba
ğımsızlık içindedir. Ekonomisini tanzim eden 
sizlersiniz, sizlerin getirdiği kanunlar Hükümeti
niz tarafından tatbik edilmektedir. Ve içtimai 
adaletin teessüsü için her gün burada hepimiz 
çırpmıyoruz, haksızlıkları giderici ve eksiklikle
ri giderici kanunlarla yıllardan beri meşgul ve 
meşbuyuz. 

Siyasi bağımsızlık, Amerika'nın veya Ame
rikan askerlerinin buraya gelmesi imiş. Ben bu
nun üzerinde durmıyacağım, artık; çürük sakız 
oldu. Bir ittifakın ölçüsü içinde dost bir mille
tin veya onların askerilerinin gelişi sol eğilimli 
talebelerle, daha ileriye gideceğim, komünist ta
lebelerle bu memlekette hâdise çıkartılırken, be
nim büyük parti diyebildiğim parti ve onun yet
kililerinin reaksiyonuyla karşılaşmak şöyle dur
sun, âdeta alkışı ile karşılıyoruz. Bizi üzüntüye 
sevk eden bu. Yoksa bu memlekette Amerika'ya 
veya Amerikalıya teslim olacak bir tek satılmış 
insan, vatanına ihanet edecek insanı ben görmü
yorum. Amerikalı oradadır. Amerika 'smdadır; 
Türk buradadır. Hiçbir Türk Amerika'ya teslim 
olmaz. Ne kendisi teslim olur, ne vatanını tes
lim eder. Ama, daha büyük bir tehlike, Bus teh
likesi karşısında Amerika ile NATO ya girdik 
diye müttefiklerimizin filosunun buraya gelme
sini hazmetmeyip de talebeleri, komünist kimse
leri onların karşısına çıkarıp bu memlekette hâ
dise çıkartmak, zannediyorum ki, hiçbir vatan
perver Türk evlâdının alkışlıyacağı mesele de
ğildir. Ne yapıyor Hükümet? İşte, bu 5 000 in
sanla bunların önüne geçmek istiyor, kanunu 
çiğniyenlerin karşısına Hükümet sizin verdiğiniz 
yetki ile o kuvvetleri, meşru kuvvetleri, yetkili 
insanları çıkarıyor. Ve öyle haşin eliyle değil, 
silâhla değil, adam öldürerek değil, en yumuşak 
elle çıkıyor. Mümkün mertebe onları zararsız 
hale getirmeye çalışıyor. Hepinizin gördüğü had
ler bunlar. Görüyorsunuz sokaklarda, caddeler
de her gün boykotlar, her gün işgaller. Artık 
profesörlere küfretmek, hakaret etmek, kolun
dan tutup makamından dışarıya atmak tabiî hal 
aldı. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, iki dakika
nız var. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Üniversite özerkliği, üniversite özerkliği... Ne

dir bu? Ya ifrata gidiyoruz, ya tefritte kalıyo
ruz. Ben böyle bir üniversite özerkliği tanımı
yorum. Bir profesör, hocaya gelecek, hakaret 
edecek, üniversite özerkliği diyecek, polis içeri
ye girmiyecek. Polis içeriye girer arkadaşlar. 
Ceza hâkimliği yapmış bir insanım, ben. Suç iş
lenen her yere girer. Bugün benim anladığım, 
dünyanın hiöbir yerinde böyüe özerklik yoktur, 
üniversite özerkliği. İlmî mânada bir özerklik 
vardır : Muhtariyet. Bir de onların kendi ara
sındaki idari özerklik, idari muhtariyet vardır. 
Onun dışında suç işlenecek, kanunlar ayak altı
na alınacak, dekan efendiler, profesör efendiler, 
rektör efendiler talebesinden, talebenin korku
sundan Hükümetten kuvvet istemiyecek. Bu mu
dur özerklik? Buraya gidiyoruz. Bu memleket 
her gün bu üniversitelere 1 milyon liradan faz
la para veriyor. Bir gün üniversitenin kapan
ması demek, bu fukara milletin 1 milyonunun 
heder olması demektir. Günlerce, haftalarca o 
üniversiteler kapalı kalıyor; maalesef, muhale
fet gelip de, iktidarla beraber, ne yapacağız, 
size yardımcıyız, diyemiyorlar. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Nerede yardı
ma ihtiyaç gösterdiniz M.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Vatanperlik bu değildir, arkadaşlar. Yardımı
mda ihtiyacımız var, ben davet ediyorum sizi 
say:n 0. H. P. liler. Buyurun gelin, bu mevzuu 
beraber halledelim. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, bağlayınız 
lütfen. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) —. 
Bağlıyorum, efendim. 

Bu memlekette, kendisine ders veren, ken
disine ilim dağıtan hoca yakasından tutuluyor, 
dün daha, al aşağıya ediliyor, hakaret ediliyor, 
tezyif ediliyor, herkes susuyor. Ne imiş, 27 Ni
san, 28 Nisanda bir profesörün kafasına bir 
şey vuruldu, kanadı, polis girdi diye hâlâ me
seleleri bugün aynı şekilde getirilmeye çalışılı
yor. Bu, iş değil. Bundan bu memleketi kur
tarmak lâzım arkadaşlar. Dün, Diıl ve Tarih -
Coğrafya Fakültesinde silâhlar patlıyor. Nereye 
gidecek bunun sonu? Ben 5 000 tane polisi de 
Hükümete vermiyeyim de bunların çağırması 
halinde içeriye girmesinde, suçluları alıp çı
karmasın, suça mâni olmasın da ne yapalım, 
kan gövdeyi mi götürsün? O zaman geleceksiniz, 
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Hükümet âciz Hükümet, zavallı Hükümet, va
zifesini yapmıyan Hükümet, diye bağıracaksı-
nız. Hükümet, adam tevkif edemez, Hükümet 
adamı hapishaneye sokamaz, Hükümet profesör, 
dekan çağırmadıkça içeriye giremez, hariciez 
memlekettir. Ben, asla bu fükirde değilim. Dün 
bir ceza hâkimi, bir müddeiumumi olarak ka
nunu bu şekilde anlamıyorum. Suç işlenen her 
yerde ihbar edilir, edilmez, girebilmeli. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, Riyasete 
yardımcı olmanızı rica ederim, lütfen bağlayı
nız, efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Ve bu şartlar altında benim Hükümetin gayet 
masumane 5 000 kişilik bana bir kadro veriniz,, 
bununla beraber bu hâdiseleri önlemiye çalı
şayım, yardımcı olunuz, maksadım budur, bu
nun ötesinde hiçbir ard düşünceni yok, diyor. 
Kaldı ki, her türlü hareketi mahkemenin kont
rolü. altındadır. Çıkaracağınız kanunları Ana
yasa da beğenmezse bozar, tatbilk edecek insan
lar da tatbikten çekinir. Buna rağmen, bakı
yorum, bir kaşık suda fırtınalar koparılıyor. 
Hükümet nerde ise bununla beraber diktatör-
•-"oünü ilân edecek. Yani, ne demek isteniyor, 
biliyor musunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum, efendim. Bugünkü hale geti
receksiniz çoğaltacaksınız ki, 2 nci bir 
kuvvet haline getireceksiniz. Askerin vazifesi 
ba^lka, polisin vazifesi başka. Benim de vazife 
anlayışım şu: Memleketin dâhilinde her olan 
hâdiseyi, polis önler, asker önlemez. Asker, kış-
lasındadır. O, memleketin sınırında ancak düş
manla mücadele eder, memleketi ve milleti düş
mandan temizler, ona karşı. Fakat, dâhildeki 
nizamı, koruyacak asker değil, polistir. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kal
paklıoğlu. 

Muhterem senatörler, Riyaset olarak Heyeti 
Umumiyenizden özür dilerim. Sayın Kalpaklı
oğlu 1,5 dakika fazla konuşmuştur. Aldığınız 
kararı tatbik edemediğim için özür dilerim, efen
dim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, söz sırası
nı Yüce Heyetinize arz ediyorum. Sayın Kal
paklıoğlu lehte konuşmuş bulunmaktadır. 
Aleyhte, Sayın ismen; üzerinde, Sayın Seyhan; 
lehte, Sayın Dikeçliğil; aleyhte Sayın Yıldız; 
üzerinde, Sayın Öztürk; lehte Sayın Özmen; 
aleyhte, Sayın Koksal, üzerinde, Sayın. Ucuzal; 
lehte, Sayın Coşkun; aleyhte Sayın Yılmaz Me
te ; üzerinde Sayın Hazer; lehte, Sayın Turgut; 
aleyhte, Sayın Bilgen; üzerinde, Sayın Kutlar; 
lehte, Sayın Rendeci. 

Sayın İsmen, buyurunuz efendim." 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ben 

de söz istiyorum. 
BAŞKAN — iki satırla lütfen söz istediği

nizi bildiriniz. Lehte, aleyhte olduğunu tesbit 
edeyim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Lehin
de söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın ̂ işmen 5 i 32 dakika ge
çiyor efendim. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; ben bu konuda çok uzun 
görüşmek istiyordum ama, Heyeti Umumiyenin 
aldığı karara uymak mecburiyetindeyim. Onun 
için çok kısa keseceğim. Bu bakımdan müte
essirim. Çünkü çok misallerim olacaktı, ne
den bu elimizdeki kanun tasarısını kabul et-
miyelim konusunda. Fakat şimdi kısaca arz 
edeceğim. Eğer müsaade ederseniz. 

Bu elimizdeki kanun tasarısının üzerinde 
görüşlerimi açıklarken evvelâ şunu söylemek 
istiyorum. Mevcut toplum zabıtasına bugüne 
kadar uygulattırılan hizmetler, toplumun ya
rarına olmaktan çok uzak kalmıştır. Gördük
lerimiz, (Adalet Parti sıralarından gurultu
lar).. bizzat gördüklerimiz ve gazetelerdeki 
akisleri ve saire. Uygulamalarda tanık olduğu
muz yüzlerce insanımızın, Türk vatandaşının 
işçisinin, köylüsünün, öğrencisinin, masum ço
cukların, velhasıl her tipten insanların huzu
runun kaçırıldığım, hırpalanmasına, sindiril
mek istenmesine yönelmiş olduğunu görüyo
ruz. Bugüne kadar gördüklerimiz... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Tak
simde ne işin vardı? 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Tasarı, 
toplum zabıtası hizmetlerinde kullanılmak üze-
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re Emniyet Genel Müdürlüğüne muhtelif dere
celerde kadrolar verilmesini öngörüyor diyor. 
Bu ne demektir? 5 000 tane copçu 575 tane de 
copların emrini verecek çeşitli kademede me
murlar, âmirler. Yani Hükümetin emrine ama
de bir çeşit milis kuvvetleri olan toplum polisi
ne bir miktar daha eklemek. 

Sayın senatörler, bu ek kanun tasarısı ile 
eğer Yüce Senatoda da kabul edilirse, bugüne 
kadar tanık olduğumuz halkımızı dehşet için
de bırakan, insanlık dışı uygulamaları Hükü
mete ve özellikle içişleri Bakanlığına daha fe
rahlıkla icra ettirebilme imkânını sağlamak 
olacaktır. Millet Meclisinde kabul edildiğine 
şaştığım şu kanun, Cumhuriyet Senatosunun 
komisyonunda aynen kabul edilmiş ve buraya 
da aynı şekilde gelmiştir. Hayret etmemek el
de değildir. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Beşbin 
daha ilâve edeceğiz. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Halkla 
temas ediniz, mutlaka göreceksiniz ki, hiçbir 
vatandaş yani, : art niyeti olmıyan, dürüst ve 
sağ duyu sahibi hiçbir vatandaş toplum polisi
nin bugüne kadarki uygulamalarını tasvibet-
sin. Mutlaka şaşarlar. Hükümete şaşarlar. Na
sıl Hükümet çocukları, insanları birbirine böy
le düşürür, nasıl böyle ölümlerine kadar varan 
hâdiselere sebebolur diye. Bütün halktan işit
tiklerimiz budur. Hükümetin kendi görüş ve 
istikametine karşı düşünenleri, Orta Çağ meza
limini andıran uygulamalara alet ettiği bu me
mur zümresine bir yandan da acımamak müm
kün değil. Çünkü bunlar, gerçekten karınları
nı doyurma pahasına bu perişan meselelere 
alet olunmaktadırlar. Ekmek hatırına bu emir
lere uymaktadırlar. Bu vatan evlâtlarının... 
(Adalet Parti sıralarından gürültüler)... 

BAŞKAN — Sayın-ismen rica ederim efen
dim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Dakikaya 
bakıyor musunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Siz bakınız, ondan sonra ba
na söylersiniz, bir haksızlık yaparsam. 

Efendim bir devletin memurunu bu halde 
tasvif etmeye hakkınız olmadığını ifade etmek 
istiyorum. O sebepten ve karşılıklı olarak cid
dî meseleleri konuştuğumuzu da ikaz etmek 
isterim. Bu sebepten dolayıdır ki, demin kul

lanmış olduğunuz perişan, sefil kelimelerini 
geriye alınız. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, perişanı da geriye almam, sefaleti de. 
Çünkü bahsettiğim perişanlık, sefalet, olayla
rın durumudur. Yoksa toplum polisinin peri
şanlığı değil, toplum polisinin sebebolduğu 
perişanlıktan bahsediyorum. Onun için alına
cak tarafı yoktur. 

BAŞKAN — Tavzih ettiniz, mesele yok. 
Buyurun devam edin. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Şimdi, sayın senatörler, bu mesele ga
yet ciddidir. Hepimizin gözleri önünde cere
yan etmektedir. Ve bugüne kadar toplum po
lisinin uygulamalarında, hiçbir sağ duyu sahi
binin kabul edemiyeceği uygulamalar, görünüş
ler tesbit edilmiştir, ölümlere kadar varan uy
gulamalar vardır. Bunlar toplum polisinin, 
toplum zabıtasının eli ile yapılmaktadır. Nite
kim geçen sene, Temmuz ayında üniversite 
olaylarında Vedat Demircioğlu'nun ölümü de 
böyle bir hâdisedir. Bunları bile bile bu sefil 
hale, bu perişan hale itildiklerini söylerken 
reaksiyon göstermeniz hayretimi muciboluyor. 

BAŞKAN — Sayın İsmen, fazilet sefalette 
değildir. Fazilet, hürriyettedir, fazilet iyilikte
dir, fazilet güzelliktedir, fazilet doğruluktadır. 
O sebepten dolayıdır ki, içtüzüğümüz kaba ve 
çirkin sözleri men etmek için Riyasete salâhi
yet vermiştir. Bu salâhiyetimi kullanıyorum. 
Lütfen aynı noktada kendinizi haklı çıkarmak 
için Yüce Senatonun mehabetini ihlâl edecek 
olan kaba kelimeleri kullanmamanızı ihtar 
ediyorum, efendim. Buyurunuz efendim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Ama han
gisi kaba. Sefalet, perişanlık kaba mı? Peki 
efendim. İki dakikam alınmıştır tekrar. Ona 
göre hareket edeceğim. Hükümetin, halkımızı 
böyle gruplara ayırıp kendilerine hoş görme
diklerini uygulattırdığı bu korkunç ve akıl dı
şı muameleyi tarih asla affetmiyecektir. (Ada-
lst Parti sıralarından komünist tarihi mi? Biz 
burada ne söylersek hepsi nasıl olsa geçiyor. 
I£r>'I:ı kamplara bölmek ve birini ötekine düş-

1 : cLnıek, bir devletin yöneticilerinin görevi 
"i'a ı", Ve böyle bir uygulamayı da hiçbir za-
~r hdkünıet kendi üzerine almamalı idi. Fa-

L. „ -'if.r.lesef ki almıştır. 
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Şimdi bu kanım tasarısında, toplum polisi- I 
nin görevi üzerindeki notları okuyorum : Ana
yasa ilkeleri arasında yer alan, insan hak ve 
hürriyetlerini, ferdin ve toplumun huzur vere
cek ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminata 
almayı mümkün kılan kanunların uygulanma
sını sağlamayı, hürriyet düzenini, çağdaş, ileri i 
toplumlarda olduğu gibi, demokratik usuller
le korumak ve düzeni, kanun dışı sokak ve 
meydan hareketlerinin bozmasına imkân bırak
mamak gerekçesi ile teşkil olunan toplum za- ! 
bıtası, kısa hizmet devresinde üzerine aldığı \ 
görevleri başarmıştır filân diyor. j 

Sayın senatörler, ben bugüne kadar dört i 
defa toplum polisinin hizmet gördüğü toplu- i 
hıklarda bulundum. Birisi geçen sene Uvanıs I 
Mitinginde. Burada gördüğüm manzara, top
lum polisinin hükümet yetkililerinden izin alıp, 
kanun dairesinde mitingin* yürüyüşünü yapan 
kimselere - ki bunlar hatırladığıma göre beş - | 
alt, bin kişi idiler - bir avuç kişinin bunlara 
saldırmasını toplum polisi önliyeceğine, tam 
tersine bunlarla beraber olup. kanuni ve izinli 
yürüyüş yapan bu kişilere saldırmışlar ve onla- ş 
rı kaçırmışlardır. -Diğer birini demin bahis ko- j 
nusu ettim. Vaktin azlığından bahsetmiyece-
ğim. Geçen seneki Vedat Demircio&lu mesele- j 
sinde, toplum zabıtası saldırganları önliyeceği- j. 
ne, binaların içerisine girip çocukların ölüm- j 
lerini... I 

BAŞKAN — Sayın ismen vaktiniz dolmuş- ' 
tur arada geçen inkitaları 3 dakika olarak tak- | 
dir ettik. 3 dakikanız vardır, ittılamızı rica ede- j 
rim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Biraz mü- j 
samaha göstermenizi rica ederim. Çünkü zan
nedersem vaktim 2 dakika değil. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. i 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Şimdi sa
yın senatörler, anlaşılıyor ki bana pek müsa- j 
maha gösterilmryecek demin Sayın Kalpaklı- ! 
oğlu belki 5 - 6 dakikadan fazla konuştu, 1,5 da
kika dendi. (Gürültüler) j 

BAŞKAN — Sayın ismen daima ithamcısı-
nız, yanımda çok kıymetli sayın kâtip üyeler | 
vardır. j 

HİKMET İSMEN (Devamla) — istanbul j 
olaylarına ben de değinmek istiyorum. Çünkü : 

bu olaylann içerisinde idim. (A.P. sıralarından i 
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gürültüler ve tahrikçi olarak sesleri) Bu kan
lı - pazar olaylarında toplum polisinin uygula
maları dehşet vericidir, gerçekten dehşet ve
ricidir. Çünkü bakınız ondan iki gün evvel bu 
sağcı denen grupun yaptığı toplantıdan, hattâ 
gazeteler bile gayet az bahsetmişlerdir, o ka
dar sükûnetle cereyan etmiştir ki, hemen he
men kimse duymamıştır, iki gün sonra yine ay
nı şekilde Hükümet yetkililerinden izinli ve 
kanunlu şekilde yürüyüşünü yapan ve 20 bini 
aşkın halk tabakası, Taksim Meydanında top
lum polisi 1 000 kişisini cendereye almış, öbür
lerini Taksim Meydanına çıkarttırmamış ve 
saldırganlarla müştereken yapmadıkları eza, 
cefa kalmamıştır. 

Şimdi bu şartlar içerisinde ben, bir sena
tör olarak ve burada şöyle bir kanunun çıkı
şında oy kullanacak bir kişi olarak, nasıl olur 
da halkımıza yani, orta çağ engizisyonu gibi 
böyle işkenceler yapan kişilerin çoğalmasını is-
tiyebilirim? 

Sayın senatörler, vaktimin darlığından uza
tamıyorum, maalesef. Çünkü bunlar da uzun 
uzun anlatıldı da bütün cihat nazara! arı, şun
lar, bunlar. Fakat bu cinayetleri işliyenleri, ya
ni gözümüzün önünde insanların öldürülmesine 
müsaade edenleri püskürteceğine, diğer tarafın 
üzerine yani, kanunlu, izinli, insanların üzerine 
yürüyüp, onları kaçırmasına göre toplum po
lisinin şu kanun tasarısında belirtilen görevini 
yapmak değil, tam tersini uyguladığı açıktır. 
Ne demokratik nizam, ne uygulama, ne başa
rı. Ve bu olaylardan sonra, yani Kanlı - Pazar 
olaylarından sonra saldırganlarla toplum po
lisinin adeta heyecanla sarılarak, Öpüşerek ba
şarılarını kutladıklarını gözlerimle gördüm. 
(A.P. sıralarından ne işin vardı orada sesleri) 
Buna ilâveten bugüne kadar hiç söylenmemiş 
bir şey söylemek istiyorum. Akşam saat güneş 
battıktan sonra o saldırganlar Taksim Meyda
nından Saraçhane başına kadar alaca karan
lıkta yürüyüş yapmışlar, ki bu Gösteri Yürüyü
şü Kanunlarına aykırıdır ve buna da toplum 
polisi seyirci kalmıştır, hattâ bâzıları Saraçha-
nebaşı nerededir diye sorduklarında, toplum 
polisi de göstermiştir, şu tarafta diye. 

BAŞKAN — Sayın ismen bir dakikanız var 
efendim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Meseleler gün gibi açıktır. Ama bu na-
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sılsa bizim burada çırpınmalarımız, hiç kıyme
ti yoktur. Nasılsa A.P. çoğunluktadır, kara
rını vermiştir. Bu copçular, çıkarılacaktır ama, 
çok yazık ki bu genç evlâtlar, bunlar da Türk 
evlâtlarıdır, ve bu gene Türk evlâtları kendi 
kardeşlerinin karşısında mütemadiyen onları 
işkenceye, hattâ da ölüme kadar sürükliyecek 
şekilde uygulamalara itilmektedirler. 

Sayın senatörler, sözlerimi burada bitiriyo
rum, fakat sağ duyu sahibi ve basiretli olma
mız lâzım. Bu kanuna asla evet dememeliyiz. 
Ve buna hayır demekle biz halkın huzurunda 
kendimizi temize çıkarabiliriz. Yani nasıl? Mey
danlarda çocukları, insanları ölüm derecesine 
kadar işkencelere süren insanlara evet demedi
ğimizde. 

Konuşmamı bitirdim, teşekkür ederim Bir 
noktada Sayın Alpaslan'a cevap vermek isti
yorum, tutanaklara geçmesini istiyorum çün
kü. Partimi ima yoluyla... 

BAŞKAN — Sayın İsmen sözünüzü bitirdi
ğinizi beyan ettiniz. Zamanınız dolmuştur. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Şu hususu 
söylemem lâzım Sayın Başkan tutanaklara geç
mesi lâzım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HİKMET ÎŞMEN (Devamla) — Sayın Feh
mi Alpaslan'da burada olduğu için söylüyo
rum. Onun partimi ima eder yollu konuşmala
rına değinmiyorum. Çünkü bunun kendisine 
göre bir havası vardır, belki ondan bir medet 
umuyor, onlara karışmam. Fakat, Roma'daki 
toplantıda Yugoslav delegeleri ve diğer dev
let delegelerinin, Akdenizde Amerikan ve Rus 
filolarının yasaklanmasını öngördükleri halde 
Türkiye İşçi Partisinin delegelerinin yalnız 
Amerikan filoları için söz söylediklerini belirt
tiler. Oysaki tarihini hatırlıyamıyorum, bu ko
nu Millet Meclisinde görüşülmüştü ve Sayın 
Sadun Aren bu konuda tutanaklara geçirilen 
ve Roma'daki toplantının tutanaklarında bu
lunan konuşmaları Millet Meclisindeki arka
daşlara takdim etmişti ve orada aynen, diğer 
delegelerin de kabul ettiği gibi Akdenizin ter
temiz, düşman üslerinden arınmış bir deniz ol
masını (A. P. sıralarından hangi düşman, ne 
düşmanı sesleri) her iki milletin de yani, ne 
Amerikanın ne Rusyanm filolarının burada do
laşmasının Türk millî çıkarlarına uygun olma

dığını belirtmişti. Sayın. Fehmi Alpaslan'a ha
tırlatmak istiyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İsmen bir dakikanızı ri
ca edeyim. Saym İsmen bu kadar gayretime 
rağmen siz hakkınızı ne kadar aştığınızı lütfen 
saatle tesbit ediniz, bundan sonraki ithamları
nızı ona göre daha münsif olarak yapınız. 
(A. P. sıralarından onlar yalan söyler, sosya
list yalan söyler sesleri) Teşekkür ederim Sa
yın İsmen. 

A. P. Grupu adma Sayın Ucuzal buyurunuz 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es
kişehir) — Sayın Başkan, aziz senatörler, bü
yük şehirlerde yaşıyan, 15 milyona yakın nü
fusu elimizdeki Anayasanın hükmüne göre hu
zur ve fükûn içerisinde korumanın, böyle bir 
vecibenin kendisine yüklendiğini hisseden Hü
kümetimiz 654 sayılı Kanunun 1 noi caddesin-. 
de bir değişiklik yapmak üzere bir tasarı getir
miştir. Tasarının hükmü 55C0 küsur kadronun 
toplum zabıtasına tahsisi yönündedir. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıyı müzakereye 
başladığımız andan şu ana kadar grupları ve 
şahısları adına buraya gelen arkadaşlarımız 
tasarının mâna ve muhteviyatını ve meVadı-
nı bir tarafa atarak, hepinizin huzurunda,, ta
sarı ile irtibatı kesip, kendi düşünceleri istika
metinde birtakım fikirleri Yüce Senatonun za
bıtlarına geçirdiler. 

Gerek C. H. P. grupu adına, konuşan arka
daşımız, gerekse Fatma İsmen arkadaşımızın 
fikirlerini dinlediğimiz zaman ister istemez 
kendimizi su kanaatin içinde bulduk : Cumhu
riyet Hükümeti kurulduğundan beri Türk Mil
letinin emniyetini korumakla mükellef olan 
polis için ilk defa bir kadro istendiği gibi, bir 
hava yarattılar. 

Aziz arkadaşlarım, aziz milletimizin emni
yet ve huzurunu korumak için Cumhuriyet Hü
kümeti kurulduğundan beri Türkiye'de emni
yet kuvvetleri kanunla yerini almış, vazife 
yapmaktadır. Ama, kendilerinin de kabul etti
ği gibi cemiyet hayatında meydana gelen ge
lişmelerin neticesinde iş başında bulunan hükü
metler kendisine düşen görevi yerine getirmek 
için bilhassa bu vatandaşın hak ve hukukuyla 
alâkadar olduğu yerde gayet tabiî ki nizamı te
min etmeye matuf yeni yeni tasarılar getirmek 
de icranın vazifesidir. 
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Şimdi icra vazifesini yapmaya teşebbüs etti 
diye burada kalkıp hükümeti itham etmeye, 
sayın Fehmi Alpaslan arkadaşımızın beyan bu
yurduğu gibi, emniyet ve huzuru temin etmeye 
matuf olan bu tasarının mânasını bir tarafa 
atacaksın, hakikaten kendi düşünceleri istika
metinde gelişimleri aramaya zemin arıyacak 
birtakım fikirleri buradan ilân edeceksin. Bu
na Yüce Senatonun müsaade edeceğine Türk 
Milleti inanmamaktadır. 

Elimizdeki Anayasa maddelerine bakarsa
nız hep vatandaşın hak ve hukukuyla alâkalı
dır. C halde vatandaşın hakkına ve hukukuna 
tecavüze kalkanlara dur diyecek, yeni kanun 
tasarılarını da, vazifesi başında bulunan arka
daşlarımız, yani hükümet getirecektir. 

Sayın Gündoğan burada konuşurken bir de
ğerli arkadaşımız «654 sayılı Kanun tasarısını, 
iktidarda bulunduğumuz zaman sis hazırladı
nız» diye beyan, buyurdular. Elimizdeki tasarı 
654 sayılı Kanuna dayanmaktadır. 654 sayılı 
kanun, Ankara, istanbul, İzmir ve Zonguldak'
ta toplum hâdiselerini önlemeye matuf bir hü
küm taşımakta ve buna istinaden de Türkiye'
de bir toplum zabıtası kurulmuş bulunmakta
dır. Ama toplum zabıtası dünyada ilk defa ola
rak Türkiye'de kurulmuş bir teşkilât değildir. 
Elimizdeki tasarıya bakarsak, esbabı mucibe-
sinde demokratik memleketlerin isimlerini gö
rüyoruz. Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da böy
le bir polis teşkilâtı kurulmuş vazife görüyor. 
İngiltere'de var, Amerika'da var. O halde hem 
eldeki mevcut Anayasaya göre demokratik ni
zam içerisinde bulunduğumuzu iddia edeceğiz, 
hem de nizamları koruyacak teşkilâtı kurmaya 
kalktığınız zaman, hayır bu emperyalist bir 
zihniyeti korumanın tedbirlerini getiriyor, diye 
karşısına çıkacaksınız. 

Arkadaşlarım Türk Milleti itimadetmiş he
pimizi buraya göndermiş; her şeyi Yüce Mec
lislerden bekliyor. Yüce Meclislerin aldığı ka
rarları yine bu Anayasanın hükmüne göre el
bette yürütme organı yerine getirecek. Verece
ğiniz 5 500 küsur kişilik kadro ile diğer Ana
dolu şehirlerinde, tedbirli, daima huzur ve sü
kûnu muhafaza edecek teşkilâtı elde bulundu
racaktır. Evvelâ nizamı koruyacağız. Nizamı 
korurken memleketin huzurunu, sükûnunu mu
hafaza edeceğiz. Değerli Kalpaklıoğlu arkada

şımızın beyan buyurduğu gibi, huzursuzluk çı
kan bir yerde polis vazifesini yapamadı, diye 
bu kürsüye çıkıp rahat rahat konuştuğunuz 
günleri burada hatırlıyoruz. Hâlâ da çıkıyorsu
nuz bir Kanlı pazar lâfını ediyorsunuz. 28 nci 
maddeyi de kendi anlayışınıza göre tefsir eden 
bir rahatlık içindesiniz. Toplum polisi 3 yıldan 
beri Türkiye'de vazife görmektedir. 

Fatma îşmen hanım buraya geliyor, tasarı
ya 5 000 coplu diyor... Değerli arkadaşlarım 
ondan sonra da bu vatan evlâtlarının işsiz kal
ması sebebiyle bu kadroda vazife alıp kendile
rine sanki buraya sığınmış gibi bir hüviyet ve
riyorsunuz. Hem copludur, diye ilân edecek
siniz, hakaret edeceksiniz, sonrada işsiz vatan 
evlâdı diye himayeye kalkacaksınız . Anlaşıl
mıyor. Türkiye'de huzursuzluk yaratılırsa, Tür
kiye kendi düşünceleri istikâmetinde tehlikeye 
giderse, bundan bir medet bekliyorlar demek
tir, hele Sayın Gündoğan'm dediği gibi A. P. 
ne bugün belki bugünden de yarın sözü... 

Değerli arkadaşların, yeri geldiğinde Ana
yasaya iahip çıkarsınız, Anayasanın içindeki 
rejimi muhafaza edeceğiz diye konuşursu
nuz, ondan sonra Anayasanın hükmüne göre 
kurulmuş bir demokratik nizamda iktidarla
rın ne şekilde galip gideceğini bir şairin sö
züne bağlıyorsunuz. 

Benden evvel konuşan Fehmi Alpaslan 
arkadaşımın söylediği sözleri tekrar etmiyo
rum. Hakikaten komünist emperyalizminin 
dünyadaki bütün şiddeti, demokratik âlemde 
yaşıyan insanların gözünden kaçmıyor. Ge
lin memleketin huzura, nizama kavuşması için 
getirilmiş bu gayet masum tasarı üzerinde 
böyle rejim münakaşalarına girmiyelim. 

İki ay evvel geçen bütçeden bugüno ka
dar kürsüye gelen C. H. P. Grupu sözcüsü olan 
arkadaşımız mütemadiyen köhnemiş ideolojik 
sistemlerin prensiplerini başka türlü ifade 
ede ede bu kürsüyü işgal etmektedir. Yeri ge
lir vatandaşın toprak reformu yapılmadığın
dan sızlandığından, yeri gelir Türkiye gelirle
rinin dengesiz tevziatından, yeri gelir daha 
bir sürü slâgonlar:lan bahsederler ama huzuru, 
sükûnu muhafaza, edelim endişesinde olan 
A. P. Hükümetinin getirdiği tasarılar geldi 
mi, sanki Türkiye'de bir anarşi, Türkiye'de bü
yük bir huzursuzluk varmış gibi burada fikir 
bina etmekten çekinmezler. 
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Sayın arkadaşlarım, geçmişe dönmeden ge-
çemiyeceğiz, Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'nm iç
işleri Bakanı olduğu bir zamanda A. P. Genel 
Merkezi basıldığı zaman, Hükümetsiniz, asa
yişi, hayatımızı koruyun, diye kendisine mü
racaat edildiği zaman, «Ne yapalım elimizdeki 
teşkilât kâfi gelmedi», dediler. Ama Alîaha 
çok şükür 3,5 yılı geçen A. P. İktidarında 
hiçbir siyasi partinin bu gibi hâdiselere mâ
ruz kalmadığını, bundan sonra da kalmıyaca-
ğını iftiharla ifade etmek isterim. (A. P. sıra
larından bravo sesleri.) 

RIZA ISITAN (Samsun) — Bize cevap 
vereceğine kanunu müdafaa et. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Meclis 
basılmıştı ya... 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL 
(Devamla) — Meclisin basıldığını uyduranlar, 
o uydurdukları iftiranın yüldi altında ezilmek
tedir. Yapılan tahkikatlar ve tutulan zabıtlar 
ve tutulan zabıtlar meydanda. (Gürültüler.) 

MEHMET HAZER (Kars) — Ferruh Boz-
beyli bile söyledi. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL 
(Devamla) — Geleceksiniz buraya Taksim 
Meydanında kanunen izin alıp yürüyen insan
ları bilinçli, vatanperver olarak iiân edecek
siniz ama Anayasanın hükmüne dayanarak bir 
Pazar günü orada gezintiye çıkan vatandaş
ların kendi memleketi içinde hürriyetini tah
dit edip, memleket sathından kovacaksınız 
sonra da gelip burada Anayasadan bahsede
ceksiniz. Böyle şey olmaz arkadaşlar Ortada bir 
reailte var değerli arkadaşlarım. Ankara'nın nü
fusuna bakıyorsun; Ankara'da istihdam edilen 
polis adedine bakıyorsun; 500 kişiye bir polis dü
şüyor. istanbul'a bakıyorsun 700 - 800 vatandaşa 
bir polis düşüyor. Anadolu'ya gittiğiniz zaman 
bir iki bin kişiye bir polis düşüyor. Ama en 
nedeni menılektlerin istatistiklerine bakıyorsu
nuz. Viyanada 150 kişiye bir polis, Bonn'da 140 
kişiye bir polis. Polis istihdam etme ile memle
ketin huzuru kaosaydı 10 defa bizden daha fazla 
polis istihdam eden Avusturya'da veya Alman
ya'da huzur dünden kaçacaktı. Bundan ne en
dişe ediyrosunuz. Bir değerli arkadaşımın ifade 
buyurduğu gibi eğer suç. işlemeye niyetiniz yok
sa kanunların idam cezası dahi getirdiği bir 
memlekette kanundan korkmaya ne lüzum var 
arkadaşlarım? 

I MEHMET HAZER (Kars) — Kim korkuyor 
sende be... 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
• vasıla) — Bir endişesi olan var ki gelip burada 

rahatlıkla kanunun maksadını, gayesini bir tara
fa atıp başka türlü konuşma imkânları doğuyor. 
Ben Yüce Senatonun daha fazla huzurunu işgal 
etmemek üzere sözümü burada bitirirken bu 
kanunun Türk Milletine huzur getireceğine ina
narak hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Saym Ucuzal, teşekkür ederim. 
Sayın Beikata buyurunuz efendim. Hayır, ne 
kakkında sös istiyorsunuz? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bu 
konu hakkında? 

BAŞKAN — Hangi konu efendim? 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Toplum 

polisi hakkında. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz sıraya dâhil 

edelim efendim. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Grup 

adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen beyanlarınız sarih olsun 
ki, Riyaset hataya düşmesin. Grup adına daha 
evvel Sayın Millî Birlik Komitesi adına Sayın 
Yıldız talebetnıiş bulunmaktadırlar. Zatıâlini-
ze takaddüm ediyorlar efendim. Sayın Yıldız bu
yurunuz. Ve aynı zamanda Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi grupu konuştuğu için diğer gruplar 
bitmeden tekrar söz almak hakkına sahip bulun
madıklarını ifade etmek isterim, efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri; burada tartışı
lırken üzüntü ile tanık olduğumuz şekilde tar-

i tışmalar eksenini yitirdi. Amerika Rus, emper
yalizm, kapitalizm filân tartışmalarına girmeme
sini arzu ederdik. Onunla fazla ilgisi yok. Ama 
bu arada bir moda gibi oldu artık, bu noktada 

i da bir iki sözle ben değinmek istiyorum. Bizim 
grup olarak görüşümüz odur ki, Wasington'un 
emrinde oimıyan Moskova'nın emrinde de olma
mak suretiyle efendice yaşıyabilir. illâki birisi
ni efendi seçenlerden değiliz. Ve efendi seçme hu
yunda olanlar birisinden yok oldu mu öbürü mü 
diye soruyor. Hayır diyoruz. Ankara, ne Waşing-
ton ne Moskova. (C. H. P. sıralarından bravo 

I sesleri) Bu biz yalnız başımıza kalırsak ne olu-
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ruz diyen bâzı kimselerin eski mandacılık fik- j 
rini yeniden büyülterek meydanlarda söyleme
sine biz bu karşılığı vermek zorunluluğunu duy
duk. Komünizmin tartışmasını yapmak gerek
mez. Sadece burada konuyu tartışıyoruz, Ama 
efendim, komünistlere her hangi bir şekilde ben
zetilmek istenen insanlar elbette tepkisini için
den gelen inançlarını açıktan sölemek suretiyle 
doğrular. Komünistlerin dahi bugün, yalnız bir 
üzüntümüzü de belirtmek istiyoruz ki, Mosko
va'nın emrinde uzun yıllar yaşıyan komünist ül
keler bile bugün Moskova'nın emrini dinlemez
ken Türkye'de devrimci görüşleri Moskova'nın 
emrinde gösterenlere de lanet olsun. (C. H. P. 
sıralarından bravo sesleri) Komünist onun em
rinde değilde uzun tarihî düşmanlığı şu veya bu 
şekilde kötü gelenekleri, kötü geçmişi, anıları 
bulunan Türkler dostluğu bilir, kornşuğuiu bilir. 
Herkesin karşılığını bilir ama uşaklığı bilmez. 

Arkadaşlarım, toplum polisine karşı da deği
liz. Çıkarken de oy verdik. Toplum polisine bak 
tanınmasının da karşısında değiliz. Bununla da 
beraberiz. Ama bir iki nokta üzerinde a-;Iı:ıda 
konuşmak istiyorum. Bunlardan birisi, oran üre
rinde. Acaba Sayın Bakan bize toplum polisinin 
genel- polis içindeki oranını, toplum polisinin 
trafik polisi ile oranını verirler mi? Biz sanıyo
ruz ki, oran büyük ölçüde toplum polisi yönün o 
kaydırılmaktadır. Ama kimi arkadaşların dün
yadaki bilinenleri inkâr ederek falan ülkede 
adam başına şu kadar polis düzüyor a:ra o ül
kede jandarma yok. 

İÇİŞLERİ BAK ANÎ FAKUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Nerede? 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (-Devamla) — Jandarmanın olmadığı az 
olduğu, askerî inzibatın bizdeki gibi kalabalık 
bulunmadığı memleketlerde tüm zabıta, beledi
ye zabıtası, tüm oran içinde elbette rakam vere
cek, istatistik vermiyorum, ama gezdiğim birçok 
yerlerde bunları biliyorum. Oranın emniyet mü
dürü değilim ki, burada bugün size rakam vere
yim. Hükümet her halde bu bilgileri daha iyi 
bilir. Söylerken lütfen falanda oran budur, onda 
jandarma oranı budur, onda belediye zabıtası 
oranı budur, polis oranı da budur derse Hz daha 
kesin bir anlayışa varırız. Ben bunu dediğim gi-
bi birden oraya kürsüye çıkarken elimde istatis- ; 
tiklerle çıkmadım. Onu lütfen Bakan verirse da- I 
ha iyi aydınlanırız. I 
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B3Lİâ BELİCE (İzmir) — Kürsüye boşu bo
şuna çıkma.. 

MÎLLÎ BİRLİK G-BUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Sizden izin alarak bura
ya çıkmam. Sizi dinlemek zorunda değilim. Sa
yın Başkan karışmadığı için cevap vermek zo
runda kaldım, özür dilerim. 

BAŞKAM — Özür dilerim, ne oldu efendim? 
(C. H. F. sıralarından lâf attılar, sesleri.) 

MİLLÎ BİRLİK GEÜPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Peki geç duydunuz, ben 
sise söyliyeyim. Oraya çıkma diyor bir arkada
şım bana, hangi hakla isa bilmiyorum. 

BAŞKAN — O halde müsaade ediniz ifade 
edeyim. Sağdan gelen bir müdahaleyi duyma
dım, Eğer bu müdahale oraya çıkıp konuşmayın 
şeklinde ise bu hukuka uygun değildir. Hakkın 
suiistimali ile karşı karşıya bulunmuş oluyoruz. 
Bir kere daha tekerrür etmemesini rica ederim. 
Buyurun Sayın Yıldız. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Teşekkür ederim, Sayın 
Başkan. 

Konuşmalardan sonra, bundan önce de ko
nuştum, bir aralık bu noktaya dokundum. £>a-
ym Devlet Bakanı, burada yok şimdi, beni ya
lanladı. Doğru söylemiyorsun, dedi. Fakat te
sadüf işte, şans, hemen arkasından Sayın İç
işleri Bakanının önergesi gelince doğru söyle
diğimi Hükümet doğrulamak zorunda kaldı ve
ya da belki benimle işbirliği yaptı Sayın İçiş
leri Bakanı, hemen önergeyi verdi. Öncelikten 
daha öncelik kanun içinde kanun görüşme yo
lunu kendisi açtığı için teşekkür ederim, bana 
yardım ettiler. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Şimdi vermedim. Geçen de
fa verdim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Diğer lâfları da polis
lerin teşkilâtı burada konuşulduğu zaman, ger
çi hepiniz biliyorsunuz, zabıtlara geçti, eski 
Emniyet Genel Müdürü oylarımızı verdiğimiz 
zaman şu tabloyu çizmişti. Bu polisler lise me
zunu olacak. Toplum polisinin davranışlarından 
bu çapta yetişkin olması arzu edilir. Şimdi bil
miyorum oran ne ölçüdedir. Elbette içinde lise 
mezunu yine vardır ama sanıyorum çoğu lise 
mezunu değildir. Oranı Sayın Bakan verirse 
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anlarız, ikincisi, polis şefleri yüksek öğrenim 
yapacak. Sosyal hukuk devleti ilkelerine göre 
görev yapacak. Bütün bunlar söylenildiği za
man umutla oy vermiştik. Şimdi ne haldedir? 
Hangi amaçla kuruldu? Yasasındaki madde ne
dir? Şimdi ne şekilde kullanılıyor? işte bizi ra
hatsız eden nokta burasıdır. Birkaç örnekle be
lirtmek istiyeceğim. inancımız odur ki, yasa
daki görevlerinin tam tersi bir görev içinde
dir. Arkadaşlar diyor ki, okudular burada da, 
sosyal hukuk devletinin görevi, kişinin özgür
lükleri ve haklarını korumak, uzatmıyacağım, 
yasaların hak sağladığı bu görevi korumak. 
Ama Taksim Meydanında arkasında uzun so
palı çivili insanlar mevziye girmiş, önünde o 
duruyor saldırıyor, fırsat veriyor, arkasını bı
rakmıyor, beraber saldırıyor öpüşüyor, el sıkı
yor, fotoğrafları, filmi... Eğer arzu ederseniz 
filim buraya gelsin, hep görelim. Yasaklanma
sın filim, hiç olmazsa Senato görsün. O zaman 
görelim ki, toplum polisi o maddeye göre mi 
kullanılıyor? Hepimiz görelim, iddia meydan
da, filim var. Filmi hattâ Sayın Başbakan, 
görmeden, yasakladı. Nereden biliyordu, kötü 
olduğunu görmeden. Her ne ise. Bütün bunları, 
buraya gelsin görelim. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Kim çek
miş? 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Filmi makina ile çek
tiler efendim. Kim çekti ise, olayı çekti. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Filim ma-
kinası herkeste var. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Yeni olay yaratmadı 
ya. Hangi amaçla kuruldu nereye geldi. Savu
nulurken sabırsızlık duymayınız biraz daha sa
bırla dinliyelim birbirimizi. Nitekim Sayın Ba
kan bir Hükümet üyesi, belki parlömanterler 
biraz daha serbest konuşur ama Hükümet üye
leri her halde bilirsiniz daha ağırbaşlı konuş
malı. «Hastasınız, kafanız, mafanız dönüyor» 
falan gibi birşeyler söylediler. Devlet kuvvet
lerini parti emrinde kullananlardan daha has
tası olamaz. En büyük siyasal hastalık budur, 
devlet kuvvetlerini parti emrinde kullanma 
hastalığıdır. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Misal göster. 
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AHMET YILDIZ (Devamla) — Verece
ğim. Onun için ben de dedim ki, sizin'hastalı
ğınız tedavi olmaz. Polisin kullanılışı, toplum 
polisinin kullanılışı hakkında gazetelerde sütun 
sütun okuduk, o çocukların da büyük bir kıs
mı gördük ki, yakınıyor. 

İstanbul'da siz de konuşmuşsunuzdur, biz 
de konuştuk. Gittim olaydan sonra, önergeyi 
verdikten sonra, birçok bildiklerim yakınıyor. 
Biz bu görevle görevlendirileceğimizi ummaz-
dık, utanıyoruz halktan. Bir kısmı da iyi yap
tık diye hevesleniyor. O da partizan. Belli. 
Saldıran, saldırılanları kucaklarca, bayrak ro
zeti taşıyanlar etrafta bayrak taşıyor, dağıtı
yor. Küçük bayrak bende de var örneği. Bunu 
taşımazsan polisten dayak yersin, diyor. De
mek plânlanmış, bunu oraya tak diyor. Bir 
emekli Albay bana diyor, bana da zorla tak
tırdılar bunu Taksim'de diyor. Bu gizli değil, 
herkes biliyor onu. Bunu takmadınmı dayak 
yersin diyor. Şimdi bu şekilde bir ayırım var. 
Belli kim dayak yiyecek. Rozeti takmıyan da
yak yiyecek, öbürü de saldıracak. Böyle bir 
görevde toplum polisi girmiş, kaçılacak yerle
ri de tıkamış. 

Sayın Ucuzal buyurdular ki, gezintiye gele
ni önliyemezsiniz. Arkadaşlar ben uzun sopalı, 
çivili sopalı gezi görmedim. Oradaki gezi böy
le uzun sopalı, çoğu da Adapazarı'ndan gelmiş. 
Fski uzmanlıklar vardır Adapazannda. Bun
ları gcrihme yapıldığı zaman getireceğim ve 
komisyon olarak İnşallah gittiğimiz zaman bun
ları bulacağız kişileri ile. Şimdi onu her halde 
masum bir gezi oraya getirmiş, hava almış so
pa ile. Çivili öylece hazırlanmış sopa ile hava al
mış diyemiyeceğiz. Onlar da deha iyisi, ko
mandolar bence onlardan iyi. Komandoları da 
övgüde abın Sayın Bakan ve Hükümet, onlara 
dr, buradan ödenek çıkaralım. Çünkü onlar hiç 
oln?a*sa saldırıyor ama Devletten para almı
yorlar. Bunlar Devletten para alıyor, kanun
in yapılan izne saldırıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Toplum polisi mi saldırıyor? 
Te:2İl edilsin, tescil edilsin. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Evet fotoğ
rafları vardır, filmi getirin. En az istanbul'
da benim gördüğüm filim resimler, el sıkıyor 
mu, knca'klaşıyor mu? Bu el sıkıyor, kucakla
mıyor. Ben de diyorum ki bu iddiaları bana 
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söylediler, resim gördüm, Sayın Bakan ve 
Adalet Partisi lütfetsin filim buraya gelsin be
raber seyredelim. Daha bundan iyisi mi olur? 
Daha ne istiyorsunuz? Filim gelsin hep beraber 
seyredelim. Ne benim ne onun dediğimize inan
mayın. İşittik, resimden gördük, gazeteden al-
dılk. Ama filim gelsin görelim. Kaç filim çe
kildi, neden yasak edildi televizyonda filmin 
gösterilmesi. Filmi görmeden Sayın Başbakan 
ulusal güvenliğe aykırıdır demesi için ya senar
yo edilmesi lâzım ya rejisörle tanışması lâzım. 
Nereden biliyordu onu, gelsin burada filmi hep 
seyredelim yanlış mı doğru mu anlıyalım. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Muhalefet 
sahibini biliyordu da ondan... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Yoksa ben 
simidi burada bütün olayları araştırmanın... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, zatıâliniz Baş
kanlık Divanı üyesisiniz. Biliniz ki buraya 
oturup da şu mesuliyeti idrak ettiğiniz zaman 
da en çok şikâyet ettiğiniz kimse konuşan bir 
hatip mevcut iken oradan sataşma ve o muhte
rem arkadaşı susturmak olacaktır. Buna inan
manızı rica ederim. (C. H. P. sıralarından bravo 
sekleri alkışlar) 

ÖMER UCUZAL (Eskişeöıir) — Sayın Baş
kan, İçtüzükte Divan Kâtibi konuşmaz diye bir 
madde de yoktur ama, Bunu da arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bizim bura
da söylediğimiz konulan doğrulayacak belgeler 
var. Ben söylüyorum, o hayır diyecek, şimdi 
zaten hep hayır diyor. Hattâ Konya'daki olay
lara karışmadım, diyor. Konya ̂ daki olaylara 18 
parti derneği başkanını 'topladı, konuştu. Erte
si gün emperyalizmi kınama adı altında bir mi
ting yapılmadı mı? Gerekçesi kalmadığı halde 
miting yapıldı, Sayın IBakan gerektikçe onlar
la toplandı, konuştu, ertesi gün onları koru
yan beyanda bulundu. Ondan sonra mahkeme
ye düşüyor iş, mahkeme suç yönetimindir, di
yor. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Şûrayı Devlette raddetti. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Oranın red
dedeceği bu husus değil, ceza kısmıdır. Kişi
lerin ceza oranı ayrı bir şeydir. Valinin binası 
taşlanınca vali geoeyarısı insanları kaldırıp cam 
taktırması ayrı iştir. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — idarenin suçsuzluğu mahke
me tarafından tescil edildi. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi mah
keme orada öyle karar verdi. Şimdi her halde 
mahkeme Türkiye'de elinde gerekçesi olan ba
ğımsız mahkemenin kararım okudu... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya, Milletvekili) — Şûrayı Devlet karar verdi. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız bir dakika rica 
edeyim. 

Sayın Bakan, söz istiyorsunuz ümidederim, 
kaydediyorum efendim, (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bu arada 
bir şey arz edeceğim, izin verirseniz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Baş

kan benim birinci önergemin cevabını da içeride 
hazırladı, geldi burada okudular. 'Savunmasını 
önergemin onlar yaptılar. Şimdi Sayın Baka
nın da konuşacağını telsizle onlar öğrendiler. 
Bunu da söylemek görevimdir. Hiçbir Başkan
da, bunu göremedim, peşin hazırlayıp' benim 
önergemin cevabını Başkan okudu burada. 

BAŞKAN — Nasıl, anbyamadım? 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Demin ce

vabını bütün şeyi ile yazılı olarak getirdiniz. 
Benden sonra burada okudunuz. Başkan bura
da bir taraf değildir, tarafsızdır. Tarafsız ol
duğuna göre 'benim bur'ada verdiğim önergenin 
karlılığını cevabolarak zatıâliniz benden sonra 
okudunuz. Bu cevap size ait değil ki, ben Se
natonun denetim görevine, dikkatlerine sundum. 
Şia içeride hazırladığınız bir cevâbı gelip ya
zılı olarak okudunuz, işte bunu da bildirmek 
suretiyle... Sayın Başkana saygım var ama... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bir dakika rica 
edeyim. Benim çalışma tarzımı tenkid edebilir
siniz, fakat tarafsızlığıma müsaade ederseniz 
taarruz etmeyiniz. Çünkü ben mademki bana 
yarım saat evvel vermiş idiniz o takriri. Onun 
hakkında hukuki görüşümüzü tesbit etmek ka
dar haklı bir durumum yoktur. Buradaki ko
nuşmam doğrudan doğruya kanaatlerimin neti
cesidir. Hiçbir Zaman Sayın Bakanla ilgili de
ğildir. Yalnız şunu ifade edeyim ki, gündem 
dışı söz istiyen sayın üyeler olduğu zaman, bu 
sözün kıymetlenmesi için ben böyle bir talebolup 
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olmadığını yetkili makama bildirmeyi de vazife 
bilirim. Bunun da taraflılık olarak telâkki edil
memesini istirham ederim. Buyurun efendim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Polis az ol
duğundan mı acaba asayişsizlikler oluyor? Her 
halde bir ölçüde onun da etkisi vardır, ama bi
zim inancımız odur ki, Türkiye'de özellikle top
lum polisi çok kötü kullanılmaktadır. Bu kö
tü kullanılış araştırmamız kabul edildiği zaman 
Senatoya gelecek raporda sanırım ki bütün ka
nıtlan ile ortaya çıkacaktır. Bunun için onu İn
şallah kabul edersiniz dalha iyi belli olur. Şim
di burada "bir Senato komisyonunun raporu eli
mizde bulunmadığı için bizim bildiklerimizi 
Sayın Bakan reddedecek, onun söylediklerini 
biz kabul etmiyscsğiz, bu yeter değildir. El
bette bunun yeterliği girişte arz ettiğim gibi fil
mi görürsünüz, İstanbul'u görürsünüz. Komis
yonu kurarsınız, araştırma yaparız, araştırma 
gelir buraya. (A. P. sıralarından anlaşılmıyan 
bir müdahale) 

BAŞKAN — Müddetle mukayyet değiller 
efendim, grup .adına konuşuyorlar. 

MİLLÎ BİRLİK GSUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Şu polisin, falan yerde 
böyle hareket etmiş ama bizde de böyledir, ör
neği veremezsiniz. Sayın Sükan'ın Bakanbğı 
döneminde, özellikle toplum polisinin son yıl
larda kullanılış sekli örneğini bana bir Batı ül
kesinde gösteremezsiniz. Onun için, biz polisin 
tümü ile aleyhmde, toplum polisinin aleyhin
de asla olmadığımız gibi haklarının kısıtlanma
masından da yanayız. Ayrıca, bugün sözümü 
şöyle- bitireceğim, Türk Polisinin kuruluşunun 
124 ncii yıldönümüdür. Bu yıldönümünü de 
Türk po"Iİsi için uğurlu olmasını temenni eder, 
dürüst; partinin değil Devletin ve milletin hiz
metinde olan Türk polisini saygıyla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız teşekkür ederim. 
Sayın Bakan konuşma hakkını kullanacak mısı
nız?... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — En sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Bekata buyurunuz efen
dim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın, 
Başkan, değerli arkadaşlarım; huzurunuzda ko
nuşma konusu olan Toplum zabıtası kurulması 

hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısını ve üze
rindeki konuşmaları daha çok aydınlığa kavuş
turmuş olmak için önce grupumuz adına konu
şan Sayın Gündoğan arkadaşımızın konuşması
nın bir cümlelik özetini yapmak mecburiyetin
deyim. 

Sayın Gündoğan... 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Tashih mi oluyor?... 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Özeti

ni yapıyorum, tashih değil. Çünkü başlangıç 
noktam olacak da. (A. P. sıralarından tashihi 
sesleri) Müsaade buyurun, özetini dedim. Sayın 
Gündoğan, memleketin sosyal, ekonomik ve si
yasi problemleri halledilmeden sadece toplum 
zabıtası veya zabıta gücü ile meselelerin halledi-
lemiyeceğini ifade ettiler. Konu ile ilgili görüşü 
menfi bir şekilde ortaya koymuş değildirler. (A. 
P. sıralarından «tashih olmuyor mu» sesleri) 

Hayır, hayır sadece özet. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Tashih 

mi oluyor Beyefendi. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — İçiş

leri Bakanlığı bildiğiniz gibi Devlet manzumesi 
içinde önemi ve nezaketi olan bir bakanlıktır. 
Orada bir süre vazife ifa etmiş bir arkadaşınız 
olarak, o bakanlıkta bulunan arkadaşlarımızın 
çekmekte bulundukları sıkıntıları çekmiş bir 
insanın, Devlet hayatına girmiş bir adamın ağır
lığı içinde arzı malûmat edeceğim. 

Türkiye'de polis ve toplum polisi adedi mem
leketimizin içinde bulunduğu zaruretler karşı
sında azdır. Öyle ise bakanlığın bugünkü talebi 
bununla da bitmiyecek toplumun ihtiyaçları art
tıkça yeni yeni kadrolar ve böyle kadro talepleri 
gelecektir. Doğrudur, yerindedir, zarurettir, 
memleketin umumi asayişi sadece emri kumanda 
ile değil, aynı zamanda teşkilât ile mümkündür. 
Bu ihtiyaç benim zamanımda duyulduğu gibi 
benden önceki zamanda da, şimdi de, daha son
ra da duyulacaktır. Çünkü beynelmilel ölçülere 
nazaran Türkiye'deki polis sayısı azdır. Bunu 
böylece tescil ettikten sonra konuyu, o halde ni
çin beş bin aded polise, toplum polisine ihtiyaç 
vardır? Niçin böyle bir talepte bulunuluyor? Bu 
kadrolar çoktur diyen kimse yok. (A. P. sırala
rından «Gündoğan» sesleri) 

Hayır, arkadaşımız da demiyor. 
Diyoruz ki, memleketin, milletin ve Devletin 

' hizmetinde, vazife gören insanların, toplumun 
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hizmetinde tarafsız, Devletin emrinde parti tut
madan hizmet görebilmesinin sadece temenni ol
maktan çıkıp, bütün Türk Milletine bu intibaı 
verecek bir tutumun içine girmesi zaruridir. O 
halde mesele şu ve bu parti yönünden şu ve bu 
hükümete göre değil; zabıta Devletin emrinde, 
milletin hizmetini yapmakla görevlidir. Millet 
arasında ise ayrılık gözetilemez. Zabıta milletin 
toptan hizmetinde olduğuna göre, taraf tutamaz. 
Bütün konuşmaların özeti bundan ibarettir. 

Şimdi böyle olunca, diyoruz ki, bu kadrolar 
İçişleri Bakanlığının talebine göre Türk Milleti
nin hizmetinde, tarafsız vazife görmek arzusiyle 
verilecektir. Bu zihniyet hâkim olsun. 

Bu arada sözümü bağlamadan bir noktayı 
açıklamaya mecburum. Millet Meclisinde de ara 
sıra bâzı arkadaşlar bu hususa dokunuyorlar. 
Sayın Ucuzaıl arkadaşımız da belki bir dil sürç
mesi ile geçmişte, geçmişle ilgili bir hususu dile 
getirdi. 

Her devlet hizmetinde vazife gören arkada
şın alın açıklığiyle sokakta dolaşabilmesi, dürüst 
olması, yaptığı işin her vakit hesabını verebil
mesi şartı ile ölçülür. Açıldığı için bizzat Adalet 
Partili arkadaşlarımın da vicdan muhasebesini 
yaparak hükme bağlamalarını sağlamış olmak 
amaciyle, geçmişte Ucuzal'm bahsettiği noktaya 
iki cümle ile temas edeceğim. 

Bizim zamanımız henüs ihtilâlin toprak üstü 
ve toprak altı heves ve tahriklerinin devam et
tiği zaman idi. Böyle bir zamanda İçişleri Bakan
lığı ve Hükümet etmenin kendine göre çok ağır
lıkları vardı. İki aÇık ihtilaflı önlemiş bulunan, 
dolayısiyle birçok hâdiselerin büyümesine imkân 
vermiyen Hükümet otoritesinin içinde ben de 
yer almıştım. 

O zaman iki defa Ankara sokaklarında genç
lik nümayişi oldu. Bunlar ne Anayasadaki re
formlar yapılmadı diye, ne şiddet kanunları gel
di diye ne özgürlüğe ayları şu işlem yapıldı diye 
sokağa dökülmediler. Bunların dökülüş sebebi, 
hafızalarınızı ve hâtıralarınızı şu iki cümle ile 
harekete geçireceğim. 

Bir mahkûmiyet kararı ile mahkûm olmuş 
olan bir zatın sağlık sebebiyle Ankara'ya gelişi 
esnasında bine yakan otomobil ve kamyon ile yol 
boylarında parti bayrakları ile tezahürler yapı
larak karşılanmasına ve Genelkurmay Başkan
lığının köşesinde bâzı milletvekili ve senatörle

rin merdivenlere kadar gelerek o zatı karşılama
sının doğurduğu son derecede nâzik siyasi haya
tın reaksiyonu idi. O günler geçtiği için, o gün
lerin nasıl kapandığını gelecek zamanın tarihi 
içinde tam anlattığımız zaman arkadaşlarımız 
bizi takdir ölçülerinin daha çok üstünde beğene
ceklerdir. Ama o günler şimdi geçtiği için çabuk 
ve rahat konuşarak bâzı şeyler söylüyoruz. 

Taşlanma hâdisesine ait de arkadaşlarımızın 
bilmediği, tatmin etmek istediğim bir sözü arz 
edeyim. , 

Rahmetli Gümüşpala bir gün önce bana tele
fon etti. «Yarın çocukların sokağa dökülmeleri 
ihtimalini duydum, sizinle konuşmak istiyorum» 
dedi. Kendisiyle bugünkü Karma Bütçe Komis
yonunun odasında buluştuk. Ben kendilerine 
«parti binasına kabilse hiçbir arkadaşın gitme
mesini, kabilse parti binası anahtarının bana 
teslim edilmesini, hiçbir tahrik yapılmamasını» 
rica ettim. Arkadaşlarımla konuşayım müm
künse, mümkünse, (yani o kadar emniyetli ola
bilecektir) mümkünse gerçekleştireyim, dediler. 
Sonra parti binasına muhterem arkadaşlarımız 
doldular, ondan sonraki balkon tezahürleri ve 
saireyi biliyorsunuz. Arzu ettiğimiz değil, et
mediğimiz bâzı hâdiseler oldu. Ama o günler 
geçti. Ve o günler arz ettiğim gibi hiçbir kas-
da dayanmıyan, o günün şartları içinde en eh
ven şekilde geçti. Bugün böyle bir ihtiyaca te
kabül eden kanun tasarısı ortaya gelmiş iken, 
geçmişin o günlere aidolan hâtıralarını buraya 
getirmekte hiç fayda yok. Çünkü o günlerin 
kahramanları arasında resimleri ile, isimleri 
ile, toplantıları ile, şerefe kadeh kaldıranlara 
kadar - tek değil - işlemlerin içinde bulunmuş 
arkadaşlarımızdan mühim bir kısmı henüz Mec
listedirler. Bunu böylece arz edip geçtikten 
sonra, sadece tavzih sadedinde geçtikten son
ra şunu ifade etmek istiyorum : 

Değerli arkadaşlarım; memleketimizin asa
yiş ve emniyeti için Devlet otoritesinin her 
noktada hissedilir olması Türk Devletinin iti
barı; Türk Devletine itimatla bakılabilmesi 
için zaruridir. O halde toplum zabıtası için 
gelmiş bulunan bu 5 575 adedlik talebi biz grup 
olarak da yadırgamıyoruz. Yadırgadığımız bir 
nokta var. Yani bunu yadırgamıyoruz, ihtiya
cın eseridir. Yadırgadığımız nokta şu : 350 li
raya polis memuru kullanmak, 400 liraya po-
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lis memuru kullanmak ve bunların ortaokul me
zunu olduğunu da kabul ederek çok güç, sı
kıntılı ve bu para ile sanırım ki geçinilemiye-
ceğinden dolayı bâzı rahatsızlıklara vesile ve
rilebilir. O halde asıl bünye üzerinde durmak 
lâzım. Bunları arz ettikten sonra sözümü şöyle 
bağlıyacağım. 

Bugün memleketimizin; üniversitelilerin 
huzurunun kaçırıldığı iddiası ile sokaklara dö
küldüğü bahis konusu olan konularda sadece 
zabıta kuvvetinin yeterli olmadığı görüşüne 
katılıyorum. Şunun için : Üniversiteler iç dene
timlerini kaybetmişlerdir. Kendi kendisini de
netlemekte acze girmiş bulunan müesseselere 
dışardan müdahale emrivakileri oluyor. Bu 
gençlerin birçok taleplerini üniversiteler kabul 
ettiler. Sokağa dökülmeden kabul edilmesi lâ
zımdı. Hükümeti tenkid etmiyorum. Üniver
sitenin müessese olarak kendisini tenkid edi
yorum. Efendim, birçok asistanlar talepte bu
lundular, ıstırap belli idi, halledilmedi, soka
ğa döküldükten sonra halletme istikametine 
gidildi. O halde, görüyorsunuz ki bir ıstırap 
var. Bu ıstırabın sosyal tarafı var, siyasi ta
rafı var, ekonomik tarafı var ve kültürel ta
rafı var. Bunların heyeti umumiyesine toplum 
zabıtasının adedini artırmakla deva bulunamaz 
noktasında beraberiz. Yoksa toplum zabıtasına 
ihtiyacolduğu gayet tabiîdir. 

Sözlerime şöyle son vermek istiyorum : Hü
kümetin güç durumda bulunduğunu kabul edi
yorum. Memleketimizin huzur bozucu birçok 
hâdiselerle karşı karşıya bulunduğunu da görü
yoruz. 

Bunlara karşı bu tasarı dolayısiyle bir te
mennimiz olacak. Bu temennimiz şudur; şid
det tedbirleri, şiddetleri kamçılıyor. Şiddet 
tedbirleri sosyal nizamı düzeltemiyor, öyle ise 
Sayın içişleri Bakanımızın getirdikleri bu ta
sarıya tesirli ekler lâzım. Onların adı sosyal 
tedbirlerdir, kültürel tedbirlerdir, siyasi ted
birlerdir, ekonomik tedbirlerdir, işte bu dört 
ayaklı masanın bir tane tedbiri geliyor. Bu 
sadece zabıta kuvvetini temsil eder. ötekiler 
beraber olmadıkça bunun yarım kaldığını gö
receksiniz. 

Netice Türkiye'de polis azdır, Türkiye'de 
toplum polisine ihtiyaç vardır, bunların eğitil
meleri, bunların daha iyi yetiştirilmeleri, sa-
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dece aded bakımından değil, kifayetli olmaları 
da zaruridir. Ve fakat hepsinin üstünde bir 
şart var. Zabıta, müessese olarak her hangi bir 
partiye, her hangi bir şahsa değil, Türk Dev
letine bağlıdır. Devletin emrinde bulunan her 
müessese, milletin ayrılık gayrıhk gözetmeden 
hizmetindedir. Hiçbir şekilde, milletin hizme
tinde olan müesseseler taraf tutamazlar, işte 
toplum zabıtası ile ilgili bu tasarı üzerinde müs-
bet mütalâamızı bildirir iken, taraf tutmıyan 
Türk Devletinin içinde, zabıta kuvveti denin
ce, kanunu temsil eden insanlar olarak toptan 
herkesi saygıya davet öden ve kendisi saygıya 
lâyık, hiçbir partizan hizmeti kabul etmiyen, 
hiçbir ölçülü hareketin içinde yer almıyan, ta
rafsız bir zabıta gücünün bu tasarı dolayusiyle 
Türk Milletinin hizmetine verilmesini istediği-
ğimizi arz ve Yüce Senatonun Hükümeti bu is
tikâmette vazife görmeye çağırdığını ifade et
mek suretiyle hepinizi saygiyle selâmlarım. Te- , 
şekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bekata teşekkür ederim 
efendim. Sayın Seyhan buyurunuz. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, ben, buradaki konuş
mamda, bütün siyasi mülâhazaların dışında, na-
dece bütün memuriyet müddetini İçişleri Ba
kanlığında bir idareci olarak geçirmiş bir in
san olarak kısaca, görüşlerimi arz edeceğim. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımız bu işi 
genişliğine, uzunluğuna, uzun uzun konuştu
lar. 

Ben arzu ederdim ki; bundan 4 sene evvel 
çıkmış olan bir kanunun, çıkışı sırasında yapı
lan münakaşaların 4 sene sonraya kalmaması 
icabederdi. Çünkü kanun, yani toplum zabıtası 
kurulması hakkındaki bu kanun, 1965 yılında 
çıkmıştır. Bizim bugün önümüzde bulunan, mü
zakere ettiğimiz kanun ise, sadece bu Ikanuna 
dayanarak toplum zabıtasına, 5 000 küsur kadro 
ilâve etmekten ibarettir. Bu sebeple memleke
tin şu kritik zamanında seçimlere 6 ay kala 
toplum zabıtasına verilecek kadroyu vesile 
edip, geçmişi uzun uzun münakaşa etmeye, 
sağı solu birbirine karıştırmaya, bir sene evvel 
Dolmabahçe'de olmuş bir hâdiseyi ve bundan 
aylar evvel istanbul'da vukubulmuş diğer bir 
hâdiseyi, burada, yalan yanlış; veya doğru - ben 
bunun üzerinde fazla durmadığım için pek bil-
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miyorum - anlatmaya bugün için memleketin 
bünyesinin müsaidolmadığına îkaani bulunuyo
rum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; biz bir hususu, 
zannedersem,, gözden kaçırmaktayız. Bir mü
essese başkadır, müessesenin içinde bulunan 
fertler başkadır. Müessesenin içerisinde iyisi de 
olur, kötüsü de olur. Ve bizim düşünceleriniiize 
aykırı hareket eden insanlar da bulunabilir. 
Böyle insanlar var diye, üç polis yasaklara ve 
emirlere uymadı diye bütün bir toplum zabı
tasını gelip burada dile getirmeyi, zemmetmeyi, 
aleyhlerinde konuşmayı uygun bulmadım. Me
selâ memleketimizde çeşitli memurlar var, çe
şitli memuriyet sınıfları var, e, bunların bir ta
nesi bir hata işiledi diye bütün o sınıfı kaldır
mak veya aleyhinde konuşmak mı lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, Dâhiliye Vekâleti büt
çesi Senatomuzda ve Millet Meclisinde konu
şulduğu zaman bir hakikat meydana çıktı ki 
-memlekette asayişsizlik vardır, bunu muhalefet 
de söyledi, iktidar da söyledi. Memlekette asa
yişsizlik olunca bunu ne ile önliyeceğiz? Elbet-
tekj Dâhiliye Vekili bizzat gidip de bir toplu
luğu dağıtacak veya bir asayişsizliği önliyocek 
değil. Elde mevcut polis kuvveti ile bunu ön-
liyecek. Durum böyle olduğuna göre bu polis 
kuvvetini artırıcı bir kadroya hayır demek ve 
bunu vesile edip çeşitli lâflar etmek uygun ol
madığı kanısındayım. 

Yine bu bütçe konuşmalarında ki, raportö
rün raporunda da uzun uzun tafsilâtı verilmiş
ti, dünyanın bütün memleketlerinde en az po
lis kullanan memleketin Türkiye olduğu ifade 
edildi ve şöyle denildi, hatırımda kaldığına gö
re; Viyana'da mevcut polis adedi bütün Tür
kiye'de mevcut polis adedinden fazladır. Sa
yın Yıldız arkadaşımız buyurdular ki; Viya
na'da jandarma yoktur, onun için polis adedi 
fazladır, belki kesin bir bilgim yok. Ancak jan
darma malûımuâliniz belediye hudutları dâhilin
de vazife görmez. Belediye hudutları dışında 
vazife görür. Belediye hudutları içerisinde sa
dece polis vazife görmektedir, bizim yasamı?; 
böyle. Bütçe konuşmalarında geçen sene ve bu 
sene bâzı arkadaşlarımız çok yakın bir asayiş
sizlikten, meselâ bir arkadaşımız gayet iyi ha
tırlarım dedi ki, Bütçe Komisyonunda; içiniz
de Beyoğlu'nda saat yediden sonra, yahut karan

lık bastıktan sonra eşinizi veya kızınızı alıp 
Galatasaray'dan Taksim'e kadar çıkacak baba
yiğit var mı? Haklı. Keza Kızılay'da bilhassa 
yabancı hanımlara sık sık sarkıntılık edildiği 
ifade edilmişti. Şimdi bugün toplum zabıtası 
hizmetini gören polislerin içerisinde karakol
lardan alınmış polisler de mevcut, kadro kifa
yet etmediği için. Biz bu asayişsizliğe mâni ol
mak için ne yapacağız? Elbetteki polis kadrosu
nu artıracağız. Bundan daha normal bir şey 
görmem ben. 

Bandan başka değerli arkadaşlarım, mese
lâ benim seçim bölgemin hudut kazalarının bir 
kısmında, Çukurca'da polis teşkilâtı yok. De
min Sayın Umum Müdüre de arz ettim. Bu ka
za 1953 te nahiyeden kazaya tahvil edildi, na
hiye ilken polis teşkilâtı vardı, şimdi kaza iken 
polis teşkilâtı kalktı. Bunun gibi diğer kaza-
larımızdaki polis teşkilâtı da daha birçok yer
lerde yok zaten, kifayetli değil, bunları tak
viye etmek için elbette yeni kadro alacağız o 
toplum zabıtasmdaki, oradan artacak polisi de, 
yani karakollardan evvelce toplum zabıtasına 
çekilmiş polisi de bu ilçelere verelim. 

Sonra bundan başka değerli arkadaşlarım, 
bıı, beş bin küsur toplum polisinin kadrosu 
1969 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine 
konuldu ve biz bunu burada müzakere ettik ve 
ka!:ul ettik. Şimdi bütçeye ödeneği konulmuş 
biı kadroya burada karşı gelmek elbet bütçe 
tekniğine de uygun olmaz. O zaman da münaka
şası yapıldı bunun. Sonra bir hususu daha arz 
etmeden sözümü bitiremiyeceğim, değerli ar
kadaşlarım, bugün vatandaş hakikaten tedir
gin haldedir, sokaktaki vatandaş da, esnaf da, 
dükkanındaki vatandaş da, evindeki vatandaş 
da. Dün ve bugün meselâ bana sabahleyin ge
len bâzı arkadaşlarımız ifade ettiler, Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesinin önünden geçer
ken dün de oilmuş, bugün de olmuş, talebeler 
iki taraf olmuş, birbirlerine taşlar sopalarla 
hücum ediyor. Hattâ tabancaların dahi atıldığı 
ifade edildi. Böyle bir ortamda biz zabıtayı tak
viye etmez de ne yapana? Bir taraftan sağ uç, 
bir taraftan sol uç, komandolar, momandolar, 
hani ifade etmek için kelime bulamuyorum ama 
emperyalizm diyorlar, scımürme diyorlar, sömü-
rülme diyorlar. Bir müttefik devletin donanma
sı Dolmabahçeye geldiği zaman karşı koyuyo-
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ruz, çıkmasın diyoruz, bir müttefik devletin 
büyükelçisi Türkiye'ye geldiği zaman havaala
nını işgal ediyoruz, gelmesin diyoruz, ama öbür 
taraftan başka bir sosyalist devletin büyükel
çisi İstanbul'da başkonsolos iken Ermeni vatan
daşımızı Türkiye aleyhine tahrik etmiş ve bun
ların Ermenistan'a göçmesini teşvik etmiş, ona 
ses çıkartmıyoruz, yani anlaşılır şey değil bu. 

Değerli arkadaşlariım, ben sadece bir idare
ci olarak düşüncelerimi kısaca arz ettim, çün
kü benden evvel konuşan arkadaşlarımız bu 
mevzuu hakikaten enine boyuna konuştu, bu 
sebeple sözlerimi fazla uzatıp sizleri işgal ede
cek değilim. Bu kanunun çıkmasının ve toplum 
zabıtasının takviye edilmesinin lüzumlu oldu
ğuna kaaniim, 25 sene bu meslekin içinde bu
lundum, buna kaaniim. 

Bugün galiba polis teşkilâtının da 124 ncü 
yıl dönümü olacak, bu kanunun yeni yıl dö
nemlerinin de polis teşkilâtına hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN- — Sayın Seyhan teşekkür ederini 
efendim. 

Sayın Dikeçligil, buyurun efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, ben Halk Partili arkadaşlarımızın, son 
grup sözcüsü arkadaşımız Hıfzı Oğuz eBkata'-
nm konuşması benim içime inşirah verdi. Had
dizatında bizim bu konuşmalarımız cemiyete 
aksediyor ve cemiyetin nizamını isterken, ce
miyetin nizamını biz kendi elimizle bozuyoruz, 
Hyle alarmlar veriyoruz ki bâzan gençlerimizi 
tahrik ediyoruz. Ben gençlerimizi çok severim, 
canımdan da çok severim. Bizim ümidimiz. 
istikbalimiz. Fakat gençlerimizin heyecan!" 
hislerini iyiye kullanıp da iyi istikamete sevk 
ettiğimiz gün cemiyette çatışma olmaz. Ama biz 
bunları kötü istikâmete doğru sevk edecek 
olursak bunun mesulü biziz. Elbette Devlet, 
nisamı koruyacak, korumakta devam edecek
tir. 

Arkadaşlar, bu hareketlere halk ne diyor; 
balkı, dinlemek lâzım. Yani filân yerde hâdise 
olmuş, toplum polisi bastırmış, ondan sonra 
filân ıstırap duymuş, filân kişi ölmüş, eğer top
lum polisi, yani Devlet, nizamı koruyamıya-
cak olursa halk nizamı korumaya dâhi gide
cektir. Şuna emin olunuz, kulak veriniz, halk 

bir hâdise olduğu vakit halkın iktisa
di durumu bozuluyor, halk gençlerin bu hare
ketlerinden üzüntü duyuyor. Hattâ öyle biran 
gelecek ki gençlerin bu hareketlerini tasvibet-
meyip gençlerin üzerine de saldırmaları da biz
zat halk yapacaktır. Bir de şuradaki hâdiseler 
clışardaki iş hayatını durduruyor, arkadaşlar. 

Arkadaşlarımız diyor ki sosyal iktisadi ni
sam düzelsin. Biz sosyal iktisadi nizamın dü
zelmesine imkân vermezsek, her zaman memle
keti anarşizm içerisine doğru götürürsek elbet-
teki Türkiye'nin sosyal iktisadi nizamları dü-
selemiyecektir ve düzelmemiş olacaktır. Onun 
için meseleleri soğukkanlılıkla halletmek mec
buriyetindeyiz. 

Bu zamanda eminolunuz ki, İçişleri Bakan
lığının vazifesi çok zordur. Bu zamanda hangi 
arkadaşımız içişleri Bakanlığının sandalyasma 
otursa tahmin ediyorum ki, içişleri Bakanımız
dan daha farklı bir muamele yapımyacaktır. 
Belki daha ileri gidecektir. Tolerans, müsama
ha ile içişleri Bakanlığı hareket ediyor ve top
lum polisi bir harekete doğru giderse o toplum 
polisim halkla beraber bir diye göstermek de 
doğru değildir. Halkın canı yanmıştır, canı ya
nıyor, iktisadi hayatı duruyor. 

Eğer siz, fikir verecekseniz, eğer partiniz 
bii' görüşü savunuyorsa, memleketin içerisinde 
huzursuzluğu delil huzuru temin edecek şekil
de fikirlerinizi vermek mecburiyetindesiniz. 
Ama sizin fikrinizi halk kabul ederse, yarın se
cim olur, iktidara gelirsiniz meselelerinizi öy
le halledersiniz. Halkı,, gençliği çıkarınıza men
faatinize sokağa döktüğünüz gün annesi babasa 
dahi ondan müşteki olacaktır, olmaktadır, çün
kü işi aksıyor. Bunu sokağa dökenler var, siz 
etmiyorsunuz ama dökenler var. Tahrik eden
ler var, etmekte olanlar var, bu bir realitedir. 

Arkadaşlar, kim Türkiye'nin bağımsızlığının 
aleyhinde? Bu sosyalizm sosyalizm diye bağıran 
Jnsanlar, istiklâl Mücadelesinde kendi fikirleri 
ile hem ahenk olan ve Türkiye'yi komünist Rus
ya'nın peyki haline getirmek istiyen Suphi Yol
daşların tarihçesini iyi bilsinler ve iyi tetkik et
sinler. Şefik İnan Bey yukarda Dışişleri Bütçe 
Komisyonunda gayet güzel bir şey söyledi, de
di ki; ben bu yaz Avrupa'yı dolaştım, Polonya'
da da bulundum, Çekoslovakya'da da bulundum. 
Şuna kaani oldum ki, sosyalist memleketleri Rus-
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ya benimsiyor. Âdeta onları himayesi altına al- I 
mak istiyor. Bunda müteyakkız olmak lâzımdır. 
Nitekim, Çekoslovakya meseleleri bunu gösteri
yor.» dedi. Bugün, sosyalist memleketlerin hep
si endişede. Çekoslovakya hâdisesi meydanda, 
Romanya meydanda, Yugoslavya ise her gün bir 
endişenin içinde. Bizim gençlerimizin heyeca
nından faydalanarak, onları yanlış istikametle
re sevk etmek suretiyle emperyalizm deyip de, 
bir emperyalizmin içerisine sokmak cidden teh
likelidir, gayet vahimdir. Yarın sosyalizm per
desi altında iktidara gelindi mi, gençler «hürri-
yetsiziz» diyorlar ama, bu hürriyeti bulamaya
caklardır. 

Esas polis Devleti komünist Rusya'dadır. Ko-
minist Rusya'da ağzınızı açamıyorsunuz. Bugün 
beşyüzbin Kırımlı memleketine dönmek istediği 
halde dönemiyor. Neresinde bunun hürriyet?.. 
Arkadaşlar, Devlet gücünü, ehemmiyetini ken
di kuvvetleri ile korur. Ancak bu da polis kad
rosu ile temin edilebilir. Eğer, polisiniz yoksa, 
nizamınızı koruyamazsınız halk birbirine girer. 
Memleketimizi - Allah göstermesin - biribirini 
yiyen insanlar memleketine getirmeye bizim [ 
hakkımız yok. Bu politikacıların vazifesinin di- I 
şında olmalı. Ben arkadaşlarıma taan etmiyo
rum ama, arkadaşlarımız bazen parti hislerine, 
kendi hislerine kapılarak elbette gençlere yan
lış istikamet veriyorlar. Bugün üniversitelerimiz, 
ho salarımız kendi cezalarını çekiyorlar. Çünkü, | 
gençlerimizi bu hale getirip, gençlerimizi bir mil- I 
lî şuur potası içinde yuğuracakları yarde, anar
şist bir duruma doğru sokan yine hocalardır. 
Gençlerin kabahati yoktur. Bugün hepsi huzur
suzdur, üniversiteler de huzursuzdur. Halbuki, 
üniversitelerin problemleri böyle halledilmez. Bü
tün bu hususun âvakıbi bize çok pahalıya mal 
olur. Arkadaşlar, İkinci Meşrutiyette hürriyet, 
hürriyet dedik. Ondan sonra Devlet otoritesi
ni gösteremedik, koskoca imparatorluğu kaybet
tik. Şimdi burası kaldı. Hürriyetlerin aşırılığı, 
hürriyetlerin gelişigüzel istismarı doğru değil
dir. Sokağa dökülmek de doğru değildir. So
kağa dökülmekle bir meseleyi halledemezsiniz. 
Buna polis karşı koymadığı takdirde halk ko
yacaktır, buna emin olun. Söylüyorlar, «Eğer 

5. - BAŞKANLIK DİVANININ 
3. — Gündemde bulunan tasarı ve teklifleri 

ve Hükümetin denetimi ile ilgili konulan gÖrüş-

siz bunlarla başa çıkamıyorsanız, bizi bırakınız» 
diyorlar. Hükümet bunu bırakmıyor. Halk bı
rakıldığı zaman emin olun ki, bunların bir ta
nesi ortada kalmaz. Halkın nabzını iyi yoklayı-
nız. Bu realitedir. Onun için elbirliği ile Hü
kümetin kuvvetlerini takviye etmek mecburiye
tindeyiz, arkadaşımızın konuştuğu gibi. Ben zan
nediyorum ki, hiçbir polis, hiçbir memur parti
lerin emrinde değildir. Kullanamaz da bunu. 
Nitekim, İçişleri Bakanlığının bu polisleri bir 
partinin emrinde kullanıldığı da yoktur. Memle
ketin bir yerinde asayişsizlik olduğu vakit ora
da kullanıyor ve bunu bundan önceki hükümet
ler de kullananıamıştır, yapamazlar. Bu beşbin 
kadroyu dağdağalı bir şekilde yermek doğru de
ğildir. Gençlerin heyecanından faydalanarak, 
onları yanlış yolda teşvik edip, anarşizme doğ
ru sürüklenmeleri istenen bir devirde elbette 
toplum polisinin artırılması zaruridir. Onun için 
ben şahsan bu kanunun lehindeyim. Gençlerimiz 
de çok arzu eder. Türk Milletinin gençliğidir, 
yarın onlar memleketi idare edeceklerdir. Bu gi
bi hareketleri ile kendilerini sevilmez duruma 
getirmesinler. Kendileri sevilmez duruma 
geliyorlar, gelmektedirler, bilmiyorlar tahrikle
rin aleti olduklarını. Halk onlara küskündür, 
dargındır, sevmiyor, sevemiyor. O bakımdan 
gençleri de halk tarafından sevilir hale getirmek 
mecburiyetindeyiz. Her gün böyle sokağa dökül
meleri iktisadi krizlere sebebolduğu için halk 
bunlardan müştekidir, müşteki olacaktır. Onlar 
ağırlıkları ile, derslerine çalışmaları ile, vakur 
hareketleri ile Türk Milletinin kalbine girmeli
dirler ki, fikirleri kabul edilsin. Aksi takdirde, 
fikirleri kabul edilmez. Arkadaşlar, elbirliği ile 
nizamı korumak mecburiyetindeyiz. Ancak, bu
nu da Devlet elindeki imkânları ile yapar. Kad
ro azdır, bu kadroya ihtiyaç vardır, bu kanunun 
kabulü yerinde-olur. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil teşekkür ede
rim. 

Muhterem senatörler, yeterlik takriri vardır, 
yalnız henüz dört kişi konuştuğu için yeterlik 
takririni oylarınıza arz edemiyorum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 
mek üzere, Genel Kurulun Çarşamba günleri de 
toplanmasına dair önergeler 
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BAŞKAN — Muhterem senatörler, teamül 
halinde, kaideleşmiş olan saat 19,00 a kadar olan 
çalışma zamanımız dolmak üzeredir, Bunun de
vamı hususunda da bir önerge yoktur. Bu sebep
ten başka bir mevzuumuzu halletmek için veril
miş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemdeki Hükümetin denetimi ile ilgili 

konular bitinceye değin, Çarşamba günleri de 
saat 15,00 te başlamak üzere Cumhuriyet sena
tosunun çalışmasını arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

MUSLİHİTTİN YIILMAZ METE (Adana) 
— Önerge aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kaydedeyim efendim. 
Önerge üzerinde söz istiyen Sayın Üye? 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — İzin verir

seniz önergemi açıklayayım. 
BAŞKAN — önergeniz açık değilse, açıkla

mak için müsaade ederim efendim, 
Buyurun. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar; zaten Sayın Başkanın da 
hatırlatması ile ben bu önergeyi sundum. Dene
tim ile ilgili hususları görüşemiyoruz. Bir gün 
daha fazla çalışırız, diğer ivedilikle görüşülmesi
ne inanılan yasalar görüşülür. Ama bu arada 
denetimle ilgili konular da Çarşamba günü saat 
15,00 te başlamak suretiyle görüşürsek, pare-
lel bir çalışma yapmış oluruz. 

Ben aslında önergemi verirken Millet Mec
lisinin yapmış olduğu bir ayarlamayı, bir pro
gram düzenlenmesini yapmamış olmamızdan do
layı meydana gelen bir boşluğu da doldurmak 
istedim. Eğer böyle kabul edilirse, o zaman de
netimle ilgili konularda yalnız onlara hasredil
mek suretiyle Çarşamba günü görüşürüz. Her
kes de bilir ki, Çarşamba günü denetimle ilgili 
konular görüşüleceği, diğer günlerde onlar gö-
rüşülemiyeceği için daha rahat bir çalışma olur. 

Bunu açıklamak için söz aldım, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldız. 
Önerge hakkında söz istiyen sayın üye?. 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN —Aleyhte mi efendim? 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Bir şeyi 

tavzih edeceğim, eğer üzerinde olursa memnun 
olurum. 

BAŞKAN — Muhterem efendim, lehte veya 
aleyhte konuşmak imkânı vardır, tavzih için söz 
vermek imkânına malik değilim. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Aleyhin
de. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın ar

kadaşlarım, Çarşamba günü çalışmanın aleyhin
de değilim, onu arz edeyim. Yalnız Çarşamba 
günkü toplantıların muayyen bir konu üzerine 
izafesinin ve tahsisinin aleyhindeyim. Eğer de
nilse idi ki, günümüz yetmiyecektir ve Mayıs 
ayı geliyor. Sayarsak eğer, haftada iki gün top
lanıyoruz. Gündemdeki konular ve diğer konu
lar çok sıkışmıştır, bunları çıkarmanın, konuş
manın imkânı da kalmıyacaktır. Onun için çalış-
malaırmızı teksif edelim ve Çarşamba günleri de 
çalışalım dense idi, bu konu üzerinde hiç iti
raz etmeden kabul etmek gerekirdi. Fakat, yal
nız muayyen bir konunun üzerine tahsisi, bize 
saman kifayetsizliğimizi karşılıyacak bir ölçü 
veya bir tedbir vermiyor. Bundan dolayı aley
hindeyim. 

Eğer, tensip buyurursanız, Çarşamba günle
ri gündem maddelerini olduğu gibi çıkarmak 
üzere, hepsine şâmil olmak üzere takriri kabul 
edelim. Bendeniz de buna hazırım, onu arz edi
yorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Arıburun teşekkür ede

rim. Yalnız arzularınızı bir önerge ile Baş
kanlığa sunarsanız, o takdirde muamele görmek 
imkânını kazanırsınız, 

önerge hakkında aleyhte... 
ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 

Bir hususa işaret etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi hususta efendim? 
ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 

Önerge üzerinde. 
BAŞKAN — Önerge üzerinde yalnız leh ve 

aleyhte söz verebilirim. 

ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Yoktur efendim; yoktur efen
dim. 

Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... 
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Sayın senatörler, eğer aynı mahiyette ol
mazsa önergeler, aykırılık derecesine göre hep
si ayrı ayrı oya vazedilir. O sebepten dolayı
dır ki, bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
(A. P. sıralarından «aynı mahiyette» sesleri) 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
ÖMER LÛîFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — Ay
nı gün Mecliste de denetim var, güçlük çıkar. 
Belki önergeyi değiştirirler. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, bir öner
ge var okutuyorum. 

Başkanlığa 
Senatomuzun, gündemde bulunan tasarı ve 

Meclis denetimini yapmak üzere Çarşamba gün
leri toplanmasını arz ederiz. 

Balıkesir Kars 
Yuzuf Ziya Ayrım Nuri Demirel 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bu önergeye iş
tirak ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Önerge 
hakkında söz istiyen sayın üye?.. Sayın Tunç-
kanat, buyurunuz efendim. 

ÖMER UCÜZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, vakit doldu. 

BAŞKAN —Çok teşekkür ederim, ikazını
za. Fakat, muameleye girmiş bir mesele vardır, 
onu halletmeden inkıtaı mümkün değildir, efen
dim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın senatörler, Ahmet Yıldız'm vermiş oldu
ğu önergenin maksadı açık. Hükümetin dene
timi ile ilgili gündemde bulunan ve bugüne ka
dar maalesef, gündemde bulunmasına rağmen 
görüşülemiyen, konuları bitirmek için veril
miştir. Bu bakımdan Çarşamba gününü has
rettiğimiz takdirde bunlar bitecek, ondan son
ra eğer devamı arzu ediliyorsa başka bir öner
ge ile Çarşamba günleri de toplanılması husu
suna bir müddet daha devam edilebilir. 

Bu bakımdan ben önergenin aleyhindeyim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler mahiyeti 
itibariyle birbirine benzememektedir. O sebep
ten, gaye itibariyle birbirine benzemekte, fakat 
mahiyeti itibariyle birbirine benzememekte
dir. O bakımdan aykırılır derecesine göre Sa
yın Yıldız'm önergesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Sa
yın Yıldız'm önergesi kabul edilmemiştir, efen
dim. 

İkinci önergeyi okutuyor ve oylarınıza arz 
ediyorum, efendim. 

(Balıkesir Üyesi Nuri Demirel'le Kars Üye
si Y. Ziya Ayrım'm önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşma ya
pılmıştır, önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Önerge ka
bul edilmiştir, efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan tasarının bitimine 

kadar görüşmenin devamını arz ve teklif ede
rim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz istiyen 
sayın üye?.. Sayın Yılmaz Mete, aleyhte, buyu
runuz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlanm, 
iki sebeple bu önergenin oya sunulmamasını 
istirham edeceğim. 

Evvelâ hayli yoruldu, arkadaşlarımız. Ek
seriyet yokken bu yorgun halde eğer bu öner
ge kabul edilirse çok kısa zamanda müzakere
leri bitireceğiz ve maalesef bir çok arkadaşla
rımız konuşamadan, fikirlerini beyan edeme
den konuyu kapatacağız. Ekseriyet olmadığını 
da Sayın Başkanın ıttılaına arz ederim. Tale-
betmiyoruz, beş kişi ayağa kalkıp. Böyle bir 
yola başvurmaya lüzum yok. Ama, Başkan ken
diliğinden takdir edecektir. Bir. 

İkincisi, muhterem arkadaşlarım, bizim ka
rarımız saat 10,00 a kadardır. Saat 19 olmadan 
evvel bu önerge oya sunulsaydı, bir karar ver
seydik, Başkan onu uygulıyaöaktı. Ama, saat 
19,00 u geçtikten sonra Başkan bu kararı oya 
sunamaz, kendiliğinden tatil etmesi lâzımdır. 
Aksi takdirde bir usul hatası olur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saat 19,00 
dan evvel verdik. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Saat 19,00 dan sonra verildi, ben de saate 
bakıyorum, beyefendi. Bir usul hatası olur ve 
kötü bir teammül olur. Bunu arz ediyorum, 
Başkanın oya sunmaması gerekir. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 48 nci 
Birleşimde ifade ettiğim şekilde saat 19,00 a ka-
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dar çalışma hakkına Yüce Senato bir karar al
mış değildir. 

Yine içtüzüğün 52 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasını, itiraz vâki olduğu için, muhterem 
ıttılarınıza arz etmeye mecbur bulunuyorum, 

«Başkan, birleşimi saatinde açar ve görüş
melerin sonunda kapar. Bu hükmün ışığı altın
da henüz görüşmeler bitmemiştir. 

İkinci itiraza cevap vermek isterim: Ekseri
yetin bulunmadığı hususu şu iddia edilmekte
dir. Bugün Riyaset bir saadet içindedir ki, mü
zakereler başladığı andan sonuna kadar büyük 
bir ekseriyetle müzakereler takibedilmiştir. Ce
nabı Haktan bu tatbikatın devamını niyaz ede
rim. (C. H. P. sıralarından «Amin» sesleri) 
Onun için bu ekseriyeti karşımda bu kadar su
huletle, yorulmadığını ifade eder şekilde, gör
düğüm müddetçe benim ekseriyet yoktur, di
yerek birleşimi kapatmama imkân ve ihtimal 
yoktur. 

Şimdi, önerge hakkında aleyhte konuşma 
yapılmıştır, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 

MEHMET HAZER (Kars) — Madem müza
kereler devamlı olacaktı, müzakereler başlar 
ve bitiminde kapanır hükmünü, kaziyesini ka
bul ediyorsanız böyle bir teklife, böyle bir oy
lamaya lüzum kalmaz. (A. P. sıralarından «tak
rir verilmiş» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler. Riyaset 
tenakuz içinde değildir. Salı günü de ifade et
miştir. Biraz evvel de ifade etmiştir. Teammül 
halinde kaideleşmiş bulunan bir tatbikata teha-
iyet etmekte kendini mecbur addetmektedir. O 
sebepten dolayıdir ki, ya takrir geldiği zaman 
birleşimin saat 19,00 dan sonra devam etmesini, 
veyahut da re'sen devam etme hususunda Yü
ce Heyetin oylarına müracaat etmeyi salâhiye
tim içinde görmekteyim. 

Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir, müzakerelere devam ediyoruz, 
efendim. 

Sayın Yıldız, grupları adına konuştukları 
için sıra Sayın Öztürk'de buyurunuz Sayın öz-
türk. 

Sayın öztürk, saat 19,00 u 10 geçiyor ve 
üzerinde konuşmak üzere söz almış bulunuyor
sunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bu tasarı, toplum 

zabıtası hizmetlerinde kullanılacak kaydı ile, 
Emniyet Genel Müdürlüğüne farklı dereceler
le kadro verecektir. Bu miktar da 5575 tir. 

Bilindiği gibi zabıta, genel olarak toplum 
önünde bir bireyn huzur ve güvenini sağlama
da, yasalarımızın uygulanmasına yardımcı olur. 
Demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine ge
lecek zararları yasaların emrettiği yönde önle
mekte zabıta görev alır Gerçek bu iken top
lum polisinin kullanılış şekli ile içine düşürül
düğü durum bizde kuşkular yaratmaktadır. 

Türk Ulusunu daha çok fukara sınıfından 
gelenlerin bir geçim kapısı olarak seçtikleri 
toplum zabıtası görevlerinde bugün çoğu müz-
darip bir ruh içindedirler. Bu gidişle sonu
nun ne olacağını derin derin düşünmeye başla
mışlardır. Daha önemlisi, toplum polisi yanlış 
bir yönetim ve sevk edilişle ve bu tutumları ile 
gençliğin, tüm Türk Ulusunun ve hattâ diğer 
polis memuru arkadaşlarının sevgi ve itimatla
rını kaybetmektedir. Buna sebep, genç ve tec
rübesiz... 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Millet se
viyor onları. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Dinli
ydim. önce dinlemeyi öğrenelim, sonra konuş
mayı. Buna sebep, genç ve tecrübesiz halk ço
cuklarının yanlış yönde partizanca sevk ve ida
residir. 27 Mayıs Anayasasının temel haklan 
ve ödevleri bölümünde, yani 10 ncu madde dâ
hil, 29 ncu maddeye kadar, vatandaşın toplum 
ve birey olarak hak ve hukukunun korunması 
istenir. Hükümet yürütme organı olarak bu 
maddelere sahip çıkmak zorundadır. Oysa bu
gün Türkiye'nin her tarafında vatandaşları
mız, can kaygusu içerisinde, güvensizlik içinde
dirler. Oysa, düne göre bugün, polis sayısı da
ha çok olmuş ve daha çok kadrolar alınmış 
ama, niçin halledilmemiş. Demek ki polis sayı
sının, polis memuru sayısının çok oluşu kâfi 
değildir, öyle ise, memleketin sosyal ve ekono
mik meselelerinin çözümü gerekir. Hükümet 
bu yöne gitmemiştir. Bu yönden doğan olay
ları, toplum zabıtası ile partizanca baskı altı
na almakta, olaylara sebebolmuş toplum zabı
tasının da itibarını düşürmüştür... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk bir dakika. Üze
rinde konuşmak için söz almıştınız, üzerinde 
konuştuğunuza kaani' misiniz. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun konuşun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — istan
bul'daki kanlı Pazar olaylarında biliyorsunuz 
bir tedbirsizlik yok ise, halkın toplum polisi
nin gücünü hiçe saymasının bir örneğini görü
yoruz. Ne demektir? Beş sıra dizilmiş polisi 
halk yarıyor bir anda ve bir anda gençlerin 
üzerine saldırıyor ve gençleri dövüyor, öldürü
yor. Peki bunun yerinde bir dizi süngülü as
ker olsaydı, acaba bu halk bunu da yarar mi
di? Hayır. Verilecek cevap hayır, Neden? Çün
kü, Türk Ordusu, Türk askeri adaletli davra
nışı ile partizanca durumun dışında oluşu ile 
itibar görmüştür, değer kazanmıştır, adaletli 
tutumu ile güven kazanmıştır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Polis de öyle. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — işte biz 
polisin bu şekilde değer kazanmasın istiyoruz. 
On sıra dizilse bile bunun varılacağı bellidir. 
Çünkü polisin Devlet tarafından partizanca yö
netildiği halkın kafasında düğümlenmiştir. Bun
ların giderilmesi için yapılacak iş, bu halk ço
cuklarını mutlaka kanunlar çerçevesi içerisinde 
yöneltmek, görevlerinde onlara yardımcı ol
maktır. Türk halkı bugün adalet duygusuna su
samış bir halktır. Yıllardan beri çektiği çeşitli 
istiraplaraı, çeşitli meselelerin sosyal adalet 
duygusu içerisinde çözümünü istemektedir. Bu 
ortada iken, kalkınıp da bize elimizdeki halk 
çocuklarını bir yönde yöneltmeye çalışırsak 
memlekette huzursuzluğu gidermek değil, hu
zursuzluklara teşvik etmiş oluruz memleketi. 
Diğer ülkelerde nüfus oranına göre, toplum po
lisi sayısı gerçekten bizim ülkemize göre daha 
çok. Bu bakımdan bu kanun tasarısının aslın
da gelişinin şahsan karşısında değilim. Yalnız 
Anayasa kapsamına giren meselelerde gençliğin 
olsun, dernek ve siyasi partilerin olsun, ülke ya
rarına olan davranışlarını ve çalışmalarını her 
her hangi bir şekilde toplum polisi gibi karşı
sına çıkarak, aksatmanın, zedelemenin memle
kete hayır getirmiyeceği kanaatindeyim. Hat
tâ, Türk gençliğinin, üniversitede olsun, çeşit
li yerlerdeki davranışında olsun Atatürk'ün en 
çok inandığı, ümit bağladığı, sağ duyusuna 
inandığı Türk gençliğini mutlaka komünisttir 

diye damgalamak, mutlaka o yönde görmek, 
yanlış, büyük bir hatadır. Bu propaganda an
cak komünizm propagandasını yapan, leninci 
anlayışın ve davranışın ifadesidir. Bir kelime 
bir memlekette ne kadar çok söylenirse, hem o 
gençlik kaybedilir, hem o kelime tutar. Bu ba
kımdan Türk gençliğini katiyetle böyle bir ko
münizm ithamı altında bulundurmanın yanlış 
ve hatalı olacağı kanaatindeyim. Ayrıca bugün 
Türkiye'de çetin şartlar altında görev yapan 
diğer polis memurları da vardır. Toplum poli
sine göre, bu kıymetli arkadaşlarımız, bu kıy
metli insanlar ikinci dereceye itilmiştir. Toplum 
polisine maaşlarından başka 225 lira tazminat 
verilirken, bu mesleke yıllarca hizmet etmiş di
ğer polislerin de bugünkü hayat pahalılığının 
altında ezilmesini önliyecek bir kanunun bun
dan daha önce getirilmesi gerekirdi. Bilhassa 
Sayın İçişleri Bakanından, kıymetli Emniyet 
Genel Müdüründen bu işin mutlaka tutulması
nı, yakından bildiğimiz, acısını duyduğumuz 
bu insanların da refaha ulaştırılmasını diliyo
rum. Toplum zabıtasının bir tecrübesizlik ge
çirdiği kanaatindeyim. Yoksa, gelecek günler
de kanunsuzluk ve sorumsuzluk duyguları ile 
karşı karşıya gelmekten kendilerini kurtara-
mıyacaklarını idrak edemiyecek insanlar de
ğildir bunlar. Ortaokul mezunudurlar. Kurs 
görmüşler, gelecek günlerin neler doğuracağını 
tahmin ederek hareket etmeleri gerekirdi. Bir 
tecrübesizliğin eseridir bugünkü Türkiye'deki 
çalkantı. Bu tecrübelerden ders aldıklarını 
ümidediyorum. Şahsan insan sevgisini ve görev 
duygusunu gönlünde taşıyan bu Türk gençleri
nin toplum polisi kardeşlerimizin, ödev duygu-
sundaki adaletli davranışlarına güvenim sarsıl
mış değildir, şahsan. Bunlar görevlerini bundan 
sonra tam olarak yapacaklardır. Türk polis teş
kilâtın kuruluşunun 124 ncü yılında cefakâr 
mensuplarına sevgiler sunar. Yüce Senatoyu 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özrük, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Bu beyanlarınızı bir kere de za
bıtlardan okumanızı rica ederim. O zaman gö
receksiniz ki, üzerinde konuşmayı vadettiğiniz 
bir meselede sözünüzde durmamış olduğunuzu 
arJıyacaksınız. Bir kere daha bu yola tevessül 
etmenizi istirham ediyorum. Çok teşekkür ede
rim efendim. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkanım, ikazınıza teşekkür ederim. Dikkat 
edilirse en çok kanunlar üzerinde ve toplum 
polisi konusu üzerine dönmüş konuşmadır. 
Sizin de bunu takdirinize bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kanım, muhterem arkadaşlar, gecenin bu geç 
saatlerinde sizleri yoracak değilim, Yalnız bir 
iki noktayı temenni edeceğim. Kanun tasarısı
nın da hilâfında değilim. Yapılması lâzımgelen 
âcil bir meseledir. Yalnız muhterem arkadaş
lar, şu hususu ben istirham ediyorum. Her git
tiğimiz yerde vazifemiz icabı, meslekimiz icabı 
yıllardan beri de geçirdiğimiz adliyecilik mes
leki icabı, polisle daimî surette biz karşı karşı-
yayız. Polis âdeta bizim arkadaşımızdır. Polis 
olmadan zabıta kuvveti olmadan bizim hiçbir 
işimizin yürümesine imkân yoktur. Şu halde, 
toplum polisi mevzuu Türkiye'de yeni bir mev
zu, yeni bir konudur. Her konunun tecrübe
sizlikleri olduğu gibi, belki bunun da tecrübe
siz bâzı halleri olabilir. Ama ben karamsar de
ğilim, ümitliyim. İlerisi için inşallah memleketi
miz için, vatanımız için hayırlı işler yapacağına 
inanıyorum. Yalnız benim duyduğum şikâyet
ler şu mevzudadır arkadaşlar. 

Toplum polisini kurduğumuz zaman ona 
maaşından başka bir 225 lira tanıdık ya, işte o 
zaman bir ikilik yaratıldığı kanaatindeyim. Bu 
şikâyetleri hemen hemen her karakoldan ve her 
kazadan işitmekteyim. 

Şimdi acaba ileride büyük imkânlar elde ede
bilir miyiz, bütçemiz bakımından? İnşaallah ede
ceğimiz kanaatindeyim, Hükümet bâzı şeylere 
iyi yönelirse, bâzı imkânlar üzerinde iyi durur 
tasarruf sağlarsa, biz polisimizi ikiye ayırma
mış olacağız o zaman. Çünkü karakolda nöbet 
bekliyen gece - gündüz duran polis ile, komiser 
ile, komiser muavini ile toplum polisi arasında 
bir farkı, ben şahsan göremiyorum. Toplum po
lisi de hâdiselerle karşı karşıyadır, efendim teh
likelerle karşı karşıyadır, polis te ; komiser mua
vini de tehlikelerle karşı karşıyadır. Hattâ bek
çi de. Bekçi onlardan daha fazla tehlikelerle 
karşı karşıyadır. Çünkü tabancayı çekti mi 
efendime söyliyeyim, eğer gözü görmezse vurup 
gidiyor. Binaenaleyh ilerde büyük imkânlar elde 
ettiğimiz zaman toplum polisi ile polisimiz ara

sındaki, asıl polis arasındaki, bu farklı durumun 
giderilmesini ben temenni ediyorum. 

Sayın Bakanımızdan muhterem arkadaşla
rımdan, meslekin tecrübeli arkadaşlarından rica 
ediyorum, bu 225 lira parayı mümkün ise on
lara da verelim. Çünkü bu gücendiriyor, benim 
dinlediklerime göre polis ile, komiser muavinini, 
komiseri toplum polisi karsısında gücendiriyor. 
Vazife yaparken güçlüklerle karşı karşıya geli
yor. işte arkadaş bana verdiğiniz para bu ka
dardır, ben de bu kadar yaparım diyebiliyor, ar
kadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım zaten memur olarak 
bulunduklarına göre memurumuzun bugün bir 
sıkıntı içinde olduğu bir hakikattir, yine bunu 
da ben yüce huzurunuzda birkaç defa söylemiş
tim, tekrar söylemekten kendimi alamıyorum, 
240 lira ile, 275 lira ile, 300 lira ile? 375 ilâ 
400 - 450 lirayla çalıştırdığımız memurlar var-
cliı'. Bu bir hakikattir, inşaallah bundan da çok 
çabuk olarak kurtulmamızı ve Hükümetin bu 
sosyal durumu çabuk düzeltmesini ben rica edi
yorum. 

Arkadaşlar sermaye ve sermaye piyasası bir 
kuşun kanadını oynatmasiyle alt üst oluyor. Bu
nu zaten biliyorsunuz, bilmemenize imkln yok, 
bir de bizim ağzımızdan dinlerseniz daha çok 
iyi neticeler alabilirsiniz. Sermaye ve sermaye 
piyasası kuş uçarken şeyini kaybediyor. Bina
enaleyh bugün Türkiye'de oîan bu hâdiseler ar
kadaşlar iş hayatına çok tesir etmektedir. Tica
ret erbabı, serbest meslek erbabı, tüccarlarımız 
bu durumdan şikâyetçidir .Onun için bu kanun 
Yüksek Senatomuzdan çıktığı zaman polisimiz 
bir enerji daha kazanacak, bir kuvvet daha ka
zanacak o zaman Devletimizin kudret ve kuvve
ti daha iyi olacaktır. 

Sevgili arkadaşlar, şurada konuşurken parti
cilik yaparak biribirimizi üzerek konuşmayalım. 
Hâdiseleri görelim, hâdiselerin üzerinde dura
lım ve bu milletin bu Devletin, bu vatanın selâ
meti için çalışalım. Benim temennim budur. (A. 
P. sıralarından, bravo sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın özmen teşekkür ederim 
efendim. Muhterem senatörler, grupların dışın
da sayın 6 üye kanun tasarısı üzerinde konuş
muş bulunmaktadır. Şimdi yeterlik önergeleri 
var, önergeleri okutup oylarınıza arz edeceğim 
efendim. 
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Sayın Başkanlığa 
Toplum zabıtası kurulmasına dair konuşul

makta olan kanunun tümü üzerinde yeter dere
cede görüşmeler yapılmıştır. Konuşmaların ki
fayetini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Eclip Somunoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Yeter sayıda sayın üye konuşmuş bulundu

ğundan kifayetin kabulünü arz ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — önergeler hakkında söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Hükümet konuşacak 
mısınız tümü ürerinde? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Evet konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümetin sez hakkı ba
ki kalmak şartiyle önergeleri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge
ler kabul edilmiştir. Sayın İçişleri Bakanı Sü-
kan buyurunuz efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Hü
kümetten sonra sıra kimde Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Son söz Sayın Köksal'da efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli se
natörler, Türk Emniyet Teşkilâtının kurulu
şunun 124 ncü seneyi devriyesinde ki, bugün 
kutlanmaktadır, Türk Emniyet Teşkilâtına güc 
katacak olan 5 000 kişilik bir kadronun daha 
ilâvesi münasebetiyle Yüce Senatoda cereyan 
etmiş müzakereler münasebetiyle Türk polis 
teşkilâtı hakkında kıymetli fikirler serd eden, 
itimatlarını izhar buyurmuş olan değerli sena
törlere Hükümet adına içişleri Bakanı olarak 
şükranlarımı arz etmek istiyorum. 

Yüce Meclislerde 4 seneye yakın zamandan 
beri yurt dâhilinde cereyan eden çeşitli devlet 
emniyet ve asayişiyle ilgili hâdiseler münase
betiyle Türk polisi hakkında çeşitli çevrelerin 
fikirleri, çeşitli çevrelerin düşünceleri ifade 
olunmuştur. 

Kıymetli senatörler, sözlerime başlarken şu 
hususu arz etmeme müsaadelerinizi istirham 
ediyorum: Türk Devletinin bekasında, devlet 
otoritesinin korunmasında ve kanunların hâ

kim kılınmasında büyük hizmetler ifa etmiş 
olan, güç şartlara rağmen büyük fedakârlık
larla hizmetler görmüş olan, çeşitli ithamlara 
rağmen cidden vatanperverane hizmetler gör
müş olan, Türk polisi hakkında, onu tezyif ve 
tahkir edecek sözlerin bu kürsüden beyanı her 
Türk vatandaşını ve Türk Milletinin değerli 
temsilcilerini zannediyorum ki, rencide eder. 
Şahıslarımıza karşı, hattâ Hükümete karşı ten-
kidler yapılmalıdır, yapılmaktadır da. Şahsi
yetlerimize ait, şahıslarımıza ait haklı, haksız 
birçok tenkidler yapılmaktadır, ileri, geri ha
kikaten hiçbir memlekette görülmiyecek tarz
da âdap dışı, üslûp dışı beyanlarda bulunul
maktadır. Bunları müsamaha ile karşılıyoruz. 
iktidar olmanın güçlüğünü, iktidar olmanın 
ağırlığını ve mesuliyetini idrak ederek bunları 
milletin hayrına, devletin hayrına olmak mülâ-
hazasiyle soğukkanlılıkla ve müsamaha ile kar
şılıyoruz. Ve böyle de yapılmasını demokratik 
memleketlerde fikir hürriyeti ölçüleri içinde 
kabul ederek değerlendiriyoruz. Ama millî mü
esseselere karşı devleti ayakta tutan devlet 
güçlerine karşı kasıtlı olarak yapılan ithamlar 
karşısında sessiz durmamız, mümkün değildir. 
Bu hem siyasi iktidarın hem de Parlâmento
nun kıymetli üyelerinin muhalefetin de bu has
sasiyeti göstermeis lâzımgelir kanaatindeyiz. 

Bugünkü müzakerelerde bir siyasi partinin 
temsilcisi hariç ki, o her zaman daima Türk 
polisi aleyhindedir, sahip bulunduğu zihniyet 
ve ulaşmak istediği hedef itibariyle onun tabiî 
vazifesidir. Bunları tescil ettiriyorum. Mark
sist görüşlerin sahibi olanlar daima devlet za
bıta kuvvetleri aleyhinde olmayı, aldıkları 
emrin icabı olarak vazife sayarlar. Her vesile 
ile de bunu yapmaktadırlar. Yine bugün cere
yan eden müzakerelerde polisle ilgili olan mü
zakerelerde Senato zabıtlarına tescil edilmiştir. 
Bunu esefle karşılamak ve tescil ettirmek va
tanperver insanların vazifesidir. Bizim vazife
mizdir. Şahıslarımıza yapılan hakaretleri kati
yen yadırgamıyorum ama sureti katiyede Türk 
devletinde büyük hizmet gören Türk polisine 
yapılan hakareti affetmiyoruz arkadaşlar. İkti
darlar geçicidir. Ama devlet bakidir. Devletin 
bekasını sağlıyan millî güçleri yıkmak, kötü 
niyetlilerin ve millet düşmanlarının işidir. 
Bunlar sureti katiyede halkın büyük kütlesi 
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diyor, bunlar ekalli kalil durumda asgarinin 
asgarisi durumunda olan bu insanlar milleti 
temsil etmekten uzak olan insanlar, böylece 
milleti huzursuz bırakmak için ne yapmak la
zımsa onu yapıyorlar. Bugünkü müzakerelerde 
bir kere daha bunu tesbit ve tescil ettik. 

Hiç münakaşa etmeden ve gayet objektif 
ölçüler içerisinde bir hususu daha burada tes
cil ettirmek istiyorum: C. H. P. nin İM sayın 
sözcüsünün zabıtlara geçmiş beyanları vardır. 
Bir birine mübayindir. Münakaşasını bu zabıt
ları okuyanlar yapacaklardır. Sayın Hıfzı 
Oğuz'a teşekkür ederim, devlet teşkilâtının iç 
yüzünü bilen, içişleri Bakanlığının mesuliyeti
nin ne kadar ağır olduğunu, Türk devletinin 
dün ve bugünkü şartlar içerisinde Türk polisi
nin ve İçişleri Bakanlığı hizmetlerinin ağırlığı
nın ne kadar büyük olduğunu bilen bir insan 
hüviyeti ve o mesuliyet anlayışı içinde yaptık
ları beyanları burada tescil edilmiştir, 2 nci 
C. H. P. sözcüsünün beyanları olarak. Kendile
rine şükranlarımı arz ederim. 

Birinci sözcünün beyanları da buraya tas
rih ve tashih edilerek tescil edilmiştir. Millet 
Meclisindeki grup sözcülerinin beyanları da 
Millet Meclisindedir. Bunlar zabıtlara geçmiş 
ve tarihe mal olmuştur. Bundan sonraki Mec
lislere birer vesika olarak kalması bakımından 
tescil etmek istiyorum. Bununla beraber tashih 
edilmiş olmasından son derece memnuniyetimi
zi ifade ediyoruz. Türk polisi hakkında ifade 
ettikleri, ifade buyurdukları, C. H. P. görüşü 
olarak ifade ettikleri, beyanlar dolayısiyle te
şekkürlerimizi ifade ediyorum. 

Sayın Yıldız; arkadaşlarım münakaşa et
mek istemiyorum, Türkiye'de her şey alenî 
cereyan eder. Hele A. P. iktidarı zamanında 
hiçbir şey gizli kalmamaktadır, gizli bırakıl-
mamaktadır. Bunu biz de istemiyoruz. Bizim 
zaten gelişimiz, felsefemiz hizmet mücadelemiz, 
aleniyet esasına istinadeder. Biz yapmayız. Bu 
gruplarda bir tek fert gizli kapaklı hiçbir şe
ye müsaade etmez. Otokritik demokratik mües
sese A. P. Grupunda en kemaliyle, en mükem
mel tarzda kemaliyle icra edilmektedir. Onun 
yanında Türk efkârı umumiyesinde cereyan 
eden hâdiseler alenîdir. 
istanbul hâdiseleri de o zamana kadar ce

reyan eden bütün hâdiseler de alenîdir. O iti
barla ölçülerinde iğbirarları ve taşıdığı haleti 

i ruhiyenin tortuları içerisinde biraz marazi ha
leti ruhiyenin tezahürlerini görmemiş olmayı 
arzu ederdik. Tarafsız kalması, objektif ol
ması çok daha iyi olurdu sıfatları itibariyle. 
Bütün bu hâdiseler, bahsettiği hâdiseler ki, bü
tün İstanbul'un önünde cereyan etmiştir, araş
tırma müessesesiyle de ortaya çıkacaktır. Biz 
araştırma istiyoruz. Grupumuz karar vermiş
tir. Hükümet tereddütsüz gizli kapaklı vere-
miyeceği hiçbir hesap olmadığı cihetle araş
tırma taraftarıdır. Araştırmaya taraftar olup, 
araştırma neticesi ortaya çıktıktan sonra ko
nuşmak çok daha objektif olurdu. Bu gaze
telerle de ilân edilmişti grup toplantısından 
sonra. O itibarla kesin hükümlerle, art dü
şüncelerle, muayyen hissiyatla sübjektif ölçü
lerle, hâdiseleri, olmamış hâdiseleri varmı« gibi, 
olmasını arzu ettikleri hâdiseleri olmamış hâ
diseleri olmuş gibi göstermek suretiyle beyan
larda bulunmak her halde objektif senatörlük 
sıfatiyle kabili telif olmaması iktiza eder. 

Söylediklerini bu kadarla cevaplandırmış 
oluyorum. Çünkü mevzuun dışında bugünkü 
kanunun mahiyeti itibariyle hiç alâkası olmı-
yan konulardır. Konya hâdiselerinden tutu
nuz da ne kadar hâdise varsa getirildi. 

Arkadaşlar 3,5 seneden beri iktidardayız, 
Her defasında söylüyoruz objektif, müşahhas 
kanun dışı Hükümet tasarrufları, icraatı ve 
tatbikatına ait ne biliyorsanız kürsü serbest, 
açıkça lütfen beyan edin, Türkiye'de müstakil 
mahkemeler vardır, Türkiye'de hür basın var
dır. Bunların murakabesi ortadadır. Suç işli-
yenler gizliyemezler. Alenî şekilde Parlâmento 
müessesesi kemaliyle bütün açıklığiyle her hâ
diseyi burada murakabe etmektedir. Ortaya 
koyun diye beyanda bulunduk, içişleri Bakanı 
olarak ben bunu 20 defa zabıtlara geçirmi-
şimdir. Temmuz ayma kadar vazifedeyim, Tem
muzdan sonra Anayasa hükmüne göre ayrı
lacağım, kıymetli senatörleri davet ediyo
rum zamanı idaremize ait Hükümet olarak, 
içişleri Bakanı olarak bildiğiniz kanun dışı 
bir icraat varsa lütfen ortaya koyun. Ama mü
cerret, olmamış vakıaları illâ olmuş gibi gös
termek gayreti içinde efkârı umumiyeyi ya
nıltmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Yine arz 

I ettim, huzur ve asayiş her şeyden evvel bu 
müesseseden başlar. Millete niyabet eden bu 

I müessesede herkes gayrimesul ağızla, gayrime-
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sul zihniyetle ve hissiyatla konuşamaz arka
daşlar. iktidar kadar muhalefetin de mesuli
yeti ve vebali vardır. Burada yapılan gayri-
mesul bir beyanın, hakikat dışı bir beyanın, 
mütalâanın müzakerenin yurt sathında inikas
ları vardır. Vatandaş bundan tedirgin olur. O 
itibarla emniyet ve asayiş ve Devlet otori
tesi bakımından ilk ölçüyü, evvelâ örneği 
kendimizden Yüce Senatodan vermemiz iktiza 
eder. 

Bir kere daha tekraren arz etmek istiyorum, 
kanun dışı her hangi bir hareketimiz varsa, 
icraatımıza ait, lütfen vesikalariyle, zamaniyle 
zeminiyle, deliliyle ortaya konsun ve muraka
beye tabi tutulsun. Bu konamadığı müddetçe 
mücerret beyanlar olarak ortada kalır ve arz et
tiğim gibi memleketin ve Devletin selâmeti için 
hayırlı olmaz. 

Kıymetli arkadaşlarım hür demokratik mem
leketlerde hukuk Devleti idaresinde Devlet ni
zamının korunması, Devlet otoritesinin muhafa
zası kanunların hâkim kılınması hiç şüphesiz 
Devlet müesseseleri ve Devlet zabıtasiyle olur. 
Hangi demokratik memleket vardır ki zabıta ol-
ıua.fin ama orada her şey yolunda gitsin. Yani 
burada bugün öyle çelişen beyanlarda bulunul
du ki, «efendim sosyal ve ekonomik tedbirler 
alınsın, ondan sonra zabıtaya da fazla ihtiyaç 
yok, polisiye tedbirlere ihtiyaç yok. Bunlar alın
madığı için siz baskı kanunları getiriyorsunuz 
ve polisiye tedbirle için de polis kuvvetini artı
rıyorsunuz. Çok rica ederim. Bütçeden yeni çık
tık, Birinci Beş Yıllık Plân devresi bitti, ikin
ci Beş Yıllık Plân devresinin bir senesi ikmal 
edildi. Bütün iktisadi hareketler ve hâdiseler her
kesin gözünün önünde. Derpiş edilen hızla Tür
kiye bir kalkınma devresine girmiştir. Türkiye'
de diğer sahalarda da kalkınma hareketleri var
dır, ama hâdiseleri bu kadar basite ve küçüğe 
irca etmek mümkün değildir. Çağın icabı dünya
da cereyan eden hâdiselerin Türkiye'deki re
aksiyonlarını ve Türkiye'deki tesirlerini inkâr 
etmek mümkün değil. Dünyada cereyan eden 
talebe hareketlerinin ve sosyal hâdiselerin Tür
kiye'ye de elbetteki inikasları olacaktır ve var
dır ve cereyan eden hâdiseleri yalnız Türkiye'ye 
has hâdiseler olarak değerlendirmek doğru de
ğildir. Bunu mütaaddit defalar arz ettik. 

Hukuk idaresi hâkim olan bir memlekette 
Devlet zabıtası esas kuvvettir. Çünkü Hukuk 
Devletinde esas kaba kuvvet değil illegal ve 
kanun dışı güçlerin ve bizzat ihkakı hakla hakla
rın alınması yolu değil o zaman polis Devleti 
aııarsit Devlet olur, totaliter Devlet olur. Ama bu 
ııuıı aksine Hukuk Devleti idaresinde kanunlar 
hâkim olduğuna göre kanunları hâkim kılan 
Devlet kuruluşları, Devlet zabıtaları bu işleri 
yarine getirir. O itibarla Hukuk Devleti idarele
ri hâkim olan memleketlerde zabıta kuvvetleri 
güçlüdür. Hem adet olarak hem de kalite ola
rak, vasıf olarak güçlüdür. Biz bu yola gitmek 
gayreti içindeyiz. Hiçbir zaman kaba kuvvetin 
memleket için hayırlı olacağına kaani değiliz ve 
kaba kuvvetlerle doğal kanunların telkini ile 
vatandaşı birbirine düşüren hareketler ve hâdise
ler bu Devleti çıkmaza ve anarşiye götürür ve 
kardeşi kardeşe çarptırır. Biz bunun tamamen 
aksini müdafa ettik. Bunun aksini müdafaa 
edenlerin de bugün zabıtanın artırılması isteğin
de olması lâzımgelirken tamamen onun karşı
sında görünen bir tavır içerisinde gördük ve 
zabıtlara tescil edildi. 

Arkadaşlar esefle kaydetmek istiyorum. 
Türk Polisi ve toplum polisi bu arada âdeta ik
tidarın organı olarak körü körüne ona itaade-
den bir insanlar topluluğu olarak gösterilmek 
istendi. Bu polis düşmanlığının polis iğbiranının, 
nizam düşmanlığının ta kendisinin bir tezahürü
dür. (A. P. sıralarından bravo sesleri) Başka 
türlü izahı yoktur. Çünkü kaderini 900 liraya 
bağlamış, ki bugün Türkiye'de 900 liraya işi her 
yerde her zaman bugünkü Türkiye'de bulabilir 
insanlar, hiç kimsenin uşağı olmazlar. Hiçbir 
umum müdür, hiçbir polis müdürü kanun dm 
verilen bir emri, emre kendisini mafavedercesine 
hayatım ortaya atamaz. Yoktur böyle şey. Bu
nun hele yakın siyasi misali hâdise ortada 
iken, geçmiş hâdiseler ortada iken kanun dışı 
emirlere itaat edecek, ittiba edecek bir Devlet 

i memuru tasavvur etmek mümkün değildir, ar-
I kadaşlar. Bunu tasavvur etmek dahi güçtür ve 

üzücüdür. Çok rica ediyorum. Bütün bunlarla 
I beraber zamanımızda polisi kanun dışı hizme-
l te ve harekete sevk eden müşahhas davranışları, 
j misalleri ortaya koymanızı rica ediyorum. Bu-
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nun arkasında polisi itham etmeyiniz. Polisi iğ
birar göstermeyiniz. Bunun arkasında tabiî bir 
nizam düşmanlığını düşünmek haklılığını kaza
nırız. Namuslu insanlar, nizamı seven insanlar, 
kanunu seven insanlar, hakikaten hak ve hürri
yetlerinin, canının, malını korunmasını arzu 
eden insanlar zabıtanın yanındadırlar. Ve zabı
taya bağlıdırlar ve Devlette zabıta gücünün 
kuvvetlenmesini arzu ederler. Bunun aksine ni
zam düşmanları, cemiyette anarşiyi arzu eden
ler, cemiyette kötü fiil, kötü emel besliyen boz
guncu kimseler nizam düşmanları, elbette ki, 
herkesten önce Türk zabıtasının yahut kuvvet
lerinin karşısında olurlar. Bu enternasyonel 
konüformun birinci taktiği ve emri olarak her 
sosyalist memlekette, her sosyalist memleketin 
hür demokratik memleketlerde tatbik etmek is
tediği bir metoddur. Bu kaide haline gelmiştir. 
Sizden istirham ederim. Yüce Senatonun aza
larından bu meseledeki beyanlarımı hissî ölçü
ler içerisinde bir müdafaa düşüncesi ile ve mü
dafaa haleti ruhiyesi ile arz etmiyorum. Ger
çektir, misalleri vardır. Dünyanın her tarafın
da da böyle olmuştur. Demir perdeye itilmiş 
memleketlerde millî kıymetler teker teker böyle 
zedelenmiş ve ondan sonra kolaylıkla girilmiş
tir. Büyük halk kütleleri sureti katiyede sosya
lizmi, aşırı solu benimsemiş değillerdir. Ama 
bir avuç satılmış insan o memleketleri felâkete, 
badireye götürmüşlerdir. Son Çekoslavak hâ
diseleri, Macaristan hâdiseleri bunun canlı mi
salleridir. Devlet olarak hele Türk Devleti ol? 
rak tarihinde 13, 14 defa Rusya ile harbe girmiş 
bir memleket olarak, bu. memleketin çocukları 
olarak daima bunu düşünmemiz iktiza eder. 

Türkiye'de komünizmin ötesinde slâvizm 
tehlikesini her türlü hissî mülâhazalar dışında 
daima göz önünde bulundurmak lâzım ama, bu 
Devlet münasebetlerimizi zedeleyici bir tutumr 
gidiş mânasına alınmamalıdır. Devletlerin ikili 
münasebetlerinde içişlerine müdahale etmemek 
şartiyle iyi komşuluk münasebetleri bakidir. 
Bizim Adalet Partisi iktidarı olarak komşu 
larımızla olan bugüne kadarki münasebetle
rimizde bu ana görüş hâkim olmuştur. Ama 
Türkiye'yi her gün başka istikametlere ve mel
huz emellere götürmek istiyen bir avuç insa
nın burada müdafaası yapılamaz arkadaşlarım. 
Daha elime bugün geçen bir beyannamede, işte 
şimdi çıkarılan, bundan üç saat evvel çıkan bir 

beyannamede şu satırları tescil ettirip dikkat
lerinize arz ediyorum. 

«îkinci Millî Kurtuluş Savaşımızda arka
daşlarımızı yardıma çağırırız. Kahrolsun Ame
rikan emperyalistleri ve vatan hainleri, yaşasın 
bağımsız Türkiye için savaşanlar.» 

Türkiye'de Millî Kurtuluş Savaşı Büyük 
Atatürk ve Büyük Türk Milleti tarafından ve
rilmiş ve müstakil Türk Devleti kurulmuştur. 
İkinci Kurtuluş Savaşı nedir arkadaşlar? İkinci 
kurtuluş savaşından kasıt burada sosyalist aşa
malarla Türkiye'yi komünizme doğru götürün-
ceye kadar ona gayret eden bolşevik uşakları
nın kullandığı, enternasyonel slogandır, bu. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri ve alkışlar) Bu 
ne bir markantilizm, ne başka bir şey. Bizim 
radyoyu açın, İkinci Kurtuluş Savaşından bah
seder, 81 komünist partisinin 1960 senesinde 
Moskova'da yaptığı toplantıda Dünya komünist 
memleketlerinin, komünistleştirmek için verdi
ği talimata bakarsınız, komünist olmak için 
mutlaka millî kurtuluş savaşları ve millî cephe
yi kurunuz, der. Bizde de İkinci Millî Kurtuluş 
Savaşı, Büyük Atatürk'ün yaptığı savaş. 

Arkadaşlar, kâfi değil mi yani Türk Devleti 
büyük Atatürk tarafından kurulan Cumhuri
yet, büyük milletimizin kurduğu Cumhuriyet 
ve elde edilen savaşla kurduğumuz bu Cumhu
riyetten eksik mi var da İkinci Kurtuluş Sava
şından bahsediliyor. Bahsedilen İkinci Kurtu
luş Savaşı onların bahsettiği Kurutuluş Savaşı 
bilimsel sosyalizme ulaşma savaşıdır. Ona ka
dar erişilecek her hareket daima emperyalist 
harekettir, faşist harekettir. Bu, bugün bizim 
memleketimizde dağıtılan bir bildiridir. 

Bir hususu daha arz edeyim, toplum polisi 
hakkında daha müşahhas kanaata vâsıl olmak 
için arkadaşlar. Hemen parantez açayım. Arka
daşlar, toplum polisimizin yetişmesi ve çalışma 
tarzları hakkında kıymetli milletvekilleri ve se
natör arkadaşlarımızın kâfi miktarda malûmat
ları yok. Bu kusur bizde. Kendilerini polis teş
kilâtının, bilhassa toplum polisinin nasıll yetiştir
diğini göstermek istiyorum ve grup grup davet 
edeceğim. Teşrif buyursunlar. Nasıl yetişiyor
lar, nasıl tedrisat yapılıyor. Her halde bu müşa
hedeyi edindikten sonra toplum polisi hakkında 
daha başka kanaata sahibolacaklar. Menfi dü-

,, şüncede olanlar dahi. 
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Dünkü Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde 
cereyan eden hâdiselerden bahsedildi. Bâzı ar
kadaşlarımda şahidoldu. Ama bugün zannediyo
rum ki, orada mühim hâdiseler cereyan etti, bu
gün bunun tenkidi yapılmıyorsa bunun sebebin
de, bunun nedeninde dün alman emniyet tedbir
leri ve toplum polisinin yaptığı hizmette ara
mak lâzımgeldiğini arz etmek istiyorum, Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanı Profesör 
Tahsin Özgüç Beyin dün saat 10,30 da Ankara 
Valiliğine acele yazısını okuyorum. 

«Fakültemiz içinde öğrenciler arasında silah-
0.x çatışma yapılmaktadır. Acele emniyet kuvve
tinin gönderilmesini rica eder, saygılarımı suna
rım. 

Profesör Dr. Tahsin Özgüç 
Dekan» 

Kendisi ile derhal, zaten hâdiseden istihbara
tımız vardı. Arkadaşlarla beraber toplandık ve 
telefonla aradım. Kendim de arabamla oradan 
geçtim, hâdiseyi de bizzat tetkik ettim. Şu yazı
nın alındığı an eğer polisi o anda acele olarak, 
şu yazıya istinaden üniversitenin içerisine sok
muş olsa idik, o anda arkadaşlar çok vahim hâ
diseler cereyan edecekti. Dekana müsaade eder
seniz tedbiri biz alacağız, dedik. Zaten suç iş
lenmiştir, Kalpaklıoğlu arkadaşımın beyan bu
yurduğu gibi, aynı tarzda bizim kanaatimiz de 
odur, ilân ettik. Adlî suç tekevvün ettiği anda 
üniversitenin içerisine zabıta adlî zabıta vazifesi 
başlar, savcılığa halber verir ve hâdiseye el ko
yar, suçluları yakalar, delillerini toplar savcı ile 
berafoer adalete tevdi eder. Bunu mütaaddit de
falar arz ettim. Yazı halinde de tamimiz vardır. 
Aldığımız tedbirlerle gerekli, lüzumlu bütün 
tedbirlerle ihtilâta meydan vermeden bir saat 
sonra aynı dekandan şu yazıyı aldım, okuyo
rum : 

Ankara Valiliğine 
Fakültemizde bu sabah, vukubuian hâdiseler 

fakülte idaresinin ve emniyet kuvvetlerinin mü
dahalesi üzerine yatışmıştır. Dışardan içeriye 
vâki olacak her hangi bir tecavüz hareketini ön
lemek üzere emniyet tertibatı baki kalmak şar-
tiyle fakülte içinde sükûnet tesis edildiğinden 
emniyetçe bir müdahale yapılmasına şimdilik lü
zum olmadığını saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Tahsin Özgüç 
Dekan 

Şimdi arkadaşlarım, dün oradan geçenler 
görmüşlerdir, hâdise üzerine sivil ekibimizle be
raber toplum polisi derhal gayet muntazam şe
kilde tertibat aldı. Tabanca atanı tesbit etti. Ta
kiptedir. Polis tedbir aldıktan sonra içerde de 
bir kişi kalmadı. Şimdi zannediyorum ki, geçmiş 
Temmuz hâdiseleri de her halde bu Hükümet le
hine yakın tarihte gelecekte, hasenat hanesine 
büyük şeyler kaydedecektir, A. P. Grupu olarak 
da yapılan hizmetlerin değeri olarak. Geçmiş 
hâdiselerde de bu toplum polisi yine yetişme 
tarzı itibariyle aldığı tedbirlerle, soğukkanlı ha
reketleri ile birçok vahîm hâdiseleri önlemiştir. 
Ben demiyorum ki, toplum polisi bugün kusur
suzdur, yeni kurulmuştur. Eksiklikleri vardır, 
ama büyük gayret içerisindeyiz ve büyük hiz
metler ifa etmektedir. Arkadaşlar, bunu küçüm-
sememek lâzım. 

Dün Yenimahalle'nin öbür tarafında gece
kondu, vatandaşın mülküne yapılan gecekondu 
gayet tabiî alman kararlarla yıktırıldı. Aynı in
sanlar ki, bir grup talebe şimdi üç tanesi bugün 
'bir saat evvel tesbit edildi. Aynı adamlar gidi
yorlar, gecekondu yapın diye tahrik ediyorlar, 
-gecekondu yıkıldığı anda da bak bu iktidar si
sin mülkünüzü binanızı tepenize yıkıyor,, açikta 
kalıyorsunuz diye beyanname dağıtıyor, Gazi 
Terbiye Enstitüsü Fikir Kulübü. Bugün ve dün 
gecekondu sahiplerinin içerisinde bir grup anar
şist insan gidiyor bu işleri tahkik ediyor. Bun
lar Türkiye'de cereyan eden yeni hâdiselerdir. 
Bunları bu işte eğitilmemiş zabıta ile önlemeniz 
mümkün değildir, jandarma ile önlemeniz müm
kün değil. Bu sosyal hâdiselere vâkıf ve Türk 
Anayasasının getirdiği sosyal müesseselerden 
mütevellit tanınan hak ve hürriyetlerin istimali
ne mütevellit'cereyan eden hâdiselere intibak 
edecek zabıta kuvvetleri lâzım, toplum polisi bu 
maksatla kurulmuştur ve bu vazifeyi ifa etmek
tedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, 33 milyon koca bir 
Devlet, büyük bir Devletiz. Çok şükür 772 bin 
kilometre karelik vâsi bir sahamız var. Polisimi
zin miktarı 1985 te 10 500. İşte Hıfzı Oğuz Bey. 
10 500 Türkiye'deki polis sayısı. Sene 1965. Hiz
met gören jandarma sayısı 65 bin. 1965 te 570 
kazanın ancak 220 sinde polis teşkilâtı var. 
% 99,9 yurt sathının emniyet ve asayişi 60 - 65 
bin jandarma tarafından görülmekte. Polis du-
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rumumuz 1965 te bu. 1985 te hakikaten yeni 
Anayasanın getirdiği haklar bu yeni sosyal hâ
diseler münasebetiyle düşünülmüş ve toplum po
lisi teşkilâtını yine o devrin Hüküın?t;i kanan-
laftırmış Temmuz ayında. 15 Temmuzda zanne
diyorum. Kuruluş tarihi 15 Temmuz 1365, 954 
sayılı Kanunun ısdarı. A s a biz devraldık 350 
tane sivil ilk mektep mezunu, Ahmet Yıld-z Bay 
dedi ki lise mezun-1 TJr^n ?*"<;?"•"• i—ba'- ^ • H i 
lise mezunu alma 3i-î d y e SÖC t< ne s: '1 el l . 
sosiz ilk mektep mezunu 2ı ı}\ -~. ı /> ,h ı 
Arkadaşlar bugün toplum po11..: s^ is i 3 C3 ' 
Âmir memur soyısı »u- -> ^ V,!? L>a^ n 
% 75 i orta mekte •> mcr, ımı c n di >j ^ k + : 
veccühiinüzle v e r ^ e ^ . ı ^ v J '^.\ o ı a o , 
tsp mezunlarını al" ver a" Sa* Lc.c ı , _ ^ 1 : 
talip var. Hani fukara z.n^a^ çocukla.^ zavallı 
bunlar, ekmek ihtiyacı ila geliyor, muzdarip bun
lar hizmetlerden falan diye açındırılarak beyan 
edilen toplum polis teşkilâtına hiç ilansız 3 bin 
küsur orta mektep mezunu talip. Yani biz top
lum polisini orta mektep mezunu alıyoruz. As
kerliğini yapmış, hem de 1.63 den fazla boyu 
olanları. Bugünkü polis mevcudumuzu arz edi
yorum. Genel polisimizin sayısı 10 500 den 17 638 
adede. 3 683 toplum polisi var. Bugün 21 376 
kadro ve polis sayısı. 1865 te 10 500 bugün 
21 376. Bunların sekizbinine yalnız bu sen? 1968 
yılı içerisinde eğitim gösterildi. 1965 senesine 
kadar polisimizin % 90 ı beş sene dahi tabanca 
atış talimi yapmamıştır, diğer eğitimler bir ta
rafa. Yani ilk mektep mezunu alınmış elbise 
giydirilmiş, bir haftalık, bir aylık, iki aylık kur
sa tabi tutulmuş ve polis olarak vazife gördürül
müş. Arkalaşlar, gayet tabiî eğitilmemiş polis, 
sarfına uygun olmıyan mazrufun değeri yoktur. 
Aslolan adedde değil, kalitededir. Günün şart
larına uygun, ihtiyaca cevap verebilecek kanun
larımızı kavrıyacaJk, Türk cemiyetinin sosyo psi
kolojik durumnu az çok bilebilecek tarzda yetiş
miş polise ihtiyacımız var. Toplum polisi de öyle, 
turizm polisi de öyle, siyasi polisi de öyle, diğer 
branşlardaki adlî polis de öyle. Bunlar yeni ele 
alınmış ve plânlanmış durumdadır. E sn Millet 
Meclisinde arz ettim, Türkiye'nin 30 bin tane 
toplum polisine ihtiyacı var, Türkiye'nin bugün
kü realiteleri muvacehesinde. Arkadaşlar, insan 
oîan her yerde suç vardır. Yani cemiyetin tabii 
vasfıdır suçluluk. Yani istediğiniz karlar S33yal 
bakımdan, ekonomik ve kültürel bakımdan 
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; kalkmdırın, suç işlenir. En medeni memleketler-
ı do dahi suç fazlası ile işlenir. Birleşik Amerika'-
\ da istatistikî bilgilere göre arz ediyorum, lütfen 
| gidenler tetkik etsinler, günde vasati sekiz ban-
| ka soyulur. Washington ve New York'un kenar 
I mahallelerinde gece emniyet ve asayiş yoktur. 
j iddia ediyorum, bu kadar az polis teşkilâtına 
I rağmen, demokratik Garb memleketlerinde öl-
I -"""—2 vakaları hariç asayişte müessir sııclpr 
| akınından, asayiş durumu en düzgün oîan 
| memleketlerden birisi Türkiyedir. Bunu söyler-
' « ı b ınları yalnız biz yaptık iddiasında değilim. 

A "k1-taşlar gayet tabiî hizmet gören insanlar 
,7 d1 Türk Milletinin nizamseverliği, Devlete 

| oY~ı rağlılığı hakka, hukuka olan bağlılığı mâ-
| L s, değerlere olan bağlılığı ahlâk ve fazilete 

ulan bağlılığı günah sevap fikri gibi mühim mâ
nevi faktörler vardır. Bu bizim milletimize has
tır. Ama bunu tahribetmemek lâzım. Tahribet-
tirmemek lâzım. Zannediyorum ki zabıta kuvvet
leri işte bu tahribi önlemek için kurulmuş bir 
teşkilâttır. Kanunları hâkim kılma yanında. 
italya'ya gidiniz, Fransa'ya gidiniz Almanya'ya 
gidiniz, bunları hepiniz görüyorsunuz. Türkiye'
deki asayiş hâdiselerini kendi şahsi kanaatleri
mize göre,, sübjektif ölçülerimize göre, çevreden 
aldığımız intibahlara göre değil çok daha objek-

j tif olarak değerlendirmek lâzım ve emniyet teş-
! kilâtı hakkında öyle hükme varmak lâzımgelir 

kanaatindeyim. 

Buyurdular ki, Viyana'daki polis sayısı 14 
bin, 15 bin, bütün Türkiye'deki polis sayısından 
fazla. Ama belki orda jandarma teşkilâtı yok da 
öyle. Arkadaşlar, bugün Türkiye'de nüfusumuza 
göre 2 bin kişiye bir polis düşmektedir, polis böl
gesinde de 900 kişiye bir polis düşmektedir, va
sati. Garb memleketlerinde, hür demokratik 
Garb memleketlerinde yani demokratik memle
ketlerde, insan haklarına dayanan demokratik 
rnemlektlerde en az polis teşkilâtı olan yerler
de 403 kişiye bir polis düşer, zabıta, jandarma 
da dâhil. Şimdi misalini vereceğim, idare huku
ku bakımından,, idari münasebetlerimiz bakı
mından, idari teşkilâtımız bakımından biz Fran-
aaya çok benzerim Fransa'da, müsaade ederseniz 
bu misali arz edeyim, bugün 13 bin mehil, 100 
bin sabit olmak üzere 113 bin jandarma var, po-
ii;; de 165 bin. Yalnız Fariste 55 bin polis var. 15 
bin toplum polisi var, taşra polisi 100 bin, 1965 
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bin kişi. Geçen Mayıs ayında Nantas olanların:1a. 
Pariste 50 bin polisten ayrı 20 bin jandarma sri, 
70 bin kişiyle Nantas alaylarında Fransız içhlsri 
Bakanlığı, Hükümet müdahalelerde bulundu, 
70 bin kişi ile yalnız Pariste 70 bin kişi ile 
olaylara müdahale etti. 

Müsade ederseniz geçen seneye ait bir hu
susu arz ettim Bütçe Karma Komisyonunda, si
zi sıkmadan kısaca bu noktayı tescil ettirmekte 
fayda var, arz etmek istiyorum. Avrupa Kon
seyi G-enel Sekreteri Smiter geçen Ağustos ayın
da Avrupadaki talebe hareketlerinin hakikatan 
büyük Devletler için, bütün Devletler için prob
lem olması muvacehesinde Avrupa Konseyi me
seleye el koymuş ve meseleyi tetkik etmek üzer3 
Avrupa Konseyini vazifelendirmiş, Avrupa Kon
seyi de bir komisyon marifetiyle Avrupa Kon
seyine dâhil memleketlerdeki talebe hareketleri
nin nedenleri, sebepleri ve alman tedbirler üze
rinde tetkike çıkmışlardı, bir komisyon. Smiter 
bizimle de görüştü, profesör Padık Hakkı S ur'la 
beraber. Bizdeki durumun münakaşası içişleri 
Bakanlığında 1,5 saat müzakere ve münakaga 
konusu yapıldı. Burada uzun uzun zamanınızı 
almıyacağım, vakit ilerledi. Mecliste de gensoru 
münasebetiyle, İstaübul olayları münaseköiiyk 
arz ettim, şimdi tekrar -etmiyeceğim. Fransada-
ki olayların neden olduğunu kendimize göre 
tahlil ettik, Türkiye'deki olaylar hakkında da 
alman tedbirleri arz ettik. Kendisi bize gittik
ten sonra ve alâkalı arkadaşlara Türk Hüküme
tinin talebe hareketleri karşısında aldığı tedbi
rin soğukkanlı, basiretli ve hakikaten nevi şah
sına münhasır uygun bir hareket olarak, emsal 
bir tedbir olarak gösterilebileceğini beyan et
miştir. Smiter herhalde bize şu veya bu şekilde 
iltifat edecek yaratılışta, tipde bir adam da de
ğildir. İngilizleri, Smiter'in karakterini bilenler 
bunun değerlendirmesinin ne kadar objektif ol
duğunu ifade ederler. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Basıldı 
Sayın Bakan, böyle bir şey var burda. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Da
vamla) — Şimdi kıymetli arkadaşlarım bunların 
yapılması emin olun toplum polisinin basiretli, 
dirayetli ve idarecilerin, Hükümetin talebe hare
ketlerinde ve Üniversite olaylarındaki hassa
siyeti nazarı itibara alarak aldığı tedbirler sa
yesinde olmuştur. 

| , ">~„ o1" I „ s l '\:a ^ırr-'~~n çok 
j - i j-' j ı- J ~ " . oı i i o^v*»!'i, 12 
I Şjbat ^un ı I ^n\ ,1 ., „.- r ^ ey dar ırk a rcanrıı 
| _~ k \o ^ j -nan 1 insan 

' ' ' '. I • ^ — ^ * -j2-, h e m s i n du-
] t ı "'Î,! >% ~ - k ° »i/ ı:n^ kabirler otmiş-
] - c^ " '- > ) LC^I <• pAcı s^.ıkk^nlılık-
| ' r 'n ' ' u : c ı *:„ ne k ı l a r ? ı-zetı nef-
j n ^ • . e n 1 T i ^ a ' î m * \dA r San bıır-
j "1 r^ , " ^ L -,._ T"ıia" }> Vnen n3 
- ı J} : d o ' „ ,> rr ufe'Ytıe küfrettAlori 
I Lslde î u ı k 1 Aıaı har halde vatan se/gısıyle vs 

millet düşmanlarını ezmek insiyakı içerisinde 
Devletin bekası kin şerefli vazife anlayışı 
içerisinde soğukkanlılığını kaybetmemiş ve 
karşı koymamış. Ancak tecavüz edip, istiklâl 

I Caddesinde 6 - 7 Eylül gibi hâdiseler yaratma
ya başladığı an vazifesini yapmış, bir anda 
da dağıtmıştır. (A. P. «ıralarından bravo ses
leri. 

] Şimdi, elbette ki, bunun karşısına anarşist-
j 1er çıkacaktır. Fatma İsmen Hanım elbette ki 
ı memnun olmaz arkadaşlar. Olmaz, Marksist, 
] Leninisi görüşlerin dışındaki her icraat onlar 

için tenkid konusudur, tatmin etmezler. Onlar 
| Anayasa dışı hareketlerdir, onlar Anayasa dı-
! sına çıkmış hareketlerdir. Akıbetimizin tâyini-
* ne medar olan hâdiselerdir. Çok duyduk. Et-
| mez, bunlar var Türkiye'de. Bunları inkâr et

meye lüzum yok. Vesikalarla, vakıalarla var. 
j Ama bunlar çok şükür ki azınlıktadır, işte 
j Devletin gücünü tanıtmak ve kanunları hâkim 
! kılmak için zabıta kuvvetlerini bunların karsı-
j sına çıkarmak istiyoruz. Vatandaşı vatandaş-
j la karşı karşıya bırakmamak istiyoruz. 

i İstanbul olaylarının tahlili yapılsın. Ya
pılsın, görülecektir ki, fotoğraflar, Harun Ka-

I radeniz tarafından çekilen filim. Harun Kara-
İ deniz en aşağı yirmi defa sokak hareketlerine, 
j kanundışı hareketlerden . dolayı elebaşılıktan 
j mahkemeye gitmiş, hapisanede yatmış, çıkmış, 
İ halen mahkemesi olan, devam eden bir zat. 
] Onun çektiği filim satmalmmış, götürülmek 
I istenmiş. Beyefendiler, yani bu Devletin va-
1 tandaşma bir huzur mu vereceğiz, yoksa Mo-
I lotof kokteyli öğretmek, anarşist hareketleri 
| öğretmek için filimler mi seyrettireceğiz? Bu-
| nu hürriyet, fikir özgürlüğü içerisinde mi anü-
| talâa edelim? Yani hürriyetleri, hürriyetleri 
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yıkmak için vasıta olarak kullanalım, bunun 
karşısına vatandaşın huzuru için, Devlet ni
zamı için çıktığımız zaman da siz faşist kanun
lar getiriyorsunuz, deyip çıkalım.. Eğer, bilmi
yorum bizim zamanımıza kadar bu özgürlü
ğün suiistimal edildiği bir devir varsa, bir 
memleket varsa insaf ile söylesinler, göstersin
ler. Yoktur. Yakın siyasi tarihten, yakın geç
mişe ait misaller vermiyeceğim, doğru değil. 
Bu Senatonun havasını bozmak istemiyorum 
ama, bunlar tescil edilmiştir, millet vicdanında 
makes bulmuştur ve tescil edilmiştir, hafıza
lardan silmmemektedir daha, yaşanmaktadır. 
Sonra, telaşlanmaya da lüzum yok. Altı ay son
ra seçim var. Mademki biz buyuz, milletin önü
ne çıkacağız, millet hakemdir. Millete inanı
yorsak, millete, Adalet Partisine rey verdi di
ye iğbirar göstermiyorsak, milleti kabul edi
yorsak seçimler olacaktır, demokratik memle
kettir çok şükür, serbest seçimler olacaktır, 
millet reyini verecektir, o zaman bizi beğenmi
yorsa beğendiğini getirecektir. Ama milletin 
kararına, milletin reyine hürmet etmesini her
kes bilsin. Millete rağmen el altından anar
şist hareketler tahrik edilmesin, biz bunu te
menni ediyoruz. İşte bunlara mâni olmak için 
zabıta kuvvetlerini güçlü kılmak istiyoruz. Bu 
kararlılık içerisindeyiz. 

Türk Devletinin bekası için, hür demokra
tik nizamın, insan haklarının muhafazası için 
bunu yapıyoruz, yapacağız. Milletten rey alan, 
millet gücüyle gelen, millet iradesine dayanan 
iktidarlar böyle olacaktır. Hıfzı Oğuz Bey de 
bunu söyledi. Azdır, buna devam edilecektir. 
Buna kimse mâni olamaz. Allah göstermesin 
despot bir idare, hürriyet nizamına dayanmı-
yan bir idare, ki Türkiye'de olmıyacaktır, mil
let müsaade etmez, bu kan pahasına olmuştur, 
o idareler hariç ama, bu idareler de böyledir. 

Bir misalle talebe hareketlerinde yine De
mirperde gerisi bir memlekete ait, Lehistan'da, 
Polonya'da geçen sene cereyan eden, Ağus-
tos'ta talebe hareketine ait bir misali arz ede
yim, Devletin tutumu hakkında. Yani de
mokratik olmıyan, otoriter devletlerin tutumu 
hakkında. Yalnız sömestr tatili talebiyle, tale
be, üniversite talebesi talepte bulunmuştur. Bir 
anda elebaşıları gelmiştir, elbiseleri soyulmuş
tur, askerî elbiseler giydirilmiştir ve kömür 

amelesi olarak gönderilmiştir. Bunlar vakıa. 
ispanya'daki durum, Mısır'daki durum, ki 

Mısır'da da talebe hareketleri olmuştur, ispan
ya'da da olmuştur, Portekizce de olmuştur. 
Buralarda takibedilen hattı hareket ve tedhiş 
sistemini, metodunu arkadaşlarım radyodan, 
basından zannediyorum M, öğrendiler. Buna 
karşı biz kanun dışı tek bir harekette bulunma
dık. Şahsiyetlerimize tecavüzler pahasına, dai
ma kanun ve nizamın içerisinde kaldık. Daima 
meşruiyetin içerisinde kaldık. 

Yine biz bu kararlılık içindeyiz. İstanbul olay
larında arkadaşlar bu meseleyi sağ, sol meselesi 
olarak filân değerlendirilmesin. Bir hafta 10 gün 
İstanbul sokakları sosyalist Türkiye, gerçek ba
ğımsız Türkiye nidaları içerisinde bütün yollar 
işgal edilmiş kanunlu kanunsuz. Aslında kanun
suz da... Emin olun sokaktaki vatandaş simitçi
sinden en yüksek memuruna kadar buraya cel-
bedilmiştir. Ve orada toplanan halka karşı ya
pılan küfürleri orada müşahede edenler var. Ge
len mitingciler halka küfretmiştir. Hakaret et
miştir, tasavvurun fevkimde üslûp kullanmıştır, 
kötü elfaz kullanmıştır. Ve sizi temin ederim 
gedik açılmıştır; 4 sıradır polis kuvveti, bir sıra 
filân değil, 4 sıradır. Ve beş dakika içinde polis 
duruma hâkim olmuştur. Allah göstermesin eğer 
polis o esnada vazife görmemiş olsaydı binlerce 
kişinin yaratacağı manzarayı, o kötü tabloyu ta
savvur buyurun, istanbul 6 - 7 Eylülün çok da
ha feci tablolarına şahidolacaktı. Ama Türk za
bıtası Türk toplum polisi şerefle hizmet gör
müştür. 

Bir hususu daha ars edeyim : 5442 sayılı Ka
nun var. Bu kanunun 11 nci maddesine göre 
«olaylarda zabıta kifayet etmediği ahvalde ve 
anda askerî birlikten yardım ister.», istanbul Va
lisi müdebbir bir idareci olarak daiha evvel hâ
diseleri tasavvur ederek 7 bölük Opera civarına 
koymuş tam yarılma anında askerî birlikler yar
dıma gelmiş ve 5 dakika içinde polisle birlikte 
askerî birlikler müdahale etmiş, gedik kapanmış 
ve hâdiseleri önlemeye muvaffak olmuştur. Ama 
bu kadar mühim hâdise araştırma konusu yapı
lacak polemiği çok olan bir mevzu, araştırmalar 
neticesinde de ortaya çıkacağı elimizde bizim 
çekilmiş filimler var, Taksim meydanının boşal
tıldığı, polisin hizmet gördüğüne dair filimler 
var. Harun Karadeniz'in filmi filân değil. Her-
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kesin Türk basınının çektiği filimler var. Bun
lar teşhir edilecek, araştırılacak, sebepleri or
taya konacak hakikaten Sayın Alpaslan'ın de
diği gibi meselenin derinliğine nedenlerine ini
lecek ve ondan sonra hükme varılacak. Bu iti
barla polis baklanda münferit hâdiselerle hük
me varıp daiha önce arz ettiğim gibi niyetleri pe
şin hükümlerle ifade etmenin doğru olmadığı 
kanaatindeyim. 

Kıymetli arkadaşlarım, iktidar olarak bütün 
felsefemizin temelinde hizmetlerimizin temelin
de kanun ve nizam ve sevgisi gelmektedir. Gücü
müzü kuvvetimizi milletten almaktayız. Rehberi
miz kanunlardır. Kanun dışı hiçbir harekete ne 
tevessül okunmasını ne de tenezzül ve müsamaha 
olunımasma katiyen taraftar değiliz. 

Ancak çok zor ve pahalıya mal olan hak ve 
hürriiyetleri taihrif etmeye müteveccih ve matuf 
faaliyetler karşısında sessiz değiliz, gayet dik-
katkyiz sabırlıyız. Kanun çerçjevesi içerisinde 
Anayasanın getirdiği yeni nlizam ve şartlar içe
risinde ve Anayasanın kuvvetler ayrıkğı pren
sibine uygun olarak Hükümetin yetkileri dâhi
linde bir tarafta nizamdan, kanundan bahseder
ler, otoriteden, asayişsizikten bahsederler, bir 
tarafla asayişsizliği önleyici hürriyetleri koru
yucu Devlet kuvvetlerini, zabıtasını takviye 
babında buraya getirdik mi ozaman totaliter 
ve keyfi idare tasarrufundan bahsedilir. Bu 
tezatlarda olmamak iktiza eder. işte bu anlayış 
içerisinde toplum polisimizi takviye kararı içe
risindeyiz. Polisin daha çok sosyal haklara 
kavuşması hususunda gayret sarf ediyoruz. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Top
lum polisinin maaşı ne kadar? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — ilk maaş 350 liradır. 20 liranın kar
şılığıdır 350 lira. En az stajyer, bekâr poli
simizin bugün aldığı para 920 liradır. Top
lum polisi 920 lira almaktadır, öbürki polis 
225 lira daJha az almaktadır. Toplum polisi 
920 lira almaktadır. Polisin sosyal haklara ka
vuşması hususunda yeni kanuni tedbirler ha
zırladık, onu da getiriyoruz arkadaşlarım. 
Esasen umumi personel rejimi içerisinde bâzı 
muvazenesizliklerin giderilmesi hususunda da 
gayret sarf ediyoruz. Hepinizce malûm bu
lunduğu üzere polisin teknik vasıtalarla, mo
dern cihazlarla takviyesi hususunda büyük 
gayretler vardır. 420 vasıtayı 1925 aldık. Bu

gün 1 500 vasıta var. 420 vasıtanmda % 50 si 
bilirsiniz 60 tan aşağı, demode olmuş miya-
dını doldurmuş vasıtalardır. Telsiz teşkilâtı 
yoktu. Telsizsiz toplum hareketleri trafik hâ
diseleri asayiş hâdiseleri, modern vasıtasız 
önlenemez. Bütün, kül olarak bir program içe
risinde meseleyi ele almış ve Beş Yıllık plân
larımız içerisinde programlar haline serpişti
rilmiş bulunmaktayız. Huzurunuzdan ayrıl
madan evvel, Türk polisi, gayet samimî olarak 
mesul bir insan olarak arz ediyorum Türk po
lisi büyük bir vazife anlayışı ve hassasiyeti 
içinde Devletimize hizmet görmektedir. Türk 
cemiyetine, Cumhurietine şerefli hizmetler ver
mektedir. Büyük fedakârlıklarla çalışmakta
dır. Bunu takviye etmek vatanperver her 
Türkün vazifesidir. Bugün Türk polisinin ba
şında çok dirayetli âmirler vardır, çok dira
yetli umum müdürler ve müdürler vardır. Hu
zurunuzda hepsine Hükümet adına içişleri Ba
kanı olarak şükranlarımı arz ediyorum. Se
natoya gösterdiği sabır ve itinadan dolayı 
teveccühten dolayı minnetlerimi sunuyorum. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — İçişleri Baknı Sayın Sükan te
şekkür ederim efendim. Sayın Koksal buyuru
nuz efendim. Sayın Koksal 10 dakikalık müd
det zatıâlin'izin konuşmasına sâri ve şâmildir 
efendim. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Üye) — Saym senatörler zaman tahdidinden 
dolayı sizlere birçok tasarladığım fikirleri arz 
edemiyeceğim. Bunun için de müteessirim. 

Sayın senatörler, Türkiye'nin 1969, siyasi sos
yal ve ekonomik yapısını genel çizgileriyle siz
lere arz ederek sözlerime başlıyacağım. 

Anayasamızın benimsediği demokratik re
jim gerçekleştirilmemiştir. Siyasi yönü her ne 
kadar ilerleme istidadı gösteriyorsa da bilhassa 
bugünlerde engellemeye çalışılmaktadır. Yok
sulluk sefalet ve sömürü kısmını önliyecek, bu 
suretle vatandaşların sosyal ve siyasi hakla
rını, durumunu teminat altına alınacak sos
yal ve ekonomik yanı üzerindeki çalışmalar 
esasen 1965 ten bu yana kasıtlı olarak durdu
rulmuştur. 

Saym senatörler, Türk milletinin çoğunluğu 
yoksuldur. Bir azınlık tarafından dış kuv
vetlerin birliği ile işbirliği ile yani dış kuv
vetlerle işbirliği yapan bir azınlık tarafından 
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sömürülmektedir (Gürültüler.) (A. P. sırala
rından mevzu ile alâkası yok, sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade etseniz de o takdiri 
Riyaset kullansa efendini. Buyurunuz efendim. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — iktisadi 
gelişmemizi dış yardım ve yabancı sermaye
ye dayamışızdır. Zengin, kaynaklarımızı ya
bancılara önemli ölçüde bağışlamışızdır. 

OEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Bırak, onların modası geçti. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Polisle alâkası var mı Sayın Başkan (A. P. sı
ralarından, polis teşkilâtı ile ne alâkası var ses
leri.) 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Tabiî bu 
dakikaları saymıyacaksmız Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Ben de onu soruyorum, zaten dinliyorum. 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, bunlar 

öyle bir mevzu ki, öyle bir elastikiyeti var ki, 
istiyen istediği kadar açabiliyor. Umumi poli
tikaya ve nizam hükmüne zararlı hale gelene 
kadar fikirler biz de bugün sahayı geniş tut
muş bulunuyoruz, emsaller geniş tutulduğu 
için burada da takdir hakkımızı ona göre veri
yoruz. Diyeceğimiz söz on dakikadır, alaca
ğınız ilhamla yine bütün arkadaşlarımız on da
kika ile beğenmedikleri fikirlere cevap verebi
lirler. Teşekkür ederim efendim. Buyurunuz. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Torunları
nızın torunlarının da ödiyemiyeceği borç altı
na girmişizdir. (Sağdan bununla ne alâkası var 
sesleri) Ekonomik bağımsızlığımızı gittikçe 
yitirmekteyiz. Türkiye'yi ziraat ve sanayi mem
leketi yapmak itsiyoruz. Ne ziraat, ne sanayi 
memleketi olabilmişindir. Sanayiimizin kökü 
dışardadır. 

OEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Si
zin de kökünüz dışarda. Ezberlemiş gelmişsi
niz. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — ikili An
laşmalar siyasal bağımsızlığımızı tehdidetmek-
tedir. Sayın senatörler, Türkiye'yi bu yapı bir 
uçtan diğer uca beşik gibi sallamaktadır. El
bette ki, mütemadiyen sallanan Türkiye, sık 
sık sallanan Türkiye bir yerde duracaktır. Mü
him olan duracağı yerdir. 

Saym senatörler, Türkiye Anayasa dışı uç
lardan bir bölge içinde konaklıyabilir. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Siz kendiniz Anayasa dışısınız. (Bununla ne 
alâkası var sesleri) 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Saym Baş
kan, acaba sükûnet temini imkânı yok mu? 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; cevap 
hakkınız baki kalmak şartiyle lütfen sükûnet
le dinleyin. Niye bu kadar geniş bir sahada-
konuşulmak müsaadesi verildiğini sorarsanız; 
toplum zabıtasının bugün cemiyetimizde yeni 
doğan hâdiselere karşı ve bilhassa sağ, sol uç
ların hareketlerine karşı müessir bir tedbir 
olarak telâkki ettiğimiz sebebiyle bu konuş
malarda sahayı böyle arkadaşlarımız genişlet
miş bulunmaktadır. Müsaade ediniz Başkanlık 
ve Riyaset meseleyi demin de ifade ettiğim 
şekilde nizam ölçülerini tecavüz etmediği mik
tarda ve mikyasta takibedecektir, icabında 
müdahalede bulunacaktır. Buyurunuz Saym 
Koksal. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Bu yapı, 
bu sosyal yapı, bozuk yapı Türkiye'yi Anayasa 
sınırları dışında, bir yerde konaklatabilir. Ana
yasanın çizdiği saha içinde de yerleştirebilir 
veyahut Anayasa sınırlarına Türk toplumunu 
sokmak için bir hazırlık yerinde yerleştirebilir. 

I Bu hazırlık yerinin rejim karakteri ılımlı, oto
riter, Atatürk örneği bir rejim olabilir. Sivil
lerde buna intikal sahası denir, askerlerde ha
zırlık yeri denir. Ama şimdi diyeceksiniz ki, 
hangi yerde konaklıyabilir, onu bilemeyiz. Yal
nız şunu arz etmek isterim ki, bu sosyal yapı 
ve bu demokrasi taslağı ile Türkiye, yani tas
lağı ile çizilen yerde Türkiye'yi tutmak müm
kün değildir... 

BAŞKAN — Saym Koksal bundan Riyaset 
bir mâna çıkaramadı, bu son ifade ettiğiniz hu
sustan... 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Müsaade 
ederseniz arz edeyim; bu bozuk sosyal yapının 
ve bu demokrasi taslağının çizdiği yerde... 

BAŞKAN — Mâna çıkaramıyor Riyaset 
onu tasrih edin... 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Demokra
si taslağının çizdiği yerde Türk toplumunu 
tutmak mümkün olmıyacaktır. 
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Şimdi arz edeyim taslaktan, biraz evvel arz I 
ettim, dinlenilmediği için, Sayın Başkana arz 
etmiyorum, arkadaşlar tarafından gürültü ya
pıldığı için anlaşılmadı taslağı. Dedim ki ; 
demokrasiyi gerçekleştirememişizdir, siyasi ya
nı her ne kadar inkişaf, olgunlaşma istidadı 
gösteriyorsa da bugünlerde bilhassa engellen
meye çalışılmaktadır. TRT, Nizamı Koruma 
Kanunu, müesseselere hücum, Anayasa Mahke
mesine hücum, soruyorlar... 

BAŞKAN — Buyurunuz tavzih ediniz... 
OSMAN KOKSAL (Devamla) — Daha ile

ri konuşacağım da onun için cevap vermiyo
rum. 

BAŞKAN — Sükûnetle dinlemenizi rica 
ediyorum. Zabıtlara geçsin, ne söylemek iste
dikleri açıkça belli olsun... 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Yoksullu
ğu, sefaleti, sömürüyü önliyecek ve bu suretle • 
vatandaşların, yoksul vatandaşların temel hak 
ve hürriyetlerini, sosyal ve ekonomik hakları
nı... 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Anayasa ile ne alâkası var, ne söylemek isti
yorsunuz... 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Teminat 
altına alacak, demokrasinin sosyal ve ekono
mik yanı ise 1965 ten bu yana çalışmalar ya
pılmamıştır, dedim. Binaenaleyh demokrasi tas
lağından kasdım; ne hürriyeti getiren ve ne 
de yoksulluk ve sefaleti, yani ekmeği getiren 
bir rejim içinde bulunmadığımız için demokra
si taslağı dedim. Bizim anladığımız demokra
si, Anayasadan anlaşılan demokrasi hürriyeti 
tam mânasiyle getiren ve yoksulluğu ve sefa
leti, halkın çoğunluğunun sömürülmesini ön-
liyen demokrasidir. Bu demokrasi gerçekleş
mediği için demokrasi taslağı dedim. Hattâ da
ha ileri söyliyebilirim, bugün Cumhuriyetten 
gaye 32 milyonu refaha ulaştırmaktır. Bugün 
bu gayeye ulaşılamamış, azınlık çoğunluğu sö
mürmektedir, Cumhuriyetin anlamı da zayıf
tır, yoktur... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Ne duruyorsun burada? 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Sayın ar
kadaşlar, biz sükûnetle dinliyoruz, sükûnetle 
dinlemenizde fayda var, buraya çıkar doğru 
değil dersiniz, yoksa çıkar gidersiniz beyler. 
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O. ZEKİ GÜMÜŞCĞLU (Trabzon) — Za
ten çıkacağız, siz de çıkacaksınız, hep beraber 
çıkacağı*;. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Burada ka
lan kalır. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, eğer mu-
'kabeleli konuşulmamış olsaydı şimdi sayın ha
tibin konuşma müddeti bitmiş olacaktı. Halbu
ki altı dakikalık bir saman böylece kaybedil
miş bulunmaktadır. Konuşulacaklar konuşula
caktır. Konuşulan fikirlerin tesbit edilmesinde 
fayda vardır. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Saym ar
kadaşlar, dedim ki, simdi sözümü baştan baş-
lıyayım; dedimki bu sosyal yapının, yani bu 
bozuk sosyal yapının ve demokrasi taslağının 
çizdiği yerde Türkiye'yi tutmak mümkün de
ğildir, bunu arz edeyim. 

Sayın arkadaşlar, bugünkü sosyal ve ekono
mik yapı 32 milyonu hürriyet ve • refaha ulaş
ı lamaz. Çünkü halkın yoksul olan çoğunluğu
na karşı engellerle, tuzaklarla, kapanlarla do
ludur. Ayrıca bu kapanları örtecek kaim bir 
sis tabakası vardır, topluluğun üzerinde. 

MEHMET VAEIŞLÎ (Kenya) — Kim ge
tirdi onu? 

BAŞKAN — Sayın Koksal, 20,00 yi 13 geçe 
sosa başladmız, 7 dakika arada inkita husul 
buldu, 20,35 te eğer iııkitalar olmazsa söz hak
kınız bitmektedir, dört dakika var ona göre 
hareket ediniz efendim. 

OSMAN KOKSAL (Dsvamla) — Saym ar-
kadarlar, yoksul halk bu engeller i'jinde ileriys 
bir adım atamamaktadır. Attığı zaman adımını 
eğer sisten biras fırsat bulup atarsa, iktisadaı 
kendisini güçlendirmek için bir adını ileri atar
sa ya engelle ya tuzakla ya kapanla veyahut 
da siyasi iktidarın jandarması ve polisi ile kar
şılaşmaktadır. 

OSMAN SALlHOĞLÜ (Sakarya) — Türk 
Devletinin o zabıta ama değil mi? 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Arz ede
yim şimdi, biraz da aydınlığa kavuşturayım. 

Siyasi iktidar bu rejimi savunacağını ilân 
etmiştir ve durmadan da ilân etmektedir. Bu 
sosyal ve ekonomik düzeni savunacağını ilân 
etmiştir. (A. P. sıralarından «devam edeceğiz» 
sesleri) 
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Şimdi vatandaşların, yoksul vatandaşların 
sosyal ve iktisadi gücünü artırmak için engel
leri kaldıracak olan kimdir? Devlet ve siyasi 
iktidardır bu düşende. Biraz aydınlığa kavuş
turmak için bir misal vereyim. Zamanım yok. 
Toprak dağılımı, toprak, toprak... Milyonlarca 
köylünün önünde himalaya gibi engeldir. Ana
yasamız diyor ki, vatandaşın temel hak ve hür
riyetlerini kısıtlıyaeak, smırlıyacak siyasi, 
sosyal ve ekonomik engelleri Devlet ortadan 
kaldırır. Sonra vatandaşın maddi ve mânevi 
gücünü geliştirecek ortamı, şartları hazırlar. 
O halde, engellerle dolu yapıda bu engelleri 
kaldırmak siyasi iktidarın ve meclislerin vazi
fesidir. 

BAŞKAN — Sayın Koksal bir dakikanız 
var efendim, rica ederim bağlayınız. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Toprak 
dağılımı, toprak büyük bir engeldir. Ağalar 
toprakları bölüşmüşlerdir. Milyonlarca köylü 
ağaların köleliği durumuna girmiştir. Bu köy
lülerin ıktisaden kalkınabilmesi mümkün değil
dir. Bu engeli kaldırmak meclislerin ve siyasi 
iktidarın vazifesidir. Halbuki biz, bu engeli ar
tırmak yolundayız. Anayasamız bu engelin kal
kacağını ve hangi şartlar dâhilinde kalkacağı
nı zikretmiştir. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Bunlar 
1965 ten sonra mı oldu? 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Sayın se
natörler, toprak reformuna halk karşıdır di
yorsunuz. Anayasamızın bir maddesini unut
mamak lâzım. Anayasamız Türkiye'yi daima 
çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmeyi emret
mektedir. Bu emre göre, hiçbir siyasi parti 
bulunduğu düzeni yerinde tutamaz, geriye 
çekemez, daima 32 milyonun refahını sağlıya-
cak şekilde ileriye götürmekle zorunludur. 

BAŞKAN — Sayın Koksal lütfen bağlayı
nız efendim. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Bu engel
leri toprak reformu, milyonlarca köylüyü köle
lik düzeyinden çağdaş bir düzeye, iyi bir düze
ye veyahut ki, yoksulluktan refaha, hürriyet
sizlikten hürriyete götürecek bir reformdur. 
Bu reforma bütün halk karşı gelse ki, böyle 
değildir; sizlerin, siyasi partilerin yani, Anaya
sanın vazgeçilmez unsurları olarak tanıttığı 
siyasi partilerin vazifesi, halka gidip diyecek

siniz ki, bu toprak reformu köylüyü kölelikten 
kurtaracak, hürriyet düzenine kavuşturacak
tır, diyecek ve onları ikna edecek ve bunu ya
pacaksınız. Hem bu denmiyor, hem de engelle
niyor. 

BAŞKAN — Sayın Koksal vaktiniz doldu, 
lütfen bağlayınız efendim. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Konuşma
mı bağlamak için görüyorum ki, çok sataşma
lar var, geniş konuşmam icabeder ve hakika
ten belki biraz bir intiba uyandırmak mümkün 
olacak o zaman .Ben de memnun olacağım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kok
sal. 

Muhterem senatörler, kanun tasarısının tü
mü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Kanun tasarısının maddelerine geçilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

İvedilik teklifi mevcuttur, ivedilik teklifini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, efendim, 
15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Toplum Zabı
tası kurulması hakkında Kanuna ek kanun 

tasarısı 
Madde 1. — Devlet Memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet G-enel Müdür
lüğü kısmına (Toplum, Zabıtası hizmetlerinde 
kullanılmak üzere) ilişik (1) sayılı cetvelde de
recesi, memuriyet unvanı, aded ve maaşları ya
zılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, birinci 
madde üzerinde söz istiyen üç sayın üyenin 
isimlerini, okuyorum : 

Sayın Yılmaz Mete, Sayın Koksal, Sayın 
Bilgen. 

Başka söz istiyen sayın üye? Sayın Ucuzal. 
Başka söz istiyen sayın üye yok. Sayın Yıl

maz Mete buyurunuz efendim. 
Sayın Yılmaz Mete zatıâliniz konuşmaya 

başlamadan bir hususu tavzih etmek isterim. 
Kanunun tümü üzerinde demin arz etmiş oldu
ğum esbabı mucibe dolayısiyle geniş mütalâa
lar dermeyan edilmesine Riyaset de müsaade 
etmiştir. Fakat birinci madde üzerinde konu
şurken saded dışına çıkmamanızı ve munhası-
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ran birinci madde üzerinde konuşmanızı zatı-
âlinizden ve diğer söz alan sayın üyelerden ri
ca ediyorum. 

Buyurunuz efendim. 
MÜSLİHİTTÎN YILMAZ METE (Adana) 

— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
kanun esasen bir maddelik, diğeri yürürlük 
maddesidir. Bir madde, üzerinde genel olarak 
yapılan görüşmede beyan edildiği tarzda, tek 
madde üzerinde de aynı fikirler beyan edilir. 
Esasen kanunun kabul edilip edilmemesi bu 
maddeye bağlı. Müsaade ederseniz sadet dışı
na çıkmadan arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun birinci 
maddesine yani, kanuna karşıyız. Şimdi bura
da ben kanuna diyeceğim, hep diyeceksiniz ki, 
birinci madde... Bir madde saten. Bunu da Sa
yın İçişleri Bakanı kendisi buradan niçin ola
cağını ifade etti. 

Muhterem arkadaşlarım, 17 bin küsur polis 
mevcudu var Türkiye'de. Bunun 3 688 i top
lum polisi, 5 500 küsur daha ilâve etmek sure
tiyle bunu 9 000 e çıkarıyoruz, 9 200 e. Yani, 
yüzde 40 a çıkarıyoruz, muhterem arkadaşlarım, 
en aziyle. Kendileri burada rakam verdiler, 
Fransa'da mühim karışıklıkların olabileceği mil
yonluk şehirlerin pek çok olduğu Fransa'da top
lum polisi 15 000, 150 000 diğer polisler. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Onla
rın meselelerinin çoğu halledilmiş. 

MUSLİHÎTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Kendileri verdi ifadeyi, dinleyin, yanlış söyli-
yebilirim. Ben böyle tesbit ettim. Muhterem ar
kadaşlarım, söyliyeceğimi söyliyeceğim, onun 
için müsaade buyurun da konuşalım. 

Şimdi orada yüzde 10 toplum polisi, büyük 
hareketlerin olacağı, büyük merkezlerin olduğu 
yerde yüzde 10, bizde yüzde..., 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Yalnız Paris'te 15 000 Beye
fendi. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devamla) 
— Yalnız Paris'te 15 000, 150 000 de diğer polis, 
110 000, taşra polisi ile beraJber 150 - 165 000, 
15 000 i bunun zabıta, 150 000 i diğer normal 
polis. 

Şimdi arkadaşlarım, böyle Fransa gibi çok 
büyük nüfus merkezlerinin bulunduğu yerde 
yüzde 10 oluyor da, Türkiye'de yüzde 40 ı geçi

yor. İşte, karşı oluşumuzun sebebi bu. Yoksa, 
dünyanın her yerinde zabıtaya karşı kimse gel
mez. Bir tek, daha dünyada devlet kuramamış
lardır, bilirsiniz, anarşistler zabıtayı istemezler. 
Başka her doktrin sahibi, her düşünce sahibi, 
her devlet sahibi zabıtayı ister. Biz, zabıtaya 
karşı değiliz. Ya, bu zihniyete karşıyız. O da ne
dir? Türkiye'de, yine kendileri ifade ettiler, 900 
kişiye, polisin bulunduğu yerde 900 kişiye bir 
polis düşerken, ben toplum zabıtası... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Yanlış, 
sonra Sayın Bakan tashih edecek. 

MUSLÎHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, zabıtanın görevleri 
biliyorsunuz adlî ve idaridir. İdari zabıta, za-
bıtai mania tâbir ettiğimiz, engelleme zatoıtası-
dır. Bu toplum polisi başka anlamda kullanılı
yor. Bu değil. Yani, polis dediğimiz zaman, top
lum polisi, bunlar ayrı. Yetiştirişi ayrı, görevi 
ayrı. Biz halbuki isterdik ki, Sayın Bakan bura
ya en az 5 - 6 bin polis kadrosu getirsin, birkaç 
bin de toplum polisi kadrosu getirsin. Takdir 
ederdik, Yoksa, polis kadrosunu bir tarafa bıra
kıyor, kullanılış tarzında birtakım şüpheler uya
nan, ben şüphe ediyorum demiyorum, ama bir 
uygulama tarzı var ki, kullanışlarında birtakım 
şüpheler uyanan, toplum zabıtası adedini 5 500 
birden artırıyor. Bu yanlış bir sistem. Bu, kusu
ra bakmasın arkadaşlarım, iyi bir emniyetçinin 
getirdiği sistem değil. Maalesef, belki de politik 
sebeplerle hazırlanan bir tekliftir. Yoksa^iyi bir 
zabıta Türkiye'de evvelâ 5 - 6 bin polis memuru 
getirtmek isterdi, ondan sonra toplum zabıtası
na giderdi. (A. P. sıralarından «tehlikenin dere
cesine göre» sesleri) 

Şimdi arkadaşlarım, Devlet müessesesini tah
ribe hiç kimsenin hakkı yoktur. Hiç kimse Dev
letin zabıta kuvvetini temsil eden polisi birkaç 
şahsın veya bir zümrenin âleti olarak kullanma
ya yetkisi yoktur. Ama, sayın İçişleri Bakanlığı, 
Bakanın şahsına söylemiyorum, gayet tabiî ba
kanlık, meselâ bir Konya olaylarında polisi iyi 
kullanamamıştır. Tahripkâr zümreyi durdura-
mamıştır. Halk da acalba bu zabıta siyasi mak
satlarla mı kullanılıyor? Bir İstanbul hâdisesin
de, burada da ifade edildi, halkta bir şüphe var, 
acaba siyasi maksatlarla mı kullanılıyor, bu top
lum zabıtası. Bir misal vereyim size arkadaşla
rım, 2 tane toplum zabıtasına mensup iki polis 



C. Senatosu B : 49 10 . 4 . 1969 O : 1 

memuruna bir genç şu suali sordu, siz, olaylara 
giderken size şu şekilde davranın, hürriyet şeyi 
yok şimdi ya, birtakım sosyal haklar falan diye 
nümayiş yapanları dövün diye emir mi verili
yor, diye bir münevver genç, sual soruyor. On
lardan evvel ben müdahale ettim, ne münasebet, 
dedim. Böyle şey olmaz, bir zabıtaya hiç kimse 
böyüe emir vermez. Ama. öyle bir uygulanış tar
zı oldu ki, Türkiye'de, birkaç hâdise şüpheye dü
şürdü vatandaşı. Bu uygulamadan vazgeçilirse 
1 nci maddede gelen rakamlara, yani cetvele ilâ
ve ediyoruz, 5 575 i bu rakamlara, normal polis 
görevini görecek, zabıtai mania vazifesini yapa
cak ve adlî polis vazifesini yapacak kadroya ilâ
ve gelirse o zaman alkışlıyacağız. Ama, çok yan
lış bir sistem, evvelâ bu getirildi. 

Araka-daşlarım, bu polisin, bu 5 575 kişi
nin nasıl eğitim göreceğini anlıyamıyorum. Bu 
o kadar yüksek bir rakam ki, biraz evvel dedi
ler ki Sayın Bakan, size nasıl eğitim görüyor
lar, göstereceğim, Ben şuradan bir misal ve
reyim, hepiniz 'kabul edeceksiniz, Yıllardan 
beri kurulmuş olan trafik teşkilâtı eğitim gör
müş müdür? Ankara'nın trafik akımına bakın. 
Zannedersiniz 'ki, Ankara'daki trafik teşkilâtı 
Ankara'yı dünyanın en kötü trafiği olan bir 
yer 'haline getirmeye çalışıyor. Halkı eğitir c-
ırJ.dzdir. Dimyanm hiçbir yerli v -, :^ -y» -
ğlniZ; hani srmntdiyorum, Have-rr^n <-:- r'p* 
göremiyeceğiniz, va 3? t al ara yol <rcı ^ ° / " r s 

lisan insanlar. • Polis, sivil hallr r -s rıv± 
görmez. bir taraftan arabalara yol - err'1 ^ 
öt s taraftan halk tam geçmek üz°reT'ren ee \u ı -
verir istikametini, millet kaç ıp ?y b-^lv GP 
ee ışrkl^r, bütün vaşıta^arm ı.r' 1 v" k i T T~" 
nar. Ancak, saygılı, efendi insaf1 ir 7 ıklpi"". 
kısaUır ve normal muayenesi y^rHrr-r+M 
Ama, ispir is in başından geç; 3^-' IS^ " / i 
kullananlar çek daha iyi bilirler ı>îk "'er'- T 1 " 
diye bir say yoktur, stop l a m b r i r*n„ b/r1 ^ 
şey yokcur. Bir - iki seneden ben he> " c r 
tılar. bilmiyorum ben, tamamen b i r ık^kr , r'ey-
nekçiler kaldırılacak dendi, her ~>\\ ""a " ^ c 
dsynekçi müşteriyi zorla çevirmeye ca.l1.5jr. Bir 
keşmekeş içerisinde, yıllardan beri kurulmuş 
olan, Sayın Bakanlık, yıllardan beri kurulmuş 
olan trafik ekibini dahi eğitemediğine göre, bu 
5 575 kişiyi nasıl eğiticek anlıyanıadım. 

[ BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, iki daki
kanız var, malûmatınızı rica ederim. (A. P. sı< 
ralarından «Cumhuriyet Bayramına gitmediniz 

i mi?») 

MUSLiHiTTiN YILMAZ METE (Devamla) 
— Teşekkür ederim, ne dediğinizi anlıyanıadım 

I ya, Cumhuriyet Bayramına gitmediniz mi? Git
medim, evet, ne olacak, bilmem. 

Ha, şimdi arkadaşlarım, burada şunu arz 
etmek istiyorum ki, bu 5 575 kişinin eğitimine 
çok dikkat edilsin. Gelişi güzel, kendileri ifade 
ettiler, beline bir tabanca takıp, ' 'üzerine bir 
elbise giydirip halkın arasına sokmıyalım. İn
sanlara saygıyı, vazife onuru içerisinde saygıyı 

I bi kinler, yoksa, her Türk saygılıdır. Ama, za-
j b t a eşya gibi davranmaz, kabadayı davranmaz 
j zabta, saygılı olur. Maalesef bâzı hâdiseler 

geçmiştir, müşahade etmişizdir, 
yani görmüşüzdür, bize karşı davranış değil, 
ama görmüşüzdür, basan zabıtaya müdahale 
edip, yahu sen zabıta mısın, yoksa burada ka-

j badayılık mı yapıyorsun, diyesimiz gelir. Bun-
| lan enlerlerse kendilerini tebrik ederim. Bu 
j arada bâzı arkadaşlarımız bu madde dolayısiyle1 

i bâzı şeyler söylediler. * 
Dediler ki, 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, lütfen bağ-

! r - r r - s I L I T I L YILMAZ METE (Devamla) 
j -- % ,vc her g'-n biraz daha sola kayıyor, bu-

— i^' r - k"^aşımız. Bunu eğer Türkiye'de-
- - T'*rk tor-hımu her gün biraz daha top-

, ê . i'T, o" İ r Ikın dertleriyle meşbu oluyor 
\ L-v-: ç ' \ ^ yse isabet etti, iştirak ederiz. Yo, 
I ı-p-, ı-o . ^™e kayıyor mânasında söyledi ise 
, — v 1 > «, a ^ e değilim. Kendisi hangi ka-
| : -•L" ^ .r.i" lütfen yetkililere haber versin. 
i T v ^ : ı : ^-CnTiizme kaydığını hiç kimse ka-
1 1 y. "• - Bir samanlar söyledi diye Sayın 
! -r -\c. r "> \>] , Türkiye'de komünistler vardır, 
,' i 1 co-Jı Jıye gazeteler yazdı, ben duyma-

I > r z "zıpladık. Eğer varfca bulsun 
' r^>- **, r oet.r^e^iğine göre ya bu sözü söyle

me ̂  > *• \ p y h ı ı t da... 
1 
1 BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, lütfen bağ-
| kıyınız efendim. 
1 ' MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 

— Sağciun Sayın Başkan, bunu söylerken, çün
kü imalı tarzda konuşanlar oldu, bunlara lü-

http://ca.l1.5jr
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zum yok arkadaşlarım. Konularımızı samimi
yetle görüşürsek, meseleler halledilir. Yoksa 
"birbirimize iftira etmekle, üç tane rey alacağım 
diye kalkıp da milletin yarısını sola kaymış ola
rak göstermek ile burada hiçbir meseleyi hal
ledenleyiz. 

Sayın Başkanım, zatıâlinize, muhterem ar
kadaşlarıma teşekkür ederim. Hayırlı olsun. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete teşekkür 
ederim. İçişleri Bakanı Sayın Sükan. Buyuru
nuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli sena
törler, birkaç hususu tavzih etmek lüzumu hâ
sıl oldu. Toplum polisi sayısını Türkiye'de di
ğer Garp memleketlerine nazaran, verilen ra
kamlardan fazla ve kabarık olacağını, kadro 
polisine ihtiyacın daha fazla olduğunu ifade 
buyurdu Yılmaz Mete arkadaşım ve Fransa'da 
15 bin toplum polisinin bulunduğunu ifade 
ettiğimi beyan ettiler. Bu hususta tavzihte bu
lunmak istiyorum. Fransa'daki toplum polis 
teşkilâtı ve bizim kurduğumuz toplum polis teş
kilâtından bâzı hususlarda farklıdır. «Campapne 
Republigue dela securite tâbir edilen toplum 
polisi teşkilâtı, Fransada her cins toplum hâ
disesine müdahale eden polis teşkilâtıdır. Bun
ların sayısı 15 bindir. Dağdaki kayaktaki kur
tarma, âfet, yangın, deniz kurtarması ve sairede 
olduğu gibi. Paris^te 50 bin tane polis vardır. 
50 bin polis bizim anladığımız mânada toplum 
polisidir. 

MUSLIHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Kadro polisi ne kadardır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamda) — Ayrıca 1O0 bin tane de taşra polisi 
ve kadro polisi vardır. Fransadaki kadro po
lisini tetkik edenler bilirler. 

Yani karakol polisini tetkik edenler bilirler. 
Hassaiten daireden aynlmıyan zabıta vardır. Hiç 
ayrılmaz. Yani bizim kâtip sınıfı tâbir ettiğimiz 
sınıf hiiç ayrılmaz. Fakat toplum hâdiselerine ve 
mâni zabıta hâdiselerine müdalhale eden polis 
teşkilâtı vardır - ki bunlar toplum polisi vazife
sini görürler. Bu 50 bindir. Bu 100 binin içinde 
o da vardır. Benim izahımda 15 bin adedi, bizim 
anladığımız mânada 15 bin değildir. Bu tama
men Oampagne Repüblique de la securite tâbir 
edilen toplum polisi tamamen hususi yetiştiril

miş toplum polis teşkilâtıdır. Bizim bir kanun 
teklifimiz var, 1 nci maddenin değiştirilmesine 
mâtüf. Orada buna müteveccih yani, âfet ve 
diğer kurtarıcı hâdiselerde trafik meselelerinde 
de toplum polisini katmayı derpiş ediyoruz. Mil
let Meclisindedir. 

Şimdi arkadaşlar, toplum polisi bizde, malî 
zabıta, idari polis vazifesini halen ifa etmekte
dir. Kızılay'da gördüğünüz, Maltepe'de gördü
ğünüz çeşitli yerlerde gördüğünüz, hattâ yangın 
olaylarında gördüğünüz, sel âfetlerinde gördü
ğünüz bütün polis teşkilâtı, toplum polis teşki
lâtıdır, mâni zabıta hizmeti ifa etmektedirler. 
Kadro polisimiz günlük idari ve adlî zabıta gö
revinden başka hiçbir iş maalesef görememekte
dir. Miktarımız az. Fakat, İkinci Beş Yıllık 
Plânda, kadro polisimiz de artmaktadır. 7 bin 
daha ilâve yapacağız oraya. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Kâfi mi? 

BAŞKAN — Sual hakkınız var. Sual sorar
sınız cevap verirler efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — İkinci Beş Yıllık Plânda 35 bin ola
caktır polisimizin umumi sayısı. Ve 7 bin tane 
daha kadro polisi alacağız. Mecburuz. Çünkü 
Türkiye'de 572 kaza var, halen 302 sinde polis 
teşkilâtı vardır. Mütebakisinde yoktur. İşte bü
tün kazalarımızda da polis teşkilâtının kurulma
sını derpiş etmiş ve programlamış bulunuyoruz. 
O itibarla, kadro polisini de - geçen sene 5 bin 
tane de kadro polisi aldık - 1965 te 10 500 po
lisle devraldık, bugün 17 000 kadro polisi var. 
Yani 6 bin küsur kadro polisi aldık, üç sene 
zarfında. 500 tane toplum polisi vardı, 2 500 
toplum polis kadrosu "bir aldık, 5 000 tane de 
şimdi getiriyoruz. Yekûn 9 200 toplum polisi, 
âmir ve memur. Arz edebiliyorum zannediyorum. 
Bu vaziyet karşısında, toplum polisi, mâni za
bıta vazifesini, kurtarıcı zabıtasını yani, Fran
sızların hem 15 bin hususi toplum zabıtasını, 
hem de 50 binlik... Yalnız Paris'te bütün Fran
sa'da 165 bin ki bunların 165 bininin 165 bini de 
bizim anladığımız mânada toplum polis vazife
sini görür, öyle yetiştirilmiştir. Bunu arz ederim 
bir. 

Yetiştirme, eğitim meselesi mühim. Nasıl ye-
tiştirecelssiniz buyuruyorlar. Doğru, 5 000 kişi-

— 539 — 
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yi ben bir ayda yetiştiremem. Mümkün değil. 
Eskiden tenkidediyordum, tenkidettiğimiz şe
yi yapmak doğru değil. Şimdi biliyorsunuz üç 
tane polis okulumuz var. İstanbul'da açtık 1960 
da kaldırılan Yıldız Polis Okulunu ihya ettik. 
İzmir'de Polis Okulumuz var. Kayseri'yi Anka
ra'ya getiriyoruz. Kolejimiz ve enstitümüz var. 
Bir plân içerisinde şimdiden başladık. İstanbul 
500, Ankara 500, İzmir 500. 1 500 kişiyi eğitime 
tabi tutuyoruz. Onların eğitimi bittikten sonra 
diğer 1 500 kişiyi çağıracağız. Böylece bir sene 
zarfında 5 000 kadronun eğitimini yapacağız. 
Ve her eğitime ialbi tutulan da zaman içerisinde 
çeşitli eğitime t'abi tutuluyor. Biraz evvel de arz 
ettim. Arkadaşlar 1965 teki Türk polisinin 
% 75 i daha iyi tabanca kullanmasını bilmiyor 
idi. Elbisesini giymiş ve bir aylık, iki aylık 
kurslarla polis olmuştu. Elbette ki onda, buyur
duğunuz hususlar olur. Ben demiyorum ki, Türk 
poisi, her branşta günün şartarına uygun... İşte 
turizm polisine ihtiyaç var. Adlî zabıtaya ihti
yaç var, malî polise ihtiyaç var, siyasi polise 
ihtiyaç var. İstihbarat tekniği o kadar şey de
ğil. Toplum hâdiselerinin önlenmesi her şeyden 
evvel istihbarata bağlıdır. Bunları tam bir sis
tem içerisinde yeni baştan ele aldık, eğitiyoruz. 
8 bin küsur tane eğittik, çeşitli branşlarda. Arz 
etmek istiyorum ki, 5 000 kişiyi kademeli su
rette eğitime tabi tutmadan, elbise giydirip top
lum hâdiselerine sokmıyacağız. Buna itimat bu
yurmanızı rica ederim ve mâni zabıta vazifesi 
görmektedir, göstermekteyim. Her türlü âfette 
dahi toplum polisi yardımcı olmakta ve müda
hale etmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim 
efendim. Sayın Koksal buyurunuz efendim. Sa
yın Koksal 1 nci madde ile alâkalı olmak üzere 
konuşma sahanızı tahdidetmenizi rica ederim. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 
— Sayın Başkan, şöyle arz edeyim de bir yan
lışlığa meydan vermiyelim. Bir sömürü düzeni 
içindeyiz. Bu sömürü düzeninin savunucusu top
lum polisi oluyor. Binaenaleyh, bu kadroların 
bu bakımdan verilmemesini arz edeceğim. Bu
nun için konunun içindeyim tamamiyle. 

Şimdi sayın arkadaşlar, bir yapı var, bu yapı 
geniş, yoksul halk kütlelerinin iktisaden gelişme-
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sini önliyen, hürriyete kavuşmasını önliyen tu
zaklarla, kapanlarla, engellerle dolu. Ve bir sis
le, cehalet, din istismarı gibi sis perdesi ile 
örtülüyor. Bu engelleri kaldırmadıkça halkı 
mümkün değil hürriyete, 32 milyonu refaha ka
vuşturmak. Anayasa diyor ki, vatandaşın temel 
hak ve hürriyetlerini smırlıyan, siyasi, sosyal ve 
ekonomik engelleri devlet kaldırır Sonra diyor 
ki vatandaşların maddi ve manevi gelişmesini 
hazırlıyacak şartları ve ortamı devlet hazırlar. 
O halde tuzaklarla engellerle, kapanlarla, sis 
perdesi ile örtülü j^oksul halkın refaha ulaşması
nı hürriyete kavuşmasını engelleyen bu engelleri 
kaldırmak siyasi iktidarın ve Meclislerin vazife
sidir Burada toprak engelini arz ettim Şimdi 
vergi dağılım engelini arz edeyim,Adaletsiz ver
giler yoksul vatandaşların hürriyete ve refaha 
kavuşmasında önemli bir engeldir Bunun için 
Anayasa diyor ki, bugün adaletsizdir, vergi ada
leti yoktur, vergi reformu herkesin malî gücü
ne göre vergi vermekle yükümlüdür, bu madde
ye göre vergi reformu getirilmesi lâzımdır Ana
yasanın emri böyle Biz ne yakıyoruz? Çok ka
zananı kayırmak için zamlara başvuruyoruz ve 
zaten sıkıntı içinde olan yoksul halkın boğazını 
daha çok sıkıyoruz Şimdi vergi reformuna bir 
tarafa itmeyip de, vergi reformu yapsak en
gelin bir tanesi, yani mühimce olan engellerden 
bir tanesi vatandasın önünden kalkacak, ama 
biz tutuyoruz çok kazanam kayırmak için ver
gi reformunu bir tarafa itiyoruz, zamlara baş 
vurarak vatandaşın önüne bir engel daha getiri
yoruz Devletin vazifesi bu değil. Meclislerin va
zifesi bu değil 

Onun için diyorum ki, bu düzerde yürümez 
Türkiye Bir yere oturacak, bundan başka bir 
yere. Sonra sayın arkadaşlar, çağdaş uygarlık 
seviyesine ulaştıracak en mühim unsurlardan 
birisi eğitim ve öğretim sistemidir Eğitim ve 
öğretim sistemimiz, sömürü düzenini devam etti
recek sistemde ve geridedir. Çağın şartlarına, 
memleketin ihtiyaçlarına ve Anayasanın âmir 
hükümlerine göre reform şeklinde gerçekleştiril
mesi lâzım. Her kademedeki hocaların ve talebe
lerin öğrencilerin işgallere varan heyacanları 
karşısında bunu yaptık mı? Yapıldı mı bu siyasi 
iktidar tarafından? Siyasi iktidarın dayandığı 
Meclis çoğunluğu tarafından yapıldı mı? Yapıl
madı. Yapılmadı, çünkü şimdiki eğitim sistemi, 
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sömürü düzeninin değiştMlmemesini savunan 
düzendir. 

Sonra sayın arkadaşlar, kalkınana bağımsız
lıkla olur. Bağımsızlığını yitiren milletler kal
kınamaz. iktidarın nazarı dikkatini celbederim. 
bu hususta, bu kadar konuşurum. 

Sayın arkadaşlar millî gelir dağılımı, adalet
sizdir, muazzam engeldir. Yoksul halk için, da
ha bir reform yapamıyoruz adaletli yere getire
miyoruz, yoksul halkın önüne bir engel daha ko
yuyoruz. (AP sıralarından polisle ne alâkası var 
sesleri) Şimdi gelecek arkadaşlarım. 

Tefeci, tefeci, tefeci, kitaplara bile giren te
feci. 

BAŞKAN — Efenidim konuşma sistemini şöy
le vaz ettiler: Dediler ki; Komünizmle mücadele 
idin talebedilmekte olan bu toplum polisinin 
aleyhinde olabilmek için, toplum polisi değil, fa
kat şu düzenlerin yerine getirilmesi kâfidir fik
rini müdafaa ediyorlar da onun için sadet hari
ci saymıyorum Buyurun. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Şimdi efen
dim, tefeci, tefeci, para satan adam, 100 lirayı 
200 liraya satan adam. Kime? Yoksul, fakir hal
ka. Bunu kaldırdık mı? Bilâkis kitabımızın en 
mutena yerinde yer verdik, Engel engel, engel 
üstüne. Sonra daha sayarız, bol, bol sayarız, bu 
engelleri. Baştan aşağıya engel. Bu engelleri 
devlet Meclisler kaldırmakla zorunlu ve yoksul 
halkın önünü açmakla iktisaden ve hürriyet ka
pısı açmakla zorunlu. Bir de ne bakıyoruz, bu 
sosyal ve ekonomik düzeni savunacağız da, sa
vunacağız. Enlgellerde dolu arkadaşlar, sosyal 
ve ekonomik düzen. Bu sosyal ve ekonomik dü
zen bir avuç sömürücünün, aşırı kazanç sağla
malını sağlıyor. Nasıl savunacaksınız, bunu? On
dan sonra bu düzene, kanunlar çerççevesinde, 
«Anayasa düzeni getirilmelidir, bu düze>n değiş
tirilmelidir, bağımsızılık isteriz, eğitim sisemimiz 
değiştirilmelidir, çağın şartlarına göre» sloganla-
riyle, kanunlar çerçevesinde yürüyüş yapan va
tandaşlara ne yapıyoruz? Bir grupun hazırlığıyle 
ve polisin himayesinde saldırtıp öldürtüyoruz, 
dövdürtüyoTUZ, suçlu kimdir sorarım sise? Suç
lu siyasi iktidar ve Meclislerde siyasi iktidarın 
Meclislerde dayandığı gruplardır. Takibedilecek 
yol bu değil arkadaşlar, Hükümet tarafından 
siyasi iktidar tarafından. Yanlış yoldur. Tâ-
kiibedilecek yol; Anayasa yoludur. Anayasanın 

öngördüğü reformları gerçekleştirerek bu düze
nli, geniş yoksul halk kitlelerinin iktisaden geliş
mesine ve hürriyete kavuşmasını sağlıyacak Ana
yasa düzenimi yerine getirmektir Fakat 32 mil
yonun refaha ulaştığı zaman ne olacak? Mühim 
olan nokta. Lütfen dikkat buyurun. 

BAŞKAN — Sayın Koksal iki dakikanız var 
zatıâliniz de bu hususa dikkat buyurunuz efen
dim. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Bir avuç 
sömürücünün aşırı çıkarları ortadan kalkar. İş
te siyasi iktidar bu düzeni savunacağım demekle 
bu aşırı bir avuç sömürücünün çıkarlarını savun
maya çalışmaktadırlar. Fakat, 32 milyon refaha 
ulaşınca bu kalkacak. E.. Bunu nasıl savunacak 
Siyasi iktidar bugün iktidarda kalmak ve fiili 
bir durum, Anayasa dışı fiili bir durum ya
ratarak bu düzeni savunmak istemektedir. 
Onun için söylüyorum ki, sizler Anayasa dü
zeni için, Anayasa düzenini yerleştiremezseniz 
bu Türkiye'yi bu toplumu bu noktada değil, 
Anayaasmn gösterdiği yerde de tutamazsınız. 

Sayın senatörler, fiilî durum yaratan ikti
darlar, Anayasa dışı fiilî durum yaratan ikti
darlar, ilk evvelâ memleketi rejim buhranına 
iterler, rejim buhranına sokarlar. Ondan son
ra ihtilâle iterler. 1950 - 1960 siyasi iktidarı 
bunun tipik örneğidir. Tavsiye ederiz, siyasi 
iktidara, 1950 - 1960 arası siyasi iktidarını tak-
lidetmeyiniz. 

Sayın senatörler, filmi gördüm, toplum po
lisi, - uzun konuşacaktım mümkün değil - top
lum polisi vaka esnasında eli sopalı adamlarla, 
dövdükten sonra, eli sopalı adamlarla kucakla
şıp, öpüşmektedir, seyircidir. Toplum polisi
nin arabasının karoseri üzerinde, bilmiyorum 
bana söylediklerine göre tanımıyorum şahsı... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — A. P. il başkanı mı var? 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Tanımı
yorum. Buraya, buraya, söz istiyen buraya ge
lir. Hükümetsiniz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın 
Koksal, Sayın Koksal bir dakikanız var efen
dim. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Ben bilmi
yorum bu şahıs kimdir. Yalnız karoserin üs
tünde bir şahıs polis megafonuyla idare et
mektedir. 
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İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 

(Konya Milletvekili) — Kimdir o şahıs? 
OSMAN KOKSAL (Devamla) — Filimde 

gördüğüm budur benim. Binaenaleyh, vatan
daşlara aykırı hareketlerde, kanunsuz yolda 
işlem yapan bu toplum polisine bu kadronun 
verilmesini uygun görmüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Koksal bağlayınız efen
dim. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Onlar, 
hepsi. Türk çocuklarıdır, başındakiler, siyasi 
iktidar bunları bu yolda kullanmaktadır, buna 
muhalifiz, şiddetle muhalifiz. Çünkü sömürü 
düzeninin bir SS leri haline getirilmek isten
mektedir. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — O, Millî 
Birlik devrinde idi. 

ORHAN KOR (ismir) — O senin devrinde 
idi. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Ne ko
mando istiyoruz, ne SS. 

BAŞKAN — Sayın Koksal teşekkür ede
rim efendim. Sayın İçişleri Bakanı Faruk Sü-
kan, buyurunuz efendim. 

ALÂETTİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Koksal hakaret ettiniz Parlâmentoya, 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) -— Oraya çıkar söylersiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
esnatörler, bu geç saatlerde Hükümet olarak 
ve A. P. Grupu olarak polemiğe girmeyi kati
yen uygun görmüyoruz. Sayın Köksal'm ko
nuşmalarının tahlili yapılırsa, Sayın Köksal'm 
buradaki konuşma tarz ve üslûbu tetkika tabi 
tutulursa zannediyorum ki, hangi maksatların, 
hangi art düşüncelerin kendisinde hâkim oldu
ğunu tesbit etmek gayet kolaylıkla anlaşılır. 

Arkadaşlar, tenkid yapmak fevkalâde lü
zumludur. Hele demokratik memleketlerde, 
parlömanter rejimlerde tenkid esastır, muha
lefetin tenkidi şarttır. Ama, tenkid değil de in
san birikmiş olan kinini, iğbirarını, hıncım 
mevhum hâdiselere göre, olmıyan vakıalara is-
tinadettirir burada söylerse zannediyorum ki, 
fevkalâde müşkül ve gülünç mevkie düşer. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri) 

Saym Koksal sizin üslûbunuzla konuşmıya-
cağım. Mesuliyet ağırlığı taşıyan bir insan hü

viyetiyle konuşacağım. Yalnız müsaade buyu
rursanız bâzı hususları size tavsiye etmek mec
buriyetini hissediyorum. Lütfen Anadolu'yu 
bir görün, lütfen Türk köyüne gidiniz, 4 sene
den beri Türkiye'de neler cereyan ediyor, han
gi hâdiseler vukua geliyor, Türk köylüsü, Türk 
halkı, Türk memuru Türk esnafı ne vaziyette? 
Türkiye'de iktisadi hayat, sosyal hayat, kültü
rel hayat ne gibi değişikliklere mâruz ve tabi
dir lütfen tetkik ediniz. Kapalı odalarda muay
yen insanlarla muayyen hedeflere var
mak için tatmin edilmemiş arzuların 
tatmini için muayyen insanlardan aldı
ğınız intibalarla Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Parlâmentosunda bu tarzda lütfen konuş
mayınız, yazık olur. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri ve sürekli alkışlar) Sizin sömürü düze
ninin müdafaasını yaptığını iddia ettiğiniz in
sanlar milletin reyi ile gelen insanlar, onun nâ
çiz bir üyesi İçişleri Bakanı Faruk Sükan Ana
dolu'nun köyünden gelmiş, kendikendine haya
tını kazanmış bir insan. Sömürünün, fakirli
ğin ne olduğunu bilen insan, sefalet, kendi ha
yatında, ıstırabı kendi hayatında yaşamış bir 
insan; buradaki insanların hepsi bu ama, biz 
bunun sömürüsünün edebiyatını yapmıyoruz. 
Ondan kurtulmak için onun ıstırabını yaşıyan 
insanlar olarak mücadelesini yapıyoruz. (Bravo 
sesleri) Lütfen Konya'yı, Adana'yı görünüz, 
Hakkâri'yi görünüz, Van'ı, Siirt'i görünüz. 
4 seneden beri gayrimillî hâsıladaki muvazeneli 
hamleleri ve tevzii lütfen müşahede ediniz. Fa
kir Türk halkının senelerce ihmal edilmiş, aziz 
milletin senelerce gadre uğratılmış, itilmiş in
sanları kalkınması sefaletten, işsizlikten, ceha
letten kurtulması için bu sizin beğenmediğiniz 
iktidarın vatanperver insanları neler düşünü
yor, neler yapıyor gidip görünüz. Ondan son
ra hükme varınız ve burada öyle konuşunuz. 

Sayın Koksal, biz gâsıp ve zalim değiliz. 
Biz gâsıp ve zalimlerle mücadele ederek geldik. 
(Bravo sesleril, alkışlar) A. P. İktidarının na
çiz insanlarının ve bugün iktidarda, Hükümet
te bulunan insanların zulmün ne olduğunu bi
lir. Müsaade eder misiniz, zulmün neler oldu
ğunu nefsimde anlatayım size? (A. P. sırala
rından «anlat anlat» sesleri) Siz üzülürsünüz, 
hatta yüzünüz kızarır. Ben 3 bin mumluk lâm
ba altında bir partiden istifa için zulme mâruz 
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kalmış bir kazanın belediye reisi ve parti baş
kanıydım. Vermedim. Şunun için vermedim, 
veremiyeceğim hesap yoktu da onun için. Na
musumla, faziletimle çalıştım da onun için. 
Mustarip insanların tercümanlığım, mümes
silliğini yaptığım için vermedim. Benim karı
mı ve çocuklarımı çırıl çıplak soyup teşhir et
tiler, bu, bu devrede oldu, 1960 tan sonra, siz 
yaptırdınız demiyorum, ama devrenizde oldu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Onlar yaptırdılar, kim yaptıracak? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Ama biz onun kini ve hıncı içinde 
değiliz. Sayfayı kapatmak lâzım arkadaşlar. 

Millî bütünlüğün korunması... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bu sayfa hiç kapanmaz, kapanmıyacaktır, mil
let bunların hesabını soracaktır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Millî birliğin korunması, her şeyden 
sureti katiyede Demirel Hükümeti, A. P. Hü
kümeti bu gibi zulüm hareketlerini kendisi için 
imtisal kaJbul ederek aynı davranışlara gitme
mektedir. Gitmiyeceğiz, ne kadar tahrik eder
seniz edin gitmiyeceğiz. Ne kadar bizi tenkid 
ederseniz ediniz bizim soğukkanlılığımızı boz
mak için bizim millete hizmetlerimizi sekteye 
uğratmak için, bizi başka yollara saptırmak 
için ne kadar gayret sarf edilirse edilsin, Dev
letin selâmeti için, biz inandığımız dâvadan 
millet uğruna vazgeçmiyeceğiz. (Bravo sesleri) 
Hakkından, dâvasından emin olan insanlarız. 
Hak dâvası yapıyoruz, Allah korkusu vicdanla
rımızda yer etmiştir. Kanun ve millet sevgisi 
esas rahberimizdir. Bu itibarla emin adımlarla 
yürüyoruz, hiç kimseden korkmuyoruz, çünkü 
meşruyuz, çünkü milletten güç aldık, mille
tin reyi ile geldik biz, zulümle gelmedik, silâh
ların gölgesinde de gelmedik. (A. P. sıraların
dan «Bravo sesleri» ve sürekli alkışlar) Rica 
ederim, biraz insaflı ve merhametli olunuz, sö
mürü düzeni üç seneden beri mi oldu? Sömürü 
düzeni, sefalet, yoksulluk üç seneden beri mi 
Türkiye'ye geldi? 35 bin köyün % 90 mm yolu, 
% 75 inin suyu, % 100 üne yakınının elektriği 
vardı da toz bunları mı kaldırdık. Fabrikalar, 
limanlar, sınai tesisler, aleminyum sanayii, 
demir - çelik sanayii, bakır sanayii, rafineri
ler vardı da biz mi söktük attık bunları, imkân

lar o zaman vardı da biz mi kaldırdık? Ama 
bunlar 4 seneden beri bir program içinde ya
pılıyor. Gidin, görün lütfen. Seydişehir'e gidin 
alüminyum sanayiinin ne olduğunu Öğrenirsi
niz, demir - çeliği gidin Karabüğe, iskende
run'a, Kütahya'ya, Van'a, Erzurum'a Sam
sun'da tüten, yükselen bacaları göreceksiniz. 
Bunlar aziz milletimizi sefaletten kurtarmak 
için içtimai adalet prensibimizi gerçekleştirmek 
için A. P. nin yaptığı hizmetlerdir. Bunları 
görmek lâzım, ama şu geç saatte şu Parlâmen
to içinde lütfen bizi bize aidolmıyan şeylerle 
itham etmeyiniz. Yazık olur, günah olur. Se
çimlere inanıyorsak, demokratik nizama inanı
yorsak Anayasa müesseselerine inanıyorsak, 
lütfen ona riayetkar olalım. 

Sayın Osman Koksal, burada bir defa daha 
beyan ettim, yine arz edeyim. Şu çatının al
tındaki insanlar 1960 İhtilâlinden sonra çıka
rılan Anayasa ile buraya gelmiştir. Biz Dev
letin bu hale gelmesini, getirenleri şükranla 
kaydederiz millet hesabına. Ama bunları orada 
arzu ettikleri menfi düşünceleri realize edeme
dik diye eskiye dönmek için mütemadiyen gay
ret sarf edenleri de teşhir etmek bizim vazife
miz. Bunu elbet yapacağız. Siz buraya mücer
ret değil, mefhum değil, lütfen müşahhas va
kıaları getirdiniz. Ne demek Türk Polisini si
yasi iktidarın polisi diye damgalamak? Türk 
Devletinin polisidir. Kimse kimsenin uşağı de
ğildir beyefendiler. Türk Polisine gayrikanuni 
emir verildiği takdirde tatbik etmez. 1960 dan 
ders almıştır, üniversite bahçesine girmiştir diye 
polis mahkûm olmuştur, Yassıadada. Bu dersi 
alan insanlar kanun dışı hareketlere tevessül 
edebilirler mi? Önünde dersler var, bu dersler 
durur'ken gayrikanuni bir emir verir mi bir mü
dür, bir vekil, bir siyasi? Arkadaşlar yapmayın. 
Mümkün değil bir tek misal gösterilemez arka
daşlar. Lütfen Devlet müesseseleri hakkında çok 
claha dikkatli ve itinalı olmamız iktiza eder. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Bakan artık bağlasanız? Görüşme. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, Sayın 
Yılmaz Meteye cevap vereyim. Sayın Yılmaz 
Mete kaidelerin uslübu içindeyiz. Sayın Bakan 
için tahdit mevzubahis değildir. O, sebepten 
bağlaması hususunu oradan ikaz etmeyiniz lüt
fen. 
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MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
S /̂ym Başkan, ama ben bağlayın da derim, bağ
lamayın da derim. 

BAŞKAN — Eğer İçtüzüğe riayetkar hare
ke t ederseniz diyemezsiniz Sayın Mete. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
O ayrt-bir şey ben buradan artık bağlasanız 
mânasında dedim. Bunun tüzükle alâkası yok, o 
tüzüğü ben de gayet iyi biliyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Arkadaşlar şu noktada mutlak suret
te asgari müşterek olarak mutabakata varmak 
lâzım. Millete inanmak lâzım. Milletin sağduyu
suna, milletin iradesine inanmak lâzım. Millet 
iradesiyle milletin reyi ile gelen iktidarlar kim 
olursa olsun ona hürmet şarttır. Bu demokrasi
ye olan inancın esasıdır. Anayasa nizamına olan 
inancın esasıdır. Bu A. P. eski devrin devamıdır, 
bunlar da onlardandır gibi filân lüzumsuz aslı 
esası olmıyan kütleye müteveccih tecavüzler 
yapmaktan muayyen insanların artık kurtulması 
lâzımdır. Çünkü millet kararını verir vo vermiş
tir verecektir de. telâşlanmasın kimse seçimler
de zannediyorum ki millet bir kere daha millet 
düşmanlarına bir kere daha ders verecektir. 
Milleti sevmiyenlere milleti anlamıyanlara bir 
kere daha ders verecektir, biz hata yapmıssak 
biz çekiliriz, milletin teveccühüne mashar olan 
insanlar gelir Devleti idare eder, biz onu hürmet
le karşılarız. Muhalefet devremizde çeşitli hadi
selere rağmen biz bu tarzda muhalefet yapma
dık arkadaşlar. Zabıtlar ortada davranışlarımız 
ortadadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, Hükümet olarak şu 
noktaya bilhassa Sayın Koksal'a bir kere daha 
hatırlatmak istiyorum, Hükümet Anayasa için
dedir. Meşru ve nizami yoldadır. Zalim ve ga-
sıbolmamanın bütün icaplarını yerine getirmek
tedir. Günkü zulümden ve zalimden çok çekmiş 
insanların tecrübesi vardır, bizde. (A. P. sıra
larından bravo sesleri) Onun için zalimleri ve 
gasıpiarı iş başına getirmemek için milleti ikaz 
edeceğiz. Bu vatan çocukları da zalimleri ve 
gasıpları hiçbir zaman iktidara getirmiyecektir. 
Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından bravo sesleri 
ve alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı, Sayın Sû-
kan teşekkür ederim efendim. 

) MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Güzel bir seçim nutku idi. (A. P. sıralarından siz 
de çekiyordunuz, sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, buyurun. 
Sayın Bilgen konuşmaya başlıyor muhterem 

senatörler. Sayın Bilgen saat 21 i 22 geçiyor. 
Buyurunuz Sayın Bilgen. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; bu getirilen kanunda kadro
ları tetkik ettiğimiz zaman 5 575 kişinin 50, 75, 
150, 300, 1 000, 1 400, 1 800, gibi çeşitli grup
lardan terekkübetliğini görüyoruz. Bunların 
karşılığında da kadroları yazılmıştır. Bunları 
sayıları ile çarpıp toplayınca 2 352 500 lirayı bu
luyoruz. Bu bir aylık rakam. Bunu da 12 ile 
çarptığımız zaman 28 230 000 lirayı buluyoruz. 
Bu kadroya 225 liralık tazminatı da eklendiği
miz zaman, ki o da 15 milyon falan ediyor, 
43 282 500 lira ediyor. Bunu tabiatiyle donatım 
masrafları, araba, bina kiraları ve saire olacak 
şöyle böyle 50 - 60 milyon lira gibi bir paradır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — 95 milyon. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Onu da Sa
yın Bakanın ifade ettikleri gibi beyan ettiler. 
Burada görülen 350 - 400 rakamlarından daha 
çok eline para geçtiğini söylediler. 90 - 100 mil
yon liralık bir rakamdır. Bunun iki misli kadar
da diğer normal polis olduğuna göre demek ki, 
Türkiys'nin asayişini korumak için 300 milyon 
lira gibi bir para harcayacağız demektir. Bu bi
zim canımızı, malımızı ve ırzımızı koruyacak bir 
teşkilât için 300 milyon değil 3 milyarda helâl 
olsun. Şunu da peşin söyliyeyim ki, bu getiri
len toplum polisi kanununa da müspet oy ve
receğim. Bunu da peşin arz edeyim. (A. P. sı
ralarından bravo sesleri). 

Yalnız bâzı geçmiş tatbikatlardan dolayı bir 
kısım endişemi de burada arz etmeden geçemi-
yeceğim. Bunun için de Sayın Bakandan dikka
ti çekmek istiyorum. Konuşmamı onun için ya
pacağım. 

Sayın Bakanımız elbette asayişsizlik vardır 
ki, bunu getirdik dediler. Doğru. Zaten demese-
3 er de bunun gelişi asayişi korumak için oldu
ğunu gösterir. Toplum polisinin diğer polisten 
bir farklı tarafı var. Eğer toplum polisi müda
hale etmek zorunda kaldığı toplum psikolojisi 

I içerisine sokulursa çok büyük tehlike meydana 
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gelmektedir. Hels bu toplum psikolojisini taraf
lardan birine paralel olarak yaparsa daha bü
yük tehlike meydana gelmektedir. Sayın Bakan 
hatırlıyaeaklar belki talebeliklerinde biz de 
meşhur 4 Aralık mitingine katılmıştık, Tan Mat
baasını da tahribetmiştik. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Beraberdik. 

LÜTFİ BİLG-SN (Devamla) — Evet. O za
man polislerin bizi nasıl koltuk altından içeri
ye- aldığım da biliyoruz. Usulen cop vurdukla
rını da biliyoruz. Eğer Hükümet ona göz kırp-
masaydı veyahutta bir işarete bulunmasaydı po
lisler mutlaka bizi durdururlardı ve o işi yapa
mazdık. Bunu anlıyorum. Yani böyle bir göz 
yumma hâdisesini bâzı hallerde anlıyorum. An
cak anlamadığım bir şey var. Son İstanbul olay
larında bir müşahadeyi burada arz etmek isti
yorum ve bunun tekrar etmemesi için hem mem
lekete hem polislere, hem de Hükümete ve bil
hassa Bakana fayda getirmiyeceğinden dolayı 
bu müşahadeyi arz edeceğim. 

Bir genç 16 - 17 yaşlarında yere yatırılmış, 
göğsünde bayraklar taşıyan bir kaç kişi ellerin
de sopalarla gence vuruyorlar, iki tane de polis 
onloTİa beraber vuruyor. Polisin vurduğuna bay
raklılar, bayraklıların vurduğuna da polisler 
vurmaktalar. G-enç bağırıyor. Bırakın ben de 
sizdenim, diyor. Dinletemiyor. Elini cebine geti
riyor. Oradan hüviyetini çıkarmak için uğraştığı 
belli veya bir bıçak, silâh çıkarmaya çalıştığını 
tahmin ediyorlar. O arada bir hüviyet çıkarıyor. 
Hüviyetin nereye aidolduğumı bilmiyorsak da 
polisin dikkatini çekiyor. Ben hüviyet tanı
mam, hani bayrağın, diyor. Genç gösteriyor. İş
te iğnesi de yakamda hâlâ duruyor. Bu karga
şalıkta bayrak düştü diyor. Ben anlamam bayra
ğın olması lâzım, bize emir böyledir diyor. Şim
di bu hâdisenin doğru olduğu, yalan olduğu 
söylenebilir. Yalnız bir şey varsa madem ki, 
çekilmiş filmlerde var. Bir gün açıkta mahzur 
\ arsa bir gizli toplantı yapalım. Hep beraber gö
relim şu filmi, hakikaten böyle bir şey olma
mışsa hep beraber özür diliyelim Sayın Baka
nımızdan. Yalnız şurada bir şey de hatırlatmak 
istiyorum. Filmi çeken falan adammış, filân 
adammış bence bu pek mühim değil. Biz bir eş
yayı satmalırken onun yapıcısının hırsız, na
mussuz olduğuna bakmıyoruz. Şu bardak iyi ise 
satmalıyoruz. iyidir. Ama bu bardağı yapan bel-

j ki de bir hırsızdır. Filmi çeken kim olursa olsun 
her halde makinalar filim ve ilim orada işlij/en 
ilim bir taraf tutmıyacaktır. 

Sayın Bakanımız arz elitiler ki, polisin kötü 
kullanıldığı hakkında tek bir misal getiremezsin 
dediler. Getirmek niyetinde de değildim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Kötü demedim, kanunsuz de
dim. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Evet, kanun-
saz, kanunsuz. Bayramdan sonra bir memleket 
gezisine çıkmıştık. Niğde'nin Bor kazasında bir 
tesbit ettiğimiz vakayı malesef şimdi anlatmak 

i zorunda kalacağım. Ve bunu anlatacağım ki, 
I kıymetli meslekdaşımın haberi olsun her halde 

tedbir alır diye. Nasıl biraz evvel Sayın Kök-
sal'a Bakanımız ben bu hakareti gördüm ama 
bunu sen yaptırdın demiyorum. Devrin ic^bı ya
pıldı diyor. Ben de şimdi bunu anlatırken Sayın 
içişleri Bakanı polise emir verdi bunu yaptırdı 
demiyorum. Ama bu gibi hâdiselerin olmasına 
zemin hazırlıyacak vasati kaldırmak gerekiyor. 

j Mesele şu: 
Bir öğretmen kız, bir genç buna talibolur. 

Rız talibini reddeder. Normaldir. Edebilir, 
mecbur da değildir kabul etmeye. Dengini de
ğilsin der, sen daha çaycı bile olamadın ama çı
raklığını yapıyorsun hele bir ekmeğini kazan, 
belki olur falan der. Her ne ise orası bizi ilgi
lendirmez. Yalnız o oğlan kıza talibolmuştur 
ve reddedilmiştir. Bir gün beş altı tane zorba 
arkadaşı ile bu kızı filimlerde gördüğümüz 
gibi bir halıya sararlar ve arabaya atarlar 
Bor'un içerisinde kaçırırlar. Dört nala giderken 
dar bir sokağa girerler, karşıdan da tesadüf baş
ka bir araba gelmekte imiş. Sokak dar olduğu 
için iki at arabası, öğleden sonraki vakitte, kar
şılaşırlar ve bir tıkanıklık olur. Bu hâdiseye 
muttali olan komşular ortaya çıkarlar. O arada 
kızın da feryadı duyulur ve kurtarırlar. Bura
ya kadar da iyi. Polis tevkif eder bu suçluları. 
Bu da normal. Fakat oradaki Adalet Partisi teş
kilâtının tazyiki ile bu tevkif edilenler serbest 
bırakılır. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, iki dakikanız var, 
hatırlatırım. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — İşte biz bu 
kadar yüz milyonlar harcanan polisin bizim ır
zımız, namusumuz, canımız, malımız için emni-

— 545 — 



O. Senatosu B : 49 10 . 4 . 1969 O : 1 

yet sağlamak istiyoruz. Burada Sayın Bakanın | 
dikkatini çekmek istiyorum. Ancak şunu haber 
vereyim ki, oradaki teşkilâtın hatası her halde 
iktidara da bir şey kaşandırmaz, önümüzdaki 
seçimlerde, kaybına da sebebolafcilir. öyle de ol
masa her halde âdil bir iş değildir. Bu polis mev
zuu açılmışken toplum polisi olmamakla beraber 
toplumu ilgilendiren polis hareketi olduğu iğin 
bir meseleyi arz edip sözüme son vereceğim. 

Sayın Bakanımız polislerin eğitileceğinden 
bahsettiler. Elbette iyidir, eğitilmesi lâzımdır. 
Ancak trafik polislerinin de bir arkadaşımızın 
beyan ettiği gibi, biraz daha çok eğitilmesi lâ-
zımgelmektedir. Şunu hani ağzımızda geveleme-
den kelimeleri yuvarlak yapmadan olduğu gibi, 
dobra dobya söyiiyelim. Para vermeden ehliyet 
alınmıyor bu memlekette. Hani bu yalnız bugün 
için değil. Böyle bir bozuk düzenden bahsedin
ce üç senedir mi oldu, biz mi yaptık diyorsunuz. 
Bunu demiyelim. Bozuk düzene sahip çıkıp çık
mamadadır mesele. Dün de böyle idi, evvelki 
gün 10 sene 20 senedir belki böyle. Bir bozuk 
düzenden bahsedince üç senedir mi oldu, biz mi 
yaptık diyorsunuz .Bunu demiyelim.. Bozuk dü- | 
zene sahip çıkıp çıkmamadadır mesele. Dün de 
böyleydi, evvelki gün de böyleydi, belki on sene j 
20 sene evvelinden de böyle idi. Yalnız şimdi şa-
hidolduğumuz, vazifeli bulduğumuz bu devrede i 
gördüğümüz bu. Bütün arkadaşlar görürler, bi
lirler para vermeden ehliyet alınmıyor. Bütün 
şoförler trafik polislerine harao vermekle meş
guller. Hani gayet net konuşuyorum, asık ko- I 
nuşuyorum. Kelimeleri yuvarlamadan şunu bu- I 
nu yapmadan bunun da ne gibi tedbiri varsa ala- ! 
hm, Sayın Bakandan bunu rica edeceğim. Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen Teşekkür ederim. ı 
Sayın içişleri Bakanı Sayın Sükan buyurun ı 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon- I 
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli sena- | 
törler çok özür dilerim, kısa maruzatta buluna
cağım. Kıymetli meslektaşımın konuşmaları do-
layısiyle kendilerine teşekkürlerimi sunarım, 
bahsettikleri olayı ciddiyetle takibedip neticesi
ni arz edeceğim. Şu hususu belirtmek isterim 
Hükümet olarak kanunsuzluk kimden, nereden 
gelirse gelsin sureti katiyede tarafımızdan mü
samaha görmemiş ve görmiyecektir. En yakınla- İ 

rımız dahi olsa kanunsuzluk yaptığı takdirde 
Adaletin pençesine alınacağına ve kanuni gere
ğin yapılacağından emin olmalarını hassaten is
tirham ederim. Bugüne kadar ki tatbikatımız bu 
olmuştur. Daha başka bildikleri hususat var ise 
hangi şekilde olursa olsun lütfetmelerini rica 
ederim, kendilerine çok teşekkür ederim, tahkik 
edilecek ve netice arz edilecektir. Biz polisimi
zin her taraflı dörtbaşı mamur, mükemmel ol
duğu iddiasında değiliz, sebeplerini arz ettim. 
Gayret ediyoruz. Hatalar vardır, noksanlar var
dır ama bunlar ekalliyette azınlıkta olan çok 
münferit vakalardır. Umumi olarak Türk Polisi 
takdir buyurdukları gibi hakikaten büyük hiz
metler görmektedirler. Bahsetmiş oldukları hu
suslar üzerinde de ciddiyetle duruyoruz. Kulağı
mıza gelen, arkadaşlarımızdan nakledilen husus
lar vardır, yalnız bunların önlenmesi takdir buy-
mlur ki karşılıklıdır, iki taraflıdır. Hem yapılır 
hem de dedikodusu yapılır. Vatandaş olarak da 
bize, Devlet idarecilerine yardımcı olunursa hiç 
şüphesiz ki bu gibi suiistimaller de önlenmiş 
olur. Kendilerine teşekkür eder, hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı teşekkür 
ederim efendini. Sayın Ucuzal buyurunuz efen
dim. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Ba
kanın konuşmasından sonra ben konuşmaktan 
vazgeçiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal teşekkür ederim 
efendim. 

Efendim birinci madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye yok. Müzakereler bitmiştir. Takrir 
yokfcur. Birinci maddeyi cetveli ile birlikte oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etnıiyen-
ler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Badde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarmza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
efendim. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarmza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 
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Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye... Sayın Rendeci.. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Rendeci. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Efendim, kanun tasarısı bu yolla kanun-

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'in, baraj, kanal ve her türlü tesislere 
dair yazılı soru önergesi ve Başbakan Süleyman 
D emir eV in cevabı (7/400) (1) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 

1950 ile 1960 ve 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 
1966, 1967 (1 . 12 . 1967 tarihine kadar) 

A) Topraksu Genel Müdürlüğü, 
B) Köy Su işleri Genel Müdürlüğü, 
C) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
D) Elektrik Etüt idaresi Genel Müdürlü

ğü, 
E) Etibank 
tarafından 
1. Toprak sulama, 
2. Bataklık kurutma, 
3. Enerji temini, 
İçin hangi illerde baraj, kanal ve her türlü 

tesis olmak üzere yapılan ve bitmiş olan işler 
hangileridir ve kesin maliyetleri ne kadardır? 

(1) Soru cevabında bahis konusu ek 1, 2 ve 
3 dosyalar Kanunlar Müdürlüğü arşivindedir. 

laşmıştır. Muhterem emniyet teşkilâtına ve bü
yük Türk Milletine hayırlı olmasını temenni ede
rim efendim. 

Muhterem senatörler müzakere mevzumuz 
kalmamıştır. Bu sebeple 15 Nisan 1969 Salı gü
nü sata 15,00 te toplanmak üzere 49 ncu bir
leşimini kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 21,35 

T. C. 
Başbakanlık 8 . 4 . 1969 

Karnunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-252/2461 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi Sırrı Atalay'm öner
gesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü : 
20 . 12 . 1967 tarih ve 8768/6153/7/400 sayı

lı yazınız. 
Baraj, kanal ve her türlü tesislere dair, 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
tarafından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru. 
önergesi cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay'm «1950 - 1967 yıllan arasında yapılan ve 
bitmiş olan baraj, kanal ve her türlü benzeri 
tesislere» dair yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1950 - 1967 yılları arasında toprak sulama, 
bataklık kurutma ve enerji temini için baraj, 
kanal ve benzeri tesislere yapılan yatırımlar 
ve bu işlerden bitmiş olanlar ilgili kuruluşlar 
itibariyle ayrı ayrı düzenlenen cetvellerde gös
terilmiştir. 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Bunlardan, 
a) Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından 

yaptırılmış olanlar ek. 1 numaralı dosyada; 

b) Etibank Genel Müdürlüğünce inşa etti
rilen Ek. 2 numaralı tabloda; 

c) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
yaptırmış oldukları da Ek. 3 sayılı dosyada top
lu bir şekilde sunulmuştur. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi ise, elektrik 
enerjisi temini ve tüketimi konularında ge
rekli etütleri yapmak ve hazırladığı projeleri 
uyg-uüamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara 
devretmekle yükümlü bir teşkilâttır. Bu se
beple, soru önergesinde belirtilen konularla doğ
rudan .doğruya bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

Süleyman Demire! 
Başbakan 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Yusufeli Belediyesine dair 
yazılı soru önergesi ve İmar ve iskân Bakam Hal
dun Mcnteşeoğlu'nun cevabı (7/552) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâlet buyurulmasmı saygıyla arz ederim. 

21 . 3 . 1969 
Gaziantep Üyesi 

Salih Tanyeri 

Soru : 

1. Yusufeli Belediyesine 1968 yılında, elek
trik tesis ve harcamaları için para ayrılmış mı 
idi? Ayrılmışsa miktarı ne idi? Bu para İller 
Bankasından Belediyesine niçin gönderilmemiş
tir? Bunda sübjektif sebepler âmil olmuş mu
dur? 

2. Bu belediyenin Vecenget mahallesinin 
proje ve keşfi hazırlanmış, elektrik şebekesi, İl
ler Bankasınca ne zaman yaptırılmak üzere plân
lanmıştır? Bu plânda sonradan değişme olmuş 
mudur? Vâki ise sebebi nedir? 

10 . 4 . 1969 O : 1 

10 . 4 . 1969 
T. C. 

İmar ve İskân Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/897 
Konu : Gaziantep Senatörü Salih 
Tanyeri'nin yazılı sorusu hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 25 . 3 . 1969 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/552 - 9705/3785 sayılı yazısı : 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, Yusufeli Belediyesine dair yazüı 
soru önergesi cevabı üç nüsha halinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 

1. Artvin iline bağlı Yusufeli kasabasının 
dizelli elektrik tesisi İller Bankasının 1986 yılı 
programına alınarak, tesis bu esasa göre yük
lenicisine ihale edilmiştir. 

Şehir şebekesi inşaatına devam edildiği 1967 
yılı ortalarında kasabanın, aynı ile bağlı Ersis 
kasabası ile birilikte Tortum Hidro - Elektrik 
Santralinden çekilecek hava hattından beslen
mesi kararlaştırılarak, dizelli santraldan sarfı
nazar olunmuştur. 

Şehir şebekesine ait proje yeni esasa göre 
değiştirilmiş ve şebeke 1968 yılı sonunda tamam
lanmıştır. 

Tortum Hidro - Elektrik Santralinin sahibi 
Erzurum Belediyesinin muvafakati alındıktan 
sonra hava hattı ihaleye çıkanflmış, 11. 7 .1968 
tarihinde ihale edilmiştir. 

Bu işe ait tatbikat projesi hazırlanarak tas
dik olunmuş ve yüklenici malzeme ihzarı ile şan
tiye hazırlıklarına başlanmıştır. 

Hava hattının 1970 yılı sonundan önce ta-
mamlanamıyacağı göz önüne alınarak, 1968 yılı 
sonralarında kasabanın eskiden mevcut dizel 
santraline İüler Bankasınca yeni bir dizel elek
trojen ğrupu monte edilmiş ve kasabanın enerji 
sıkışıklığı giderilmiştir. 
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1968 yılı programında Yusufeli elektrik tesi
si için; 1968 yılı içinde 132 000 lira harcama ya
pılması öngörülmüş, buna mukabil şehir şebekesi 
ve dizel grupu işlerinde 261 000 lira harcama ya
pılmıştır. 

Belediye nam ve hesabına banka eliyle yaptı
rılmakta olan elektrik tesisi için programa ko
nan ödeneğin, başka işlerde harcanmak üzere be
lediyesine gönderilmesi mümkün değildir. 

2. Kasabanın 40 haneden müteşekkil Vecan-
get mahallesinin elektrifikasyonu, belediyenin 

bilgisi ve muvafakati ile hazırlanan ilk proje ve 
tesisin yükleniciye ihalesinden sonra belediye 
temsilcilerinin iştirakiyle yapılan yer teslimine 
istinaden hazırlanan tatbikat projesine dâhil bu
lunmamaktadır. 

Şebekenin tamamlanacağı sırada, mezkûr 
mahallenin de elektriklendirilmesi hususundaki 
belediyenin talebi üzerine, durum mahallen tet
kik edilmişse de, takriben 250 000 lira gibi bü
yük bir meblâğ tutan işin projeye dâhil olma
ması dolayısiyle, programda bulunan tesis meya-
nmda yaptırılmasına imkân görülememiştir. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

49 NCU BİRLEŞİM 

10 . 4 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Bütçe Karma Komisyonu tarafından, 

Sayıştay Başkanlığında açık bulunan beş üye- | 
lige yapılan seçimin onaylanmasına dair Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. (3/772) 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl | 
üye seçimi. I 

4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B -İKİNCİİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — 15 . 7 . 1965 tarik ve 654 sayılı Top

lum Zabıtası Kurulması hakkında kanuna ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1 
1/559; Cumhuriyet Senatosu 1/985) (S. Sa- | 
yısı : 1242) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1969) 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Arsa Ofisi kanun tasarısının Millet 

Meclisıince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu naporu. (Millet 
Meclisi; 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/972) 
(S. Sayısı : 1214) (Dağıtma tarihi : 20.2.1969) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşliik Devletleri Hükümeti arasında ak-
dolunan kredi anlaşmasına dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bor Minerallileri 
Araştırma Komisyonu raporu (10/15) (Dağıt
ma tarihii: 20 . 1 . 1969) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçikanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
T opal oğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet, Senatosu 4/77) (S. Sayısı: 1120 
ye ek) (Dağıtma tarihi: 29 . 1 . 1969) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

5. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başıkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıyacak-
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1967 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/27) (S. Sayısı : 1237) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1969) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 ayları
na ait Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu (5/28) (S. Sayısı: 1220) 
(Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/29) 
(S. Sayısı: 1221) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/39; Cumhuriyet Se-



natosu 1/961) (S. Sayısı : 1222) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1969) 

X 10. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raiDoru (Millet Meclisi 1/53; Cumhuriyet Se
natosu 1/960) (S. Sayısı : 1223) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1969) 

X 11. —. İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/41; Cumhuriyet Senatosu 
1/965) ('S. Sayısı : 1224) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 12. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/222; Cumhuriyet Senatosu 
1/963) (S. Sayısı : 1225) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 13. — İstanbul Üniversitesi 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu, (Millet Mec
lisi 1/214; Cumhuriyet Senatosu 1/969) (S. Sa
yısı : 1226) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 14. — İstanbul Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/366; Cumhuriyet Senatosu 1/968) (S. Sa
yısı : 1227) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 1969) 

X 15. — Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/43; Cumhuriyet Senatosu 1/959) (S. Sayısı: 
1228) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 16. — Ege Üniversitesinin 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/176; Cumhuriyet Senatosu 1/971) (S. Sa
yısı: 1229) (Dağıtma tariki: 18 . 3 . 1969) 

X 17. — Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 

kabul 'olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu-

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/356; Cumhuriyet Senatosu 1/962) (S. Sa
yısı: 1230) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 18. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/343; Cumhuriyet Senatosu 
1/966) (S. Sayısı : 1231) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 19. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/349; Cumhuriyet Senatosu 1/967) 
(S. Sayısı : 1232) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

X 20. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/348; 
Cumhuriyet Senatosu 1/970) (S. Sayısı : 1233) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 21. — Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtları 
nın 1959 ve 1960 yılları bilançolarının onan
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/410, 3/478; Cumhuriyet Senatosu 2/258) 
(S. Sayısı : 1234) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

X 22. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/174; Cumhu
riyet Senatosu 1/958) (S. Sayısı : 1235) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 23. — 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/172; Cum
huriyet Senatosu 1/964) (S. Sayısı : 1236) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 24. — Yalova Kaplıcaları İdaresinin 1963, 
1964 ve 1965 malî yıllan bilançolarının onan
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince-
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kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/887; Cumhuriyet Senatosu 2/259) (S. Sa
yılı : 1243) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesine (d) fıkrasından sonra bir (e) fık
rası eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/237; Cumhuriyet Sena
tosu 1/986) (S. Sayısı : 1244) (Dağıtma tari
hi : 25 . 3 . 1969) 

X 2. — Kooperatifler kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/151; Cumhuriyet Senatosu 1/957) 
(S. Sayısı : 1246) (Dağıtma tarihi 1 . 4 . 1969) 

X 3. — Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri 
hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle

ri, Turizm ve Tanıtma, Tarım ve Sosyal İşler 
komisyonları raporları. (Millet Meclisi 1/412; 
Cumhuriyet Senatosu 1/974) (S. Sayısı : 1248) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1969) 

X 4. — 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonu raporu ile Anayasa ve Adalet 
Komisyonu mütalâası ve Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (Millett Meclisi 2/290) ; Cumhu
riyet Senatosu 2/256) (S. Sayısı : 1250) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 4 .1969) 

X 5. — Tütün ve tütün tekeli kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/205; Cumhuriyet Senatosu 
1/983) (S. Sayısı : 1249) (Dağıtma tarihi : 
5 . 4 . 1969) 

6. — 7402 sayılı sıtmanın imhası hakkındaki 
Kanuna ek, Sıtma Eradikasyonu merkez ve taş
ra teşkilât ve müesseselerinde çalışan bilûmum 
memur ve hizmetlilerin intibakları hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mallı ve İk
tisadi İşler, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 2/521; 
Cumhuriyet Senatosu 2/257) (S. Sayısı : 1251) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1969) 




