
D Ö N E M : 2 C Î L T : 2 TOPLANTI : 1 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

43. Birleşim 

9 . 2 . 1966 Çarşamba 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

Sayfa 
658:659 

659 

659:660 

4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları $QQ 

1. — Adana Milletvekili Kasım Gü-
lek'in, NATO'nun reformu konusunu ele 
almak üzere kurulan Avrupa Konseyi Mil
letlerarası Komisyonundaki görüşme] e re 
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2. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, geçim darlığı konusuna ve 
ctolayısiyle Hükümetin genel ve iktisadi 
siyasetine dair demeci 661:663 

3. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm, 
7 Şubatta İzmir'de 55 gün devam eden grev 
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sine dair önergesi (1/128, 4/37) 670:675 

6. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
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"'; 8. — İtalyan Parlâmentosundan bir he
yetin memleketimizi iadeyi ziyaret maksa-



Sayfa 
di ile daveti hakkında Meclislerin Müşte
rek Başkanlık Divanlarmca müştereken 
alman kararın Genel Kurulun tasvibine 
sunulması 676 

5. — Sorular ve cevaplar 

A — Sözlü sorular ve cevaplan 

676 

676 
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2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, Amerika Birleşik Devletleri ile 
imzalanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım 
Anlaşmasından bu yana, Türkiye ile adı 
geçen Devlet arasında kaç aded ikili and-
laşıiıa, anlaşma, .sözleşme veya karşılıklı mek
tup gibi tarafları bağlayıcı nitelikte belge 
imzalandığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/70) 676 

:.î. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Amerika Birleşik Devletleri ile ya
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duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/80) 676 

4. — Samsun Milletvekili Bahattin 
Uznnoğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan 
Çarşamba fasulyesinin ihracına zorluk çı
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Sayfa 
7. - - Bolu Milletvekili Ahmet Çak

mak'in, üniversitelerimizin bütün fakülte
lerinde ve yüksek okullarda, normal öğ
renim sürelerini doldurdukları halde, me
zun olamamış kaç öğrenci bulunduğuna da
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 677 
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11. — Erzurum Milletvekili Nihat Pa-
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Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/96) 681 
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lerde pervasızca yapılmakta olan ve strip
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man Şeref Lâç'm, Dazkırı ilçesinde, Baş
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Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlarından sorusu ve İçişleri Bakanı 
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nin tesbit edilmiş olup olmadığına dair so
rusu ve Bayındırlık Bakanı Eteni Erdinç'in 
sözlü cevabı (6/105) 691:692 

16. — Diyarbakır Milletvekili Tarık 
Ziya Ekinei'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı 
Aşkol köyünde, Aralık ayı içinde, bir öl
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu, Hü
kümetin personel politikasına değinerek, özel 
likle Danıştay]n bâzı yeni atamaları ve eski me
murların yerlerini terk etmelerini durdurduğu
na dair verdiği kararların yerine getirilmemesi
nin Anayasa iîe bağdaşamayacağı yolunda ve 

İçel Milletvekili Kemal Ataman, Kıbrıs'ta 
yaptığı gezi sırasında Kıbrıs halkı ve mücahit-
leriyle olan görüşmeleri ve edindiği bilgiler ko
nusunda birer konuşma yaptılar. 

Tedavi için Amerika Birleşik Devletlerine 
gitmiş bulunan Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in, 
dönüşüne kadar kendilerine Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı ibrahim Şevki Atasağun'un vekil
lik edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si okundu, bilgi edinildi. 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Daimî 
Seçim Kütüğü ve daimî seçmen kütüğü bürola
rı kurulması \<ı çalınmaları hakkındaki kanun 
teklifinin Genel Kurulun 2 . 2 . 1966 tarihli 
40 ncı Birleşiminde kurulan T. B. M. Meclisi 
üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler 
hakkındaki kanun tasarısını görüşecek olan Ge
çici Komisyona havalesine dair önergesi redde
dildi. 

- Çalışma Komisyonu Başkanlığının, istanbul 
Milletvekili Nurettin Bulak'ın, işçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 20 nci maddesini değişti
ren kanun teklifinin Hükümetçe hazırlanmakta 
olan özel Yatırım Bankası kurulması hakkında
ki kanun tasarısı ile birlikte görüşülmek üze
re ertelenmesine dair tezkeresi okundu, kabul 
olundu. 

Ankara Üniversitesi, Karayolları, Beden Ter
biyesi ve Orman Genel müdürlükleri 1965 yılı 
Bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarıları yeniden açık 
oya sunuldu, tasnifler sonunda kabul edildik
leri anlaşıldı. 

56 sayılı sorunun cevaplandırılması ilgili ba
kanın ve 81 sayılı sorunun cevaplandırılması 
da soru sahibinin hazır bulunmamaları sebebiy
le gelecek birleşime bırakıldı ve 70, 80, 85 ve 87 
sayılı soruların cevaplandırılmaları ise birer bu-

f çuk ay süre ile daha önce veya bu birleşimde 
I istenilen mehiller dolayısiyle geri bırakıldı. 
| Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, orman 
I tahribatım önlemek üzere bütün yurtta Maden 
1 Kömürü yakılması için bir tedbir alınmasının 
I düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve Tabiî 
I Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından oları sözlü 

Sorusu ile. 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Orman 
Tekniker Okulunda okuyan öğrenci miktarına 

I ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup olma-
I dığına dair sorusuna Tarım Bakanı Bahri Dağ-
I daş, 
I Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka-
I lın'ııı, Afyon Karahisar ili Çay İlçesi Sağlık 
I Merkezi ve Hükümet Tabipliğine doktor gönde-
J fümesinin düşünülüp düşünülmediğine dair so

rusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip 
Somunoğlu, 

I ilkokul müfettişleri için her ilçeye bir jeep 
I arabası verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
i dair sorusuna da Millî Eğitim Bakanı Orhan 
I Dengiz cevap verdiler. 

Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka-
lm'ın, Bakanlıklar bağımsız genel müdürlükler 
ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde Sivil Savun
ma sekreteri, Sivil Savunma uzmanı ve teknik 

I eleman namları altında kaç kişi çalıştığına dair 
Başbakandan olan sözlü sorusunu İçişleri Baka
nı Faruk Sükan, 

İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, Bakan» 
I lıklarda ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile Dev-
I letin iştiraki bulunan her türlü teşekküllerde 
I kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların 
I kaç defa değiştirilmiş olduğuna dair Başbakan

dan olan sözlü sorusunu Devlet Bakanı Cihat 
Bilgehan ve 

Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bilgin'in, 
hakkında tahkikat açılan Tavşanlı Merkez Fev-

I zipa>a ilkokulu Müdürü için ne gibi kararlar 
alındığına ve 27 Mayıs ilkokulu Müdürü hak
kında yapılan ihbarın neler olduğuna dair so
rusunu Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz cevap
landırdılar, 
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Bursa Milletvekili Kasım önadım, Bursa'da 
bir vatandaşın bağışladığı arsa üzerinde inşası 
düşünülen Göğüs Hastalıkları Hastahanesine ay
rılan ödeneğin miktarına' ve arsanın inşaata el
verişli olup olmadığına dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından olan sözlü sorusunu geri is
tediğine dair bir önerge verdi ve bu önergesi 
kabul olundu. 

TEKLİFLER 

1. - • Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Ankara İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi öğretim kadrosunun takviye
si hakkında kanun teklifi (2/229) (Millî Eğitim 
ve Plân Komisyonlarına) 

2. -— Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı'nın, 
Kıbrıs'ta Türklüğe hizmet edenlerin hizmetleri-
sayılmasma ait kanun teklifi (2/230) (Maliye 
ve Plân Komisyonlarına) 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bilgin 
ve 14 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1 nei maddesinin değiştirilmesi hak' 
kında kanun teklifi (2/231) (Bayındırlık, Ma
liye ve Plân Komisyonlarına) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sa
yın üyeler lütfen beyaz düğmelere bassın
lar. Yoklama muamelesi başlamıştır. 

(Yoklama yapıldı.) 

9 Şubat 1966 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime, saat 18,40 ta son 
.verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Manisa 
Nurettin Ok önoî Sakar 

Kâtip 
Kars 

~Adil Kurtel 

RAPOR 

1. — İ l l i sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (e) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
rici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun değiş
tirilmesine dair kâffnft tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (1/68) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 31) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966] 

CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN İŞ 
1. — Millî Müdafaaya hiyanet suçundan mü

ebbet hapse hükümlü Alman uyruklu Wilfried 
Herbreoht hakkındaki hapis cezasının affı hak
kında kanun tasarısi (Millet Meclisi 1/671, 
Cumhuriyet Senatosu 1/560) (Adalet Komis
yonuna) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmişti*. 
Müzakere için gerekti çoğtınluğumuz mev
cuttu?; Müzakereye bağlıyoruz. 

2. — GELEN KÂĞITLAB 

B Î R Î N C Î O T U R U M , 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KATİPLER : ön?1 Çakar (Manisa), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 43 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — TOSLAMA 

— W — 
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Muhterem arkadaşlarım, her zaman oldu
ğu gibi; yine gündem dışı söz isteğimle 
bulunan arkadaşlarımız pek fazladır. Bu hu
susta sabahleyin, telefonla uykudan uyan-
dırılmcaya kadar Riyaset taleplerle karşı-

1. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, 
NATO'nun reformu konusunu ele almak üzere 
kurulan Avrupa Konseyi Milletlerarası Ko
misyonundaki görüşmelere dair demeci 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kasım Gülek. 
Zatı âliniz Avrupa Konseyinde NATO refor
mu için •'kurulan (D) Komisyonunun, Pa
ris'teki yapmış olduğu toplantı hakkında Yü
ce Meclisi aydınlatmak istiyorsunuz. Buyuru
nuz efendim. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım, NATO'nun reformu hakkında çağrıl^ 
dığum milletlerarası bir komisyonun çalışma
ları hakkında bilgi vermek için huzurunuz
dayım. 13 Avrupa Devleti ile Amerika Bir
leşik Devletleri ve Kainada'niın katıldığı 
NATO 1959 da kurulmuştu. Biz iki s«ne 
sene sonra bu anlaşmaya girdik. NATO An
laşması 1969 senesinde sona erecektir. Şim
diden hazırlık yapılıyor. Devam etmeli mi
dir, nasıl devam etmelidir? Bu, şimdiye ka
dar yapılan tecrübelere göre ne gibi değişik
likler yapılmalıdır? NATO Devletleri bunla
rın üzerinde durmaktadır. Toplantı genel
likle NATO'nun .1969 dan sonra da devamı
nın faydalı olacağı kanaati vardı. NATO Ba
tının, Doğuya karşı, hür Batının Doğuya 
karşı bir savunma teşkilâtıdır. Bu durum ha
len devam etmektedir. Şimdiye kadar, eğer, 
NATO makanizmaısı, savunma için faaliyete 
geçmek zorunda kalmadıysa, bu NATO'nun 
mevcudiyetinden olmuştur, kanaati genellikle 
vardır. Son yıllarda NATO içinde aksaklık
lar oldu, buhran oldu. Bu buhranın temel se
beplerinden biri, NATO içinde atom silâhına 
sahibolanlar ve olmıyanlar arasındadır. NATO 
içinde atom silâhı olan Amerika Birleşik 
Devletleri ile İngiltere, bunlar çok defa ön
ceden toplanıp temel meseleler hakkında ka
rarlara varmaktadırlar. Fransa, buna bil-
bilhassa itiraz etmektedir, mutlaka ön karar

laşmaktadır. Hepsinin tervici maalesef müm
kün değildir. Bu sebeple, her gün asgari 
8 - 1 0 arkadaşımızı reddetmek mecburiyetinde 
kalıyoruz. Reddettiklerimden özür dilerim. 

lara katılmak istemektedir. Buna katılabil
mesi için de atom gücüne sahibolmanm gerek
tiği kanaatma vardığı için kendisi de bir 
atom gücü getirme gayretini sarf etmekte, 
fakat bu, Fransa'ya çok pahalıya malol-
maktadır. Şimdiye kadar da Amerika aya
rına uzaktan bile yaklaşmış bir atom gücü 
elde edebilmiş değildir. İngiltere bile bu hu
susta büyük müşgüllerle karşı karşıyadır. Atom 
gücü konusunda NATO içinde söz sahibi 
olmak istiyen diğer memleket Almanya'dır. 
Barış Andl'aşmaları Almanya'ya atom silâ
hı yapmayı, atomla meşgul olmayı meneder. 
Fakat, Almanlar, kendilerinin NATO'nun en 
önemli güçlerinden biri olduğunu, atom silâ
hında söz sahibi olmaları gerektiğini ileri 
sürerler. Buna imkân, verebilmek için de 
NATO içi bir atom gücü, bir zamanlar düşü
nüldü, M. L. F. adı verilen ve bütün NATO 
memleketlerinin katılacağı bir atom gücü. Bu 
15 NATO memleketinden yedisi ön çalışma
lara katılmayı kabul etmişlerdi. Biz de bunla
rın içkide idik. Sonradan çekildik. Şimdi, bu 
NATO içi atom gücü fikri bir kenara bırakıl
mış durumdadır. 

Sayın arkadaşlarım, NATO içi ihtilâflar 
konusu üzerinde durduk. Öne sürdüğüm fi
kir şu oldu; NATO bir ittifak olarak de
vam edecekse" içindeki ahengin sağlanması 
lâzımdır. Her ittifakta müttefikler arasında 
birtakım ihtilâflar mevcudolabilir. Bu ihti
lâflar süratle halledilmek, ittifakın devam et
mesi için şarttır. NATO içinde de bu ihti
mal düşünülmüş ve daha 1956 senesinde şimdiki 
Kanada Başbakanı, Ilolânda Dışişleri Bakanı 
ve o zamanki İtalyan Dışişleri Bakanı, üç akıllı
lar dedikleri bu heyet NATO içinde, çıkacak ih
tilâfların, NATO içinde halledilmesi gerektiği 
kararına varmışlardır. Bu tavsiye NATO Genel 
Kurulunca, ittifakla kabul edilmişti. Fakat, bu
nu temin edecek bir mekanizma kurulamadığı 
için ihtilâflar NATO içinde halledilmedi. Bunun 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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misali olarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
ihtilâfı verdim dedim». Bugün, ihtilâf Türki
ye ile Yunanistan arasındadır. Yarın Amerika 
ile Fransa arasında olabilir. Bunun belirtileri 
zaten bugünden mevcuttur, öbür gün, İngiltere 
ile Almanya arasında olabilir. NATO içindeki 
ihtilâfları halledecek bir mekanizma kurulmazsa 
bu ihtilâflar, Avrupa dışı kurullara hal için git
mek zorunda kalıyor. Nitekim Türkiye ile Yu
nanistan arasındaki ihtilâf da Avrupa dışı Bir
leşmiş Milletlere gitmiştir. Birleşmiş Milletler
de çoğunluk Avrupa işlerini bilmeyen, yeni is
tiklâllerine kavuşmuş memleketlerdedir. Yeni 
istiklâllerine kavuşmuş memleketlere elbette say
gımız vardır. Onlar da eşit memleketlerdir, ama, 
techübeleri yoktur. Avrupa meselelerini bilmez
ler. Diğer taraftan NATO ittifakı, hür batının 
doğuya karşı yaptığı bir ittifaktır. Meseleleri
mizi kendisine karşı kurulmuş bu ittifakın üye
lerinin veto hakkı bulunan Birleşmiş Milletlere 
götürülmesi NATO'yu zayıflatmaktadır. Müspet 
teklif olarak NATO içi ihtilâfları halletmek için 
mutlaka bir mekanizma kurulması lâzımgeldiği 
fikrini öne sürdük. İyi karşılandı. Lehinde 3-4 
memleket esaslı surette katıldılar fikre. Ve 

önümüzdeki toplantıda bunun ele alınması, karar
laştırıldı. NATO reformu derken işin politik 
cephesi kadar NATO içinde bir müessese olarak 
NATO üyesi memleketlerin parlâmentolarının 
temsil edildiği bir asamble kurulması fikri öne 
atıldı ve bunun üzerinde de çalışılmıya devam 
edilmesi akararlaştırıldı. Bu vesile ile, arka^ 
daşlarıına Avrupa'da 15 NATO memleketi tem
silcilerinin bulunduğu bu toplantıda edindiğim 
iki intibaı anlatmak isterim. 

Bunlardan birincisi, doğu ile batı arasındaki 
anlaşmazlığın, ihtilâfın çok daha azaldığı ve bir 
anlaşmaya doğru belirtiler olduğu mahiyetindeki 
intihadır. Eskiden olduğu gibi bugün Ame
rika'da artık komünisttir diye Mc Caı-thy dev
rinin körü körüne takibi ve aleyhtarlığı mevcut 
değildir. Buna karşılık doğu âleminde de batı
ya karşı körü körüne bir düşmanlık mevcut de
ğildir. Bilâkis batının birçok metotlarını aynen 
tatbik temayülleri mevcuttur. 

Diğer intibaını da; stratejide, genel strateji
de atom silâhının çok daha ileri gittiği ve mese
lâ Amerika'nın bombardıman uçaklarından mü
him bir kısmının artık lüzumsuzdur diye kaldır-

mıya karar verdiğidir. Bu iki hal de Türkiye'
yi yakından ilgilendirir. Bu demektir ki, doğu, 
batı ihtilâfı vesilesiyle hususi, coğrafi mevkii 
olan memleketler bunu dikkate almalıdır. Stra
teji bakımından üslere, eskisi kadar ihtiyaç olmı-
yabilir. Bunu da Türkiye'nin dikkate alması, 
genel politikası bakımından üzerinde durması 
faydalı olur. 

BAŞKAN — Sayın, Gülek bir dakikanız var 
lütfen bağlayın. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Hepinizi 
hürmetlerimle selâmlarım. 

2. —•• Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, geçim darlığı konusuna ve dolay ı-
siyle Hükümetin genel ve iktisadi siyasetine dair 
demeci 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu, 
zatıâliniz hayat pahalılığı, gelişmesi ve Hükü
metin çok âcil tedbirler alması konusunda görü: 

şeceksiniz. Buyurunuz efendim. 
İBRAHİM SITKI HATİBOĞLU (Ankara) 

— Muhterem arkadaşlarım, son aylar zarfında 
fiyatlar hızla yükselmeye başlamış, artış nis-
beti yüzde 8, 9 u geçmiştir. Odun, kömür, et, 
yağ, soğan, patates gibi zaruri ihtiyaç madde
lerindeki pahalılık, fakir halk tabakalarını ağır 
tazyiki altına almış bulunmaktadır. Hattâ son 
günlerde vita, sana gibi bâzı yiyecek maddeleri 
güç bulunur hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu gidiş, tedbir alın
madığı takdirde bizi 1960 tan önce milletçe ıs
tırabını çektiğimiz atmosfere götürebilir. Bu
güne kadar artan fiyatlar karşısında Sayın Hü
kümetin tatminkâr tedbirler almadığı gibi, men
suplarının birbirini tutmıyan beyanları ile du
rumu biraz daha da ağırlaştırdığını görmekteyiz. 
Seçimler sırasında ve Hükümet programında her 
sınıf halkı tatmin edecek vaat ve beyanlarda bu
lunan, yeni vergi almıyacağını, servet beyan
namesini kaldıracağını böylelikle huzur ve refah 
Devleti getireceğini beyan buyuran Sayın Baş
bakan ilk icraat olarak dolaylı vergi mahiyetini 
taşıyan asgari geçim indirimi ile ilgili erteleme 
tasarısını Meclise getirmiş, fakir ve dar gelirli 
vatandaşı inkisara uğratmış. Kabul buyurma-
dıkları enflâsyondan çekinerek kredileri kısmış 
ve iktisadına temel hare yaptığı özel sektörün 
gazabını üzerine çekmiştir. 
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Pahalılık ve huzursuzluk içinde bulunan va
tandaşın derdine deva bulamıyan Sayın Hükü
met, iktisadi hayatımıza istikrar getirecek ted
birleri alma yerine dikkatleri başka tarafa yö
neltmeye çalışmış. Bu maksatla Seçim Kanunu
nu kendi lehlerine değiştiren tasarıyla Anaya
saya karşı gelen, yurdunu terk eden suçluları 
dahi kapsamına alan yeni bir af tasarısını Mec
lise sevk etmiştir. Bir tarafta bu kararsız ve 
birbiriyle çelişen beyan ve icraatı ile iktisadi dü
zeni bozan, diğer taraftan sevk ettiği kanun
larla, mevsimsiz tâyinlerle umumi huzuru bozan 
Hükümetimiz, muhterem arkadaşlarım, bana 
bir atasözünü hatırlatmıştır : «Balık baştan ko
kar» sözü cemiyetimizin bünyesine uyan mü
cerret bir atasözüdür. Nitekim, Sayın Başba
kanımızın tutum ve davranışları ile Diyanet İş
leri Reisini geride bırakan bayram mesajı mey
velerini vermeye başlamış, birçok vilâyetleri
mizde vaiz geçinen bâzı kimseler Atatürk'e ve 
O'nun inkılâplarına dil uzatmakla kalmamış, 
TRT yi komünistlikle itham cüretini de göster
mişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, zatıâlinize 
daha önce de (A. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler) Efendim, rica ederim, müdahale etme
yiniz, sizin kulaklarınız kadar benim de kulakla
rım var, ben de duyuyorum. Sayın Hatipoğlu, 
zatıâlinize daha önce bu pek çok bulunan gün
dem dışı söz istekleri karşısında hangi konu 
hakkında konuşmak istiyorsanız , lütfen o konu 
üzerinde görüşünüz, sadet dışına çıkmaymız, 
diye hatırlatmıştım. Çok rica ederim. Zatıâli-
niz eğer benden Sayın Başbakanın son demeci 
üzerine söz alınış olsaydınız belki onun üzeri
ne söz verirdim. Ama, zatıâliniz münhasıran 
hayat^pnh al ılığı ve onun üzerinde Hükümetçe 
alınması gereken âcil tedbirler üzerinde söz is
tediniz. Lütfen çok istirham ederim, konunun 
dışına çıkmaymız. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 
— Muhterem Başkanım, benim şahsi inancıma 
göre, iktisadi ve malî huzur siyasi huzurumu
zun temel dayanağıdır. İktisadi ve malî huzurla 
siyasi huzuru beraber mütalâa etmenin yerinde 
olacağı inancını taşımaktayım. Bu inançla de
ğerli arkadaşlarım, sizlere hitabediyorum. Hat
tâ muhterem arkadaşlarım, (A. P.. sıralarından 
bir ses «zavallı») Ben cevap vermiyeceğim, kür

süde hitabeden bir milletvekiline (zavallı) diye 
hitabedecek kadar zavallılaşan bir arkadaşımı
za Sayın Başkanın İçtüzük hükümlerini tatbik 
edeceğini umarım. 

27 Mayıs ve Hürriyet Şehidi Turan Emek
sizin büstünün... (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim siz müda
hale etmeyiniz beyefendiler. Sayın Hatipoğlu, 
demin zatıklinizi sadede davet ettim. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 
— Bağlıyacağım efendim.. (Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, hatiple 
ben konuşuyorum. Şimdi zatıâlinizden, daha 
evvelce beyan ettim, rica ettim Riyaset ola
rak; lütfen konunun dışına çıkmaymız. Çok 
istirham ederim.. Aksi takdirde sadece ikinci 
defa davet etmek mecburiyetinde kalacağını, 
onu takiben sözünüzü keserim. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 
—Bağlıyacağım Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimiz milletin 
kaderinde milletvekili olarak büyük mesuliyet 
taşıyan insanlarız. Ne kadar sözümü kesmeye 
çalışsanız da, ben yine bu uyarma vazifemi ke
mali ciddiyet ve samimiyetle yapmak gayreti 
içinde olacağım. 

Muhterem milletvekilleri, bu arzına çalıştı
ğım hâdiseler ibret ve dikkatle üzerinde durula
cak hâdiselerdir. 1950 den sonra da Atatürk 
devrimleriyle heykellerine bu kabîl tecavüzler 
vâki olmuştur. (A. P. sıralarından gürültüler. 
sıra kapaklarına vurmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, lütfen beni 
dinleyiniz. Deminde beyan ettim, gündem dışı 
konuşmanın kendine e'öre bir sekli vardır. (A. 
P. sıralarından gürültüler) Sayın Keskin, rien 
ederim. 

Zatıâliniz, demin de arz ettim, benden ko
nuşma talebettİğinizde şayet bu konu üzerinde 
istemiş olsaydınız onu takdir ederdim. Ama 
açık ve aşikâr surette ikaz da ettim ve dedim 
ki, hangi konu üzerinde söz istemişseniz lütfen 
münhasıran o konu hakkında konuşunuz. Siz 
hayat pahalılığı ve tedbirleri üzerinde söz iste
miştiniz, bunun dışında mütalâa beyan ediyor
sunuz; bunun gerisine müsaade edemem çok ri
ca ederim, çok istirham ederim. Son defa ola
rak rica f diyorum. İçtüzük hükümlerini tatbik 
ederim. Konuşmaktan m emnuiy etinize Yüce 
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Meclisin kararını istihsal etmek için oya koya
cağım, aksi takdirde.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kendi yetki
nizi kullanınız. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv Riyasete müdaha
le etmeyiniz, kendi yetkimizde''değil, İçtüzüğü 
iyi okuyunuz". Söz kesmek Riyasetin vazifesi 
değildir. Konuşmaktan^ memnuiyetine Meclis 
karar verir. . . . . . . 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 
— Şimdi beni protesto eden, kendilerine saygı 
duyduğum Adalet Partili arkadaşlarımdan, ik
tisadi ve sosyal sahada Hükümetin bu iyi olmı-
yan başlangıç ve gidişine iç murakabe yolu ile 
dur demelerini rica ediyorum ve bunu başara
caklarına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, (A. P. sıralarından 
gürültüler) bu memleket hepimizin müşterek 
vatanımız ve memleketimizdir. Bunu yücelt
mek, memleketin dertlerine müşterek çare bul
mak mecburiyetindeyiz. Sözlerime son verir
ken her fırsatta Meclis kürsüsüne çıkarak millî 
iradeye dönelim, millî iradeye karşı mı geliyor
sunuz, şeklinde konuşan değerli Başbakana, 
bu konuşmaların, memleketin sıra dağlar gibi 
hal çaresi bekliyen dertlerine deva olmıyacağı-
nı hatırlatır, Sayın Demirel'in 1960 tan önce de
nenen ve deneyenlere hayır getirmiyen kısır 
yollara özenmekten kaçınmasını rica eder, say
gılar sunarım. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; de
mincek de beyaıt etmiş olduğum üzere, bâzı hal
lerde Reisleri sabalhleyin uykudan uyandırır-
casma gündem dışı söz talebedilmektedir. Bu 
sebeple, bugün 20 ye yakın arkadaşımız söz is
temiştir. Ancak, daha önceki birleşimde • söz 
isteklerini karşılıyamıyac ağını cihetle iki arka
daşıma ancak söz verebilmek imkânını bulmuş
tum. Fakat, da'ha sonra zuhur eden İzmir'deki 
olaylar münasebetiyle, arkadaşlarımız, gündem 
dışı olarak Yüce Meclise bu noktada mümkün 
olan bilgiyi vermek üzere söz istemişler. Bu 
arkadaşlarımız Meclise ineceğim ana kadar üç 
adede ulaşmıştır. Üçü de aynı konu üzerinde 
söz istemişlerdir. Sayın Enver Turgut. Sayın 
Snmi Binicioğlu ve Sayın Rıza Kuas arkadaş
larımız aynı konu üzerinde gündem dışı söz is
temişlerdir. Bunİarın arasından tam bir tef

rik yapmak mümkün olamadığı cihetle Riyaset 
j takdir hakkını üçünün arasında.kur'a çekmek 
{ suretiyle tanzim edecektir. ' İşi bu metot dâhi-
j linde uygulıyacağım. Bu tamamen benim şahsi 

takdir hakkımı kullanmak için bu Birleşimde 
! kullanmış olduğum özel bir metottur. O ba-
j kundan, hangi arkadaşımızın ismi çıkarsa, o ar-
j kadaşımız gündem dışı konuşmak imkânını bu-
j laeaktır. ' 

(Başkan elindeki zarftan kur'ayı çektirdi.) 
BAŞKAN.— Sayın Rıza Kuas, buyurunuz 

efendim. 
Sayın Rıza Kuas, biliyorsunuz gündem dışı 

i konuşmalar daha önce Riyasetinvâkı teamülü 
i icabı 5 dakikayı tecavüz etmiyordu. Lütfen o 
i sınır dâhilinde mütalâanızı beyan ediniz. 

j 3. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın, 7 Şu- " 
| batta İzmir'de 55 gün devam eden grev sonun-
; da vukua gelen olaylarda Hükümetin gerekli 
j tedbirleri almadığına dair konuşması ve İçişleri 
i Bakanı Faruk Sükan ile Çalışma Bakanı Ali Naili 
\ Erdem'in cevapları. 

| BAŞKAN — Buyurunuz. 
RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 

; sayın milletvekilleri; Zonguldak, Çan, İzmit. 
Siverek olaylarına eklenen İzmir olayları hak-

! kmda sizlere bilgi vermek ve İzmir olaylarının 
başlayış ve bitiş şekli hakkında, İzmir olayla -

j nnın ikinci bir Zonguldak olaylarından çok 
I mühim olması dolayısiyle gündem dışı söz al

mak lüzumunu hissettim. Bu bakımdan vak
tinizi işgal ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım izmir olaylarını, 
Meclis çalışmaları sırasında- saat 17.00 sırala
rında basın mensubu arkadaşlarımdan öğren-

! dim. Derhal Türk - Iş'le temasa geçtim, Türk -
İş hâdiseleri teyidetti. Bu arada, derhal, teiş-

| leri Bakanı Mecliste idiler; Meclisteki İçişleri 
Bakanı arkadaşımızla temasa geçtik. İçişleri 
Bakanının beyanatı bana aynen «maalesef Iz-

| mir'cle üzücü olaylar olmuştur. Polis ve basm 
! mensuplarından yaralananlar olmuştur, fakat 
\- isçi arkadaşlarımızdan hiç yaralanan olmamış

tır»' demesi üzerine böyle büyük bir hâdisede 
işçi arkadaşlarımızın yaralanmaması görüsüne 
ihtimal veremediğimden, arkadaşımla birlikte 

i derhal İzmir'e hareket ettik. 
! Muhterem arkadaşlarım, İzmir'deki olayla

rın başlanış şekli, sendikanın dört işverenini 
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birden toplu sözleşmeye çağırması. Dört işve
renden, tarafsız hakemin vermiş olduğu kara
mı iki işveren tarafından kabul edilmesi, fakat 
Kula Fabrikasının sahiplerinin ka'bul etmemesi 
üzerine ve son günlerde basında dikkat ederse
niz, mensucat sanayiinde bir tıkanma olması 
ve Kula Mensucat Fabrikasının da depoların
da muazzam mal bulunmasından dolayı, taraf
sız hakemin vermiş olduğu cüzi miktarda zam
ları kabul etmiyerek işçi arkadaşlarımızı mec
buren greve itmesi neticesinde başlamıştır. 

Muhterem arşadaşlarım, grev 55 gün ta
mamen hâdisesiz devam etmiş; 55 nci gün Sa
yın Çalışma Bakanı arkadaşımız İzmir'e gidi
yorlar. Ve grev mahallinde grev gözcüsü göm
leği giymek suretiyle nöbetçilik yaptıktan son
ra, orada bulunan minibüsün üstüne çıkıp ar
kadaşlarımıza, yine bugüne kadar yapılan nu
tuklara benzer vaitler gibi, şu anda ben bu işji hal
lederdim, ama sağlık işçileriyle yaptığımız toplu 
sözleşmede işverenlerle görüşmeden, Türk - îş'le 
görüşmeden yaptığımız için ihtilâfa düştük. Böyle 
bir ihtilâfa düşmemek üzere derhal Ankara'ya gi
deceğim, üç gün bana müsaade edin, üç gün içinde 
"bu işi halledeceğim, diyerek oradan ayrılması 
üzerine, arkadaşlarım, üç gün deniyor, aradan 
uzun zamanlar geçmesine rağmen arkadaşları
mız her Allah'ın günü fabrika kapısına geli
yorlar, acaba bugün anlaşma olur mu, acaba 
yarın olur mu diye her Allah'ın günü fabrika 
kapısına taşmıyorlar. 'Hâdise günü arkadaşla
rım mûtat saatte işyerine geliyorlar. İşyerin
de, işveren adamları şöyle bir slogan yayınlı
yorlar. 

Çalışma Bakanı Ankara'ya gitti, bu işi be-
ceremiyecek, iş yeri belediyeye borçludur, tas
fiye edilecek. Ankara'dan aldığımız telefona 
göre, işçi arkadaşlarımız için başlarının çaresi
ne baksınlar diye işveren tarafından işçi arka
daşlarımızın arasına, bugüne kadar olduğu gi
bi, böyle bir propaganda yayılıyor. Arkadaş
larımız, orada bulunan grev çadırındaki Türk 
bayrağını ellerine alarak ve pankartları ellerine 
alarak dertlerini anlatabilecekleri bir merci 
aramak için yola çıkıyorlar. Arkadaşlarım, yü
rüyüş başladığı anda arkadaşlarımızın ellerinde 
ne sopa, ne cop, hiçbir şey yok. Gayet munta
zam şekilde, ikişer sıra halinde yola çıkıyorlar. 
Bir kilometre yürümeden derhal polisle karşı-
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laşıyorlar. Orada muntazam yürüyen arkadaş
ları dağıtmak, (A. P. sıralarından gürültüler, 
dağıtır tabi sesleri) arkadaşlarımızı dağıtmak 
için polisin sopa ve cop kullanması üzerine o 
"barajı yararak ikinci Km. ye gelirlerken yol
da ellerine geçirdikleri taşları ve sopalan ikin
ci barajı açmak için yerlerden topluyorlar. 
İkinci barajda polis ve zaforta kadın arkadaşla
rımızı (A. P. sıralarından, oralar asfalttır, tası, 
sopayı nasıl bulmuşlar sesleri) Asfalt değildir. 
Ben teker, teker gidip yerinde tetkik ettim, 
adım adım gittim. (A. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler, anbşılamıyan müdalhaleler, bağır
ma sesleri) Bağıracağım. Kimse kimsenin ba
ğırmasına burada mâni olamıyacaktır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar çok rica ederim. 
Sayın Kuas, Sayın Kuas... 

(Başkan, kürsüde hatibin önünde bulunan 
mikrofonun sesini kıstı.) 

Sayın Kuas, size söylüyomm efendim, bir 
dakika. Siz oradan yapılan müdahalelere ce
vap vermeyiniz lütfen. Bu gibi müdahaleleri biz 
Riyaset" lâzımgeldiği şekilde karşılıyaeaktır 
Lütfen devam ediniz. 

RIZA KUAS (Devamla) — Teşekkür ede
rim Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci barikatta 
polis ve jandarmalar kadın arkadaşlarımızı sac
larından yerlerde sürükliyerek polis jecplerine 
dolduruyorlar. Arkadaşlarım bugüne kadar 
Türkiye'de sendikacıların ve işçilerin yaptıkları 
grevlerde daima fabrikanın önünde 100, 150, 
200 tane polis, jandarma dikilmektedir. Bugüne 
kadar yapılan Türkiye'deki grevlerde hangi hâ
dise olmuştur ki, tedbir babında zabıta hemen 
oraya yığılıyor? Arkadaşlarımızın saçlarından 
yerlerde sürüklenerek jeeplere konmasını gören 
arkadaşlarımız arkadaşlarını kurtarmak için 
taş ve sopalarla saldırıyorlar. Bu da yetmiyor. 
Arkadaşlarım, hâdiseyi, polis birinci, ikinci, 
üçüncü barikatta ringte olduğu gibi kademeli, 
kademeli işçi arkadaşlarımızı manalı şekilde iş
verenin satış mağazasına doğru götürüyorlar. 
Halbuki arkadaşlarımızın gayesi dertlerini an
latacak en büyük mülki âmire gitmek, seslerini 
duyurmak. 

Çalışma Bakanlığına ve mütaaddit yerlere 
yapılan müracaatlara çare bulamayınca en bü
yük mülki âmirine gidelim, diyorlar; burada 
polis kuvvetiyle karşılaşıyorlar... 
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BAŞKAN — Biı dakikanız var efendim, ona 
göre hareket ediniz. 

RIZA KUAS (Devamla) — Arkadaşlarımın 
polis kuvvetiyle karşılaşması ve. doğrudan doğ
ruya Hükümet idarecilerinin, polisin bugüne 
kadar tutumu daima bu yola sebebiyet vermiş
tir. Arkadaşlarım, buna misal olarak kısaca, İz
mit'te grev devam ediyor, İçişleri Bakanına üç 
tane telgraf çektim, polis orada bana çadır 
kurdurmuyor, polis orada bana nöbetçi diktir
miyor, polis orada bana pankart koydurmuyor. 
Üç tane telgraf çektim içişleri Bakanına, daha 
telgraflarıma cevap almadım, 38 nci gündür. 
Arkadaşlarım, böyle bir idarede buna benzer 
hâdiselere sebebiyet verenler, üstelik yetmiyor
muş gibi, bugün Çalışma Bakanı, bu işin içinde 
Türkiye işçi Partisinin parmağı vardır, rozetli 
arkadaşlarımız vardır diye beyanat veriyorlar. 
Türkiye İşpi Partili olmak, Türkiye işçi Partili 
rozetli bulunmak, yürüyüşe katılmak bir suç 
mudur? Bütün partili arkadaşlar orada, bütün 
partilerin rozetleri var, ama kasıtlı olarak her 
hâdisenin altında Türkiye işçi Partisine isnade-
decek suç aramak bu kabil beyanatlar veren 
Bakanlar Garp memleketlerinde hükümetlerin 
düşmesine sebebiyet verir. Bu bakımdan, ilgili 
Bakanların mesul Bakanların, mesuliyet mev
kiini almış olanların beyanatlarında mesuliyet
lerini müdrik şekilde vermelerini tavsiye eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (T. I. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
7 Şubat günü izmir'de vukua gelen izinsiz ve 
kanunsuz yürüyüş münasebetiyle maruzatta bu
lunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Sözlerime başlamadan önce, şu hususu arz et
mek isterim ki, Sayın Rıza Kuas da Devlet ni
zamının ve Devlet otoritesinin tesisinden müte
vellit bir huzursuzluk haleti ruhiyesini tesbit et
miş bulunuyoruz. (Soldan, «bravo» sesleri ve 
alkışlar.) Hürriyetleri, bizatihi hürriyetleri yık
mak maksadını güden huzursuzluklardan, anar
şiden huzur duymak maksadını güden ard dü
şüncelilere Cumhuriyet hükümetleri ve Türk 
Devleti müsaade etmiyecektir. (Soldan, alkış
lar) izmir hâdiselerini bu ölçüden değerlendir

mek lâzımdır. Yaralanan Devlet emniyetini te
sisle mükellef vazifeliler de bu vatanın çocuğu
dur, bu memlekete emek katan işçiler de bu va
tanın çocuğudur; tefrik yapmak doğru değil
dir. Yaralanan polis, yaralanan vatandaş, kim 
olursa olsun, sınıf tefriki yapmak suretiyle bir 
sınıfı istismar cihetine gitmek, Devlet bütünlü
ğü bakımından, yurt emniyeti bakımından, 
Cumhuriyet kanunları bakımından uygun değil
dir, arkadaşlarım. (Soldan, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, resmî tesbitlerimizi oldu
ğu gibi, objektif şekilde, aldığım resmî malû
matı huzurlarınızda arz etmek ve sermek isti
yorum. 

2 aydan beri grev halinde bulunan izmir 
Kula ve Yün Mensucat Fabrikası işçileri 
7 .2 .1966 günü saat 8,30 da mûtat grev yokla
masını mütaakıp Bayraklı semtindeki Kula 
Fabrikası önünde toplandıktan sonra ellerinde 
bayrak ve Atatürk büstü ile dövizler olduğu 
halde İzmir istikametinde izinsiz ve kanunsuz 
olarak yürüyüşe geçmişlerdir. Yürüyüş izinsiz 
ve kanunsuzdur. Yürüyüş haber alınır alınmaz, 
olay yerine ve güzergâhtaki hassas noktalara 
lüzumlu kuvvet şevkiyle gerekli emniyet tedbir
leri alınmıştır. Bu arada Karşıyaka İzmir yolu 
üzerinde Komili Fabrikası önünde ve yine aynı 
güzergâhta Çınarlı mevkiindeki köprü üzerin
de yürüyüşü durdurmak üzere barikatlar kurul
muştur. 

İlk andan itibaren, hareketin kanunsuz oldu
ğu ve vazgeçilmesi ikaz ve ihtar edilmesine rağ
men işçiler yürüyüşte İsrar etmişlerdir. Ayrıca 
her iki barikatta da bizzat Emniyet Müdürü 
Rüştü Unsal tarafından hoparlörlerle topluluğa 
171 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi mucibince 
dağılmaları, aksi halde kanuni işlem yapılacağı 
hakkında mütaaddit kanuni ihtar ve ikazlarda 
bulunulmuştur. 

Öte yandan bu hareketlerden işçilerin vaz
geçmeleri için bizzat vali tarafından, Türkiş iz
mir Bölge Temsilcisi Burhanettin Asutay bulu
narak yardımcı olmaları istenmiş ve olay ma
halline gönderilmişlerdir. 

Sayıları iki bini geçen topluluk, her şeye 
rağmen yürüyüşe devam etmiş, Çınarlı Şehitler 
Caddesi Alsancak - Talâtpaşa Bulvarını müta-
akıben nisbeten sükûnet içerisinde Cumhuriyet 
alanına doğru ilerlemişlerdir. Yukarda bahse-
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dilen barikatları aşarak saat 11,30 sıralarında j 
topluluk Cumhuriyet alanına mülâki olmuştur. 

Yürüyüş hedefinin Pasaport mevkiindeki 
Kula Satış Mağazasının tahribedileceği istihbar 
edilmesi üzerine, mağaza civarı ve buraya 300 
metre mesafedeki Cumhuriyet alanının Konak 
istikametine açılan yolları kuvvetli emniyet ted-
leri ile tutulmuş bulunmaktadır. Bütün bu hâ
diseler cereyan ederken, bendeniz makamımda 
telefonla hâdiseyi takibetıniş ve gerekli kanuni 
tedbirin alınması hususunda ve kanunların hiç
bir surette şu veya bu şekilde taviz verilmeden 
ama vatandaşa gayet iyi niyetle ve pürüzü ol
madan tatbiki hususunda, ancak zor kullanıldığı 
takdirde gayet tabiî kanunların verdiği salâ
hiyetler kullanılmak suretiyle tedbir alınması ta
limatı verilmişti. 

Başlangıçtan itibaren, durum Garnizon Ko
mutanlığına bildirilmiş ve lüzumlu yardım ta
lebi süratle is'af edilmiştir. Öte yandan, elde 
mevcut jandarma başlarında komutanları oldu
ğu halde, polise yardımcı olarak olay yerine sevk 
edilmiştir. 

11,30 sularında Cumhuriyet alanına gelen 
topluluk burada tesis olunan kuvvetli polis ve 
asker barikatını görür görmez, önceden ve yol 
boyunca temin ettikleri anlaşılan taş, sopa ve 
demir çubuklarla polislere (süvari dâhil) hü
cum etmişlerdir. Arbede sonunda mütecavizler
den 38 kişi ilk anda derhal yakalanarak polis 
arabalariyle Emniyet Müdürlüğüne sevk edil
mişlerdir. Bundan sonra askerî birliklerin de 
yardımdyle duruma 12,30 da hâkim olunmuş ve 
topluluk kontrol altma alınmıştır. Çarpışma es
nasında polis ikaz mahiyetinde havaya ateş aç
mıştır. 

Olaylar sırasında 3 ü ağır ve 20 si hafif ol
mak. üzere 23 polis memuru ve âmiri ile, 3 er 
yaralanmışlardır. Aldığımız telefon bilgisine 
göre, ancak bir işçinin yaralandığı bize bildiril-
ujhiir. Curada kapının önünde ayaküstü Rıza 
Kuas Beyin benden malûmat istemesi üzerine, 
zannederim saat 17,00 idi, kendilerine dedim ki, 
ben şu malûmatı istihbar ettim. Daha mütem
mim malûmat için, takibediyorum, arzu ederse
niz daha mütemmim malûmatı ma/kamıma ge
lirsiniz, yahut da ben size bildiririm tarzında 
söyledim. Yalnız işçi yaralanmış, polis şu kadar 
yaralanmış... Aldığım malûmatı bildirdim. O 
itibarla, hâdiseleri lütfen tahrif efcmiyelim. 

KEMAL NEBİOÖLU (Tekirdağ) - Biz ye
rinden tahkik ettik, kırk kadar işçilerden ya
ralanan var... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Heyecanlanmayın Nebioğlu... 

BAŞKAN — Rica ederim beyefendi, çok ri
ca ederim, bu ne hal? Oturunuz yerinize. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Kime 
inanacağız ? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Kime mi inanacaksınız? Devlete, 
onun gerçek temsilcilerine, onun mümessille
rine, onun Hükümetine inanacaksınız. (Soldan 
alkışlar.) Türk Milletine inanacaksınız, Türk 
Milletinin ekseriyetiyle iş başına gelmiş hükü
metlere inanacaksınız. (Gürültüler ve müdaha
leler.) 

BEKİR TÜNAY (Adan*) — Bu nasıl söz
dür, ne demek istiyorsunuz ? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Beyefendiler, «Hükümetlere» keli
mesini kullandım. Kullandığım kelimeyi gayet 
iyi idrak ediyorum. 

BEKİR TÜNAY (Adana) — Lütfen geri 
alın sözünüzü. 

BAŞKAN — Efendim geri alınması ieabe-
den bir taraf yok. Sayın Bakan, gerçek tem
silciden kasdmız nedir, tavzih ediniz lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Şu çatı altında toplanan herkes ger
çek temsilcidir. Bundan daha tabiî ne olabilir? 

BAŞKAN — Meseleleri kendimize göre de-
ğerlendirmiyelim rica ederim. Buyurun Sayın 
Sükan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Ayrıca tedaviye ihtiyaç göstenmiye-
cek ölçüde yaralanan emniyet mensupları da 
vardır. 

Yaralananlardan 3 ü hariç diğerleri ilk te
davilerini mütaakıp süratle olay yerine gelerek 
vazifelerini görmeye başlamışlardır. 

Atatürk heykeli etrafında durdurulan ve 
kordon altına alman topluluğa, sükûnet içeri
sinde dağılmaları tekrar oradaki görevliler ta
rafından ihtar olunmuş ise de topluluk tutuk-
lanam arkadaşlarının iadesi ve valinin gelmesi 
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şartiyle dağılacaklarım bildirmişler, fakat bu 
talepleri gayrikanuni olduğu için is'af olunma
mıştır. Bu durum karşısında, bir müddet da
ha bekliyen nümayişçilere, yine sükûnetle ikaz
lar yapılmış ve bunun üzerine hâdise 14,30 da 
sükûnete avdet ederek dağılmışlardır. 

Saat 15 ten itibaren, C. Savcılığı meseleye 
elkoymuş ve 43 kişi hakkında takibata geçmiş, 
bunlardan 25 i tevkif edilmiş, 18 kişi de gay-
rimevkufen muhakemelerine karar verilmişti]'. 

Tevkif edilen sanıklardan 2 si Yün Mensu
cat, 23 ü Kula Mensucat işçisidir. İşçi olmıyan 
diğer 3 kişiden bini evvelce yüksek ticaret ta
lebesi olarak bulunmuş, biri inşaatçı, biri de 
maliye memurudur. (Bu üç kişi halen gayri-
mevkuftur.) 

Tevkif edilen 25 kişiden 3 ü Bulgaristan 
göçmeni, 2 si Yunanistan göçmeni, diğerleri 
muhtelif illerdendir. 

Gerekli teyakkuz tedbirlerimiz devam et
mektedir. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Han
gi partidendir? 

BAŞKAN — Rica ederim, sual sormaya hak
kınız yok Sayın Ekinci, sual sormanın bir ni
zamı var. İstirham ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Ben burada partiden bahsetmedim 
beyefendi. 

Öte yandan hâdise adliyeye intikal etmiştir. 
Adalet, tahkikatı yapmak suretiyle tahrihçiler, 
müşevvikler, tertipçiler için hakikat tecelli ede
cektir. Adliyeye intikal eden konular üzerinde 
burada ileri - geri konuşmak kanuni değildir, 
Anayasaya da uygun değildir arkadaşlar. 

RIZA KUAS (Ankara) — Çalışma Bakanı... 

BAŞKAN — Sayın Kuas, kendiniz bizar 
oluyorsunuz buradaki müdahalelerden, aynı şe
kilde devanı ediyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Hâdisede İzmir Emniyet kadrosu 
tam mevcudu ile görev almıştır. Vali ilk daki
kadan itibaren meseleye elkoymuştur. Talebe-
dileın askerî kuvvetler de vazifelerini kanunla
ra uygun şekilde ifa etmişlerdir. Devlet otori
tesinin, Devlet asayişinin temini zımnında va
zife gören kıymetli emniyet kuvvetlerimize, 
'mensuplarımıza bu kürsüden huzurunuzda tak
dir ve şükranlarımı ifade etmeyi vazife sayıyo

rum. (A. L\ sıralarından alkışlar.) Bu münase
betle, aziz arkadaşlarım, şu hususu bir kere 
daha teyiden arz etmek isteriz ki, Hükümet ola
rak, Anayasa ve kanunların teminatı altında 
bulunan temel hak ve hürriyetlerin korunması 
ve idamesiyle müesses Devlet nizamının korun
ması ve idamesi hususunda keza Devlet otori
tesinin, kanun hâkimiyetinin ve hukuk nizamı
nın muhafazası ve idamesi hususunda Hükümet 
kanunların kendisine verdiği yetkiler içinde ga
yet titiz ve hassaslıkla vazifesini görmek kara
rındadır. Bu müesseselere karşı vâki olabilecek 
her türlü hareket, Devlet bütünlüğünü, Dev
let nizamını, Devlet otoritesini, hukuk nizamı
nı yıkmaya, tahribetmeye mâtu-f her hareket, 
Devletin bütün gücüyle ve kanunların bütün 
gücüyle önlenecektir. Bu hususta da Hükümet 
kararlıdır. Uhdesine tevdi edilen kanuni veci
belerini yerine getirecektir. Keyfiyeti olduğu 
gibi yüksek dikkatlerinize ve bilgilerinize hür
metlerimle arz ediyorum. (A. P. sıralarından 
alkışlar, «bravo» sesleri.) 

RIZA KUAS (Ankara) — Müsaade eder mi
siniz, bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuş
malarda maalesef sual sormak gibi bir usuli 
kaide mevcut değildir, mümkün değildir efen
dim. İçtüzük cevaz vermiyor. Oturunuz. 

Buyurun Sayın Çalışma Bakanı. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; hâdisenin Bakanlığımıza aidolan kısmını 
zanıanımıızı almamaya gayret sarf ederek, kısa
ca özetlemek isterim. 

ıSayın İçişleri Bakanının konuşmalarında 
yer aldığı gibi ve Sayın Rıza Kuas'm konuşma
sında başlangıç cümlesi olarak verdiği gibi, ta
rihten 70 gün geçen flaman evvel işverenle sen
dikalar arasında vâki müzakereler sırasında 
ücret hususunda mutaıbakata varılamamış ve 
ıbunun neticesinde de sendika yerinde oylama 
yapmak suretiyle grev kararı almıştır. Hâdise
nin ondan sonraki kısmı, normal karnini mev
zuat içerisinde yürümüş ve en son Hükümet 
arabulucusu meselede tarafları anlaştıran! »mis
tir. 31 . 1 . 1966 günü, İzmir'e, hâdisede ta raf
ları uzlaştırmak ümidi ile, gittiğimizde evvelâ 
sendikaları, sonra da işveren temsilcilerini din-
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lemis ve (bir vakıadır ki, taraflar (bulundukları 
noktaların dışına çıkmak suretiyle biraz daha 
mutabakata doğru adım ' atmışlardır, Aneak, 
mesele mücerret ücretin tesbitinde düğümlen
diğinde aradaki mesafe tarafların istediği nok
taya kadar gelememiş ve bu sebeple de yaptı
ğımız çalışmalar, mahallindeki temasların ne
ticesinde nihai bir karara rab'tedilememiştir. 
Hâdise ıgünü yaptığımız temasların sonunda 
1 . 2 . 1906 Salı günü sendika Türk - İş temsilci
leriyle en son görüşmemizde, grev mahallinde 
işçilerin hazır beklemekte bulunduklarını, 59 gün
dür devam 'eden grev 'münasebetiyle 'arkadaşla
rın Çalışma Bakanını beklediklerini ve bu se
beple vaka mahalline, grev mahalline gitmekli-
ğimi talebetdler. Kula Mensucat Falbrikasma 
gittiğimizde takriben binin üstünde insan bek
lemekte idi. 

Kendilerine kısaca çalışmaların burada iyi bir 
istikamette bir hayli mesafe katettiğini ve fa
kat istenilen noktaya henüz vasıl olmadığını, An
kara'da Türk - iş nezdinde yapacağımız temas
lar neticesinde bunun taraflar arasındaki müna
sebetin hemalhenk kılacak bir noktaya ifrağına 
çalışacağımızı vadettik. Gerçek bir vakıadır ki, 
buraya döndüğümüz andan itibaren Tekstil Sen
dikası ve Türk - iş nezdinde temaslarda bulu
nulmuş, işveren ve işçi sendi'kalariyle yapılan 
çalışmalar kendilerine intikal ettirilmiş ve kate-
dilmiş olan mesafenin biraz daha ileri bir safha
ya getirilmesi hususunda gayretlerinin esirgen -
memesi hususu kendilerine telkin edilmiştir. Hâ
diseye Pazartesi günü saat 12,00 sıralarında 
muttali oldum. Emniyet, vali, bölge çalışma mü
düründen aldığım malûmatlarda biraz hâdisenin 
istenilen . mecranın dışına çıktığı istikametinde 
idi. Hâdisenin başlangıcı şöyle: Sayın içişleri 
Bakanı konuşmasında belirtti. Grev yoklaması 
yapılacağı gün, ıbâzı işçiler Salhane istikametin
den Talât Paşa Bulvarı ile Atatürk heykelinin 
önünden meydana gelmeye başlamışlardır. Hey
kelin önünde toplanan işçiler buradan iki yüz 
metre aşağıda Kula Mensucat Satış Mağazasının 
bulunması sebebiyle bir barikat kurulmuştur. 
Bu barikat yapılıp o istikamete gidilme teşebbü
sü vâki olması sebebiyle, arbede olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Rıza Kuas'a 
konuşmalarında yer vermiş olduğu hususlara, 
telkinlerine muvazi, mesuliyetimle mütenasip 

cevapta bulunmak isterim. Bu cevabım elbette 
ki, Muhterem Heyetinize meseleyi aydınlatmaya 
matuf bir cevap olacaktır. Türk - iş Üçüncü 
Bölge Müdürü Sayın Burhanettin Asutay bu 
hususla alâkalı yapmış olduğu bildiride, hâdise
nin işçilerden gelmediğini, işçilerin arasında hâ
dise mahallinde tahrik unsuru olarak bâzı şahıs
ların bulunduğunu ve bu şahısların yakalarında 
bir siyasi teşekkülün rozetlerinin olduğunu ve 
bu siyasi teşekkülün TİP olduğunu ifade etmesi 
üzerine, tarafımdan böyle bir ihbar vardır, böy
le bir iddia vardır, şeklinde ifade edilmiştir. 
(T. I. P. sıralarından tahkikat yaptırın sesleri). 
Türk - iş 3 ncü Bölge Müdürü, bölge temsilcisi 
Burhanettin Asutay'm hâdise mahallinde açık
laması. 

ALI KARCI (Adana) — Kaç tane Adalet -
Partili vardı acaba? 

BAŞKAN — Sayın Karcı, İçtüzük zatıâlini-
ze bu hakkı vermiyor. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAÎLl ERDEM 
(Devamla) — Yine hâdise ile alâkalı olarak ve
rilen malûmatlar*" içerisinde, hâdisenin içerisine 
bâzı yan tahriklerin girdiğini ve tahrikçilerin 
işçiler olmadığı yetkili kişiler tarafından da ra
por olarak belirtilmiştir. 

RIZA KUAS (Ankara) — Bunlar şimdi ve
rilen isimlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Kııas, ikinci defadır ki, 
sizi nezakete davet ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Kuas'a bir hususu yeri gel
mişken hatırlatmak isterim. Klor Alkali Fabri
kasında İzmit'te yapılan grev çadırının önüne 
gelip, işçi meseleleri kanla halledilir de
mek suretiyle ifadede bulunması yanında 
Pli'clli Fabrikasının önüne gelip, eğer hafı
zam yanıltmıyorsa, şu anda, «bunim adı bitmi-
yen kavgadır, nerede işveren varsa, orada bu bit-
miyen kavga devam edecöktir,» diye ifadede bu
lunan Saym Rıza Kuas'tır. (A. P. sıralarından 
yuh sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI ALI NAİLÎ ERDEM 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, mesele
yi yeri gelmiş olması itibariyle söyledim. Yoksa 
bu hâdise yeni bir hâdise değildir. 20 günü ge
çen bir mazisi vardır. Yapmış olduğu konuşma-
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larınm içinde belirtmiş olduğu işçiden yana ol-
mıyan Hükümet telâkkileri tarzındaki noktayı 
nazarına şimdi kendi ifadelerini tekrar etmek 
suretiyle, cevapta bulunmuş, bulunmaktayım. 
Kanaatimiz odur ki, grev müessesesi demokratik 
nizamın bir müessesesidir, hür sendikacılığın 
müessesesidir. Ve grev müessesesini nerede işve
ren varsa orada bitmiyen bir kavga şeklinde, 
tavsif etmek ne Anayasa nizamına, ne de demok
ratik nizama uyan bir beyanat değildir. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) Bu itibarla, hâdisenin 
içinde Hükümet olarak tutumumuz, mevzuatın 
ieabettirdiği şekildedir, kendilerinin yorumladı
ğı anlamda değildir. Lütfetsinler, kendilerinin 
bir gün içinde tahkik etmiş olduğu İzmir 39 ya
şını ikmâl etmiş olan bendenizin doğduğu, büyü
düğü yerdir. Hangi sokağında taş olup olmadı
ğını kendilerinden çok daha iyi bilirim. Tahrik 
ellerini başka ceplerde arasınlar arz ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
RIZA KUAS (Ankara) — Sataşma vardır, 

söz istiyorum. (A. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar çok rica 

e:lerim. Sataşma olan noktayı lütfen beyan edi
niz, takdir edeyim. 

RIZA KUAS (Ankara) — Efendim, benim 
konuşmalarımı Sayın Bakan yanlış tefsir ettiler. 
Tahrik var diye konuştular. Ben böyle bir konuş
ma yapmadım. 

BAŞKAN —- Efendim zatıâliniz hakkında şu 
beyanda bulundu. Sayın Bakan. Nerede bir işve
ren varsa, bu hâdise olacaktır ve orada bitmi
yen bir kavga vardır. 

RIZA KUAS (Ankara) — Yalandır, efen
dim. 

BAŞKAN — Tavzih ediyorsunuz. Peki ta
mamdır, sataşma ancak bu kısa noktaya münha
sırdır. 

RIZA KUAS (Ankara) — izahat vereceğim. 
BAŞKAN — Beyefendi, İçtüzükteki 95 nci 

maddede... 
RIZA KUAS (Ankara) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Bendeniz tahtında ayrıca Yüce 

Meclisin oyuna başvururum. Ancak, zatıâlinize 
bu konuda söz verecektim. Yani şu ifadeyi Sa
yın Bakan zatıâlinizin kullandığını beyan etti. 
Ancak* siz de yerinizden böyle bir şey söyleme
diğinizi ve bunun yerinde olmadığını beyan et

tiniz. Bunun haricinde daha başka tavzih sade
dinde bir beyanda bulunmaya lüzum yok. Ama, 
bu hususta ayrıca direnmeniz bakımından Yüce 
Meclisin oyuna başvururum. Haddizatında, size 
ithaf edilen söz sizin tarafınızdan tavzih edilmiş 
ve yalanlanmıştır. Bunun daha haricinde bir be
yana muhtacolan kısım yoktur ki, o bakımdan 
söz vermiyorum. Haddizatında takdir hakkımı 
95 nci madde üzerinde tetkik ederek zatıâlinizin 
lehinde kullanacaktım ve söz verecektim. Ama 
yerinizden «yalan» diye beyan ettiniz. Bu bir 
nevi müdafaa bu sözü söylemediğimizi tescil ma
hiyetinde oldu. O bakımdan, Riyaset takdir hak
kını ayrıca değerlendirmedi. (C. H. P. den «ol
madı» sesleri) Gayet mükemmel oldu Sayın Ece-
vit, evet. Efendim, kaıbul ettim ve Sayın Kua,s 
yalandır diye beyan etti, tavzih etti demek ki, 
bu sözü söylemediğini Mecliste burada beyan et
ti. (Gürültüler) Başkanlık takdir hakkını Sayın 
Kuas'ın lehinde kullanıp bu cümle üzerine mün
hasıran kendisine söz verecekti. Ancak, Sayın 
Kuas «yalandır» diye beyanda bulunduğu cihet
le, maksut hâsıl olmuş oldu. O sebeple, daha baş
kaca takdir hakkını kullanıp Sayın Kuas'a bir 
hal görmedi. Direndiğiniz için Yüce Meclisin 
hakemliğine başvuracağım. Sayın Kuas, bu ge
çen müzakere sonunda dahi direnmektedir. Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Katbul edenler... 
Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 
RIZA KUAS (Ankara) — Kanla halledilir 

lâfını Sayın Bakan kullanmışty. Ben kullanma
dım. 

BAŞKAN — Efendim tescil edildi, yalan ol
duğunu zatıâliniz beyan ettiniz. 

4. — 657 sayılı Devlet memurları Kanunu
nun 1 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer 
alan «malî hükümler dışında» ibaresinin Ana
yasanın 120 nci maddesine aykırı olduğundan 
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi (3/242) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 nci 
maddesi üçüncü fıkrası hükmünün Anayasa'ya 
aykırı olduğundan iptali hakkında açılan dâva 
üzerine konu incelenmiş ve anılan Kanunun 
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1 nei maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 
«malî hükümler dışında» ibaresinin Anayasa'nm 
120 nci maddesine aykırı olduğundan iptaline 
4 . 2 . 1966 gününde 1965/32.esas ve 1.966/3 Ka
rar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

Lûtfi Akadh 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 

5. — Devlet Bakam Refet Sezginin, 509 sa
yılı Tapulama Kanunu tasarısının havale edil
miş olduğu İçişleri, Adalet ve Plân komisyon
larından seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi (1/128, 
4/37) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Sonatosundaki oylamasında ara

nılan çoğunluğun bulunmaması sebebiyle Ana
yasa Mahkemesi tarafından şekil yönünden ip
tal edilen 509 sayılı Tapulama Kanunu tasarısı 
olarak Yüksek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi tarafından 12 Ma
yıs 1966 tarihine kadar yürürlükte kalması ka
rarlaştırılan bu kanun, kamu düzenini ilgilendi
ren bir hizmete ilişkin bulunmaktadır. Ayrıca, 
bu Kanuna bağlı cetvellerle alınmış hâkim ve 
memur kadrolarının durumu da önem taşımakta
dır. Binaenaleyh, iptal kararının yürümesi için 
tâyin edilen süre kısalımş olduğundan bu tasa
rının İçişleri Adalet ve Plân Komisyonundan 
seçilecek beşer kişilik bir geçici komisyonda gö
rüşülmesine karar alınmasını arz ve teklif ede
rim. 

Devlet Bakanı 
Refet Sezgin 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bahis 
konusu önergenin lehinde ve aleyhinde, 15 er da
kikayı geçmemek üzere ikişer arkadaşımıza söz 
vereceğim. Daha sonra, Yüce Meclisin işari oyuy
la meseleyi halledeceğiz. 

Sayın Yunus Koçak, aleyhinde, Sayın Musta
fa Uyar lehinde söz istemiştir. Sayın Nihat Diler, 
aleyhinde söz istemiştir. 

önergenin aleyhinde Sayın Yunus Koçak 
buyurun, Grup a-dınâ konuşacağınızı beyan eden 

bir yazı aldım. Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na, buyurun. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Tapulama Kanununun Geçici Komisyonda görü
şülmesi hakkındaki Hükümet teklifinin aleyhin
de konuşmak için söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, daha önce bir Tapu
lama Kanunu çıkarılmış idi. Bu Tapulama Ka
nununu, yeni birtakım hükümlerle, birtakım in
sanlara yüz dönüme kadar toprakları birtakım 
belgelerle veya birlikişi raporlariyle veya şa
hadet ile yani iki şahit marifetiyle yüz dönüme 
kadar olan toprakların birtakım insanların uhde
sine tescilini öngörmekte idi. Bu kanunun Sena
todan geçirilmesi hususu Anayasa Mahkemesince 
Anayasaya aykırı görülerek iptal edilmiş ve bu 
suretle kanun hükümsüz hale gelmiştir. Ancak, 
Hükümet programında görüldüğü gibi, açıkça 
da olmasa, topraksız köylünün veya az topraklı 
köylünün toprak sahibi yapılacağına dair bir fi
kir mevcuttur. Sayın Hükümet, topraksız köylü
nün veya az topraklı köylünün biran evvel top
rağa kavuşturulması için hiçbir istical, hattâ 
hiçbir gayret göstermemektedir. Ama, toprak 
sahiplerinin, ama toprak ağalarının daha fazla 
toprağa sahibolmak, topraksız köylüden toprak 
kaçırması, iki şahitle'yüzlerce dönüm toprağa ye
niden sahibolması için bütün isticali göstermekte 
ve Karma Komisyon kurulmasını istemektedir. 
Arkadaşlar, topraksız köylünün hakkı mevzubah-
solduğu zaman, yoksul işçinin hakkı mevzubahsol-
duğu zaman, hiçbir istical yok. Sınıf tavizi gibi 
kelimeler kullanılır. Ama, büyük toprak sahip
lerini, ama nüfuz sahiplerini, toprak sahibi yap
mak, gerektiği zaman onlara Hazine topraklarını 
peşkeş çekmek gerektiği zaman, Hükümet bütün 
gayreti ve bütün isticalini gösterir. Bu, Hükü
metin.... 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Koçak zatıâlinize 
bir noktayı tanıtmak isterim. Bahis konusu öner
ge bu kanun tasarısının ruhu ile ilgili değildir. 
Yalnızca, Geçici Komisyona havale edilip, edil-
miyeceği mevzuunda görüşeceksiniz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Sayın Başkan, ben de aynı konuyu 
izah etmeye çalışıyorum. Geçici Komisyona ha
vale edilmesi demek, işde bir istical gösterilmesi 
demektir. Onun gerekçesini arz ediyorum. Bina
enaleyh, gündemin içindeyim, 
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Muhterem arkadaşlarım, toprak reformu ba
his mevzuu olduğu zaman kadastro meseleleri öne 
sürülülr. 25 sene, 30 sene zaman lâzım, denilir. 
Ama, fukaranın toprağını, fukaranın sürdüğü üç 
dönüm, beş dönüm tapusuz toprağı, ağanın, bü
yük toprak sahibinin tapulu malı yapmak gerek
tiği zaman hiçbir kadastro ve hiçbir engel ileri 
sürülmez ve hattâ bunlar ortadan kalkar. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Saçmalıyor
sun. 

BAŞKAN •— Sayın Önadım, bu şekilde be
yanda bulunmaya hakkınız yok; çok rica ederim. 
(A. P. si sıralarından gürültüler ve «yalan söy
lüyor» sesleri) Buyurun Sayın Koçak. 

T. î. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Saçmalıyan sizsiniz, yalan söyli-
yen sizsiniz. Biz gerçekleri söylüyoruz. (Gürül
tüler) Arkadaşlar, sosyalist elbette yalan söyle
mez. (T. î. P. sıralarından alkışlar, A. P. sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, mesele sosyalistin ya
lan söyleyip, söylemediği; kapitalistin bilmem ne 
olduğu falan meselesi değildir. (Soldan gürül
tüler) önergeyi konuşuyoruz. Lütfen önerge 
üzerinde konuşunuz. Bu müdahalelerdir ki, ha
tibi sadet dışına çıkarıyor çok zaman. 

T.I.P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, meseleyi 
gündem içinde izah etmeye çalışıyorum. Ama 
birtakım arkadaşlar nedense bu Toprak Ka
nununda, bu Tapulama Kanununda kendile
ri için büyük menfaatler görmektedirler ki bu 
Tapulama Kanununun aleyhinde konuşmak ge
rektiği zaman ve konuşan olduğu zaman bü
yük allerji göstermektedirler. Arkadaşlar, ne 
dersek diyelim, gerçekleri hangi kalıba bürür-
sek bürüyelim, nasıl saklamak, nasıl gözden ka
çırmaya çalışırsak çalışalım, Türkiye'nin Tür
kiye halkının bir toprak dâvası vardır. Ve bu 
toprak dâvasını ancak geniş ve etraflı bir top
rak reformu ile çözmeye imkân vardır. Başka 
türlü imkân yoktur. Binaenaleyh, yangından 
mal kaçırırcasına ve Anayasanın 38 nci mad
desini ihlâl edercesine, böyle Tapulama Kanun
ları ile birtakım insanları, nüfus sahiplerini, 
siyasi nüfus sahiplerini, servet sahiplerini daha 
çok toprak sahibi edecek ve topraksız köylünün 
toprak sahibi olmasını engelliyecek bu gibi -
kanunların geçici komisyonlarda süratle görü
şülmesi bendenizce çok tehlikelidir. 

9 . 2 . 1966 O : 1 

I Muhterem arkadaşlarım, şunun için tehlike-
I lidir; ne dersek dileyim, iktisadi mesele temel 
I meseledir. İktisadi mesele, yarım yamalak ted-
I birlerle, uydurma tedbirlerle bir zümrenin men-
[ faatini koruyan tedbirlerle halledilemez. Hallet-
I meye kalkanlar, mutlaka sonunda hüsrana uğ-
I rarlar. 
I İşte Hükümetin geçici komisyon kurulma-
I sı teklifini bu yarımyamalak tedbirlerden biri-
I sini kurtarma çabası olarak nitelemek yerinde 
I olur. Bunun için, kanunun bence acele çıkarıl-
I masına değil, bekletilmesi gerektiği kanısında-
I yım. Çünkü, nasıl olsa, Anayasa emri olarak, 
E Anayasanın 38 nci maddesi icabı olarak, Hü-
I kümet bir Toprak reformu kanunu getirmeye 
i mecburdur. O Toprak reformu kanunu içeri-
I sinde, bu mesele mütalâa edilir ve gerekiyorsa 
E Tapulama Kanunun Anayasaya uyan hüküm-
I leri çelişmezlik yaratılmadan Toprak reformu 
I kanununda yer alabilir, o Toprak reformu ka-
I nununa ithal edilebilir. Binaenaleyh, mesele-
I nin bir aceleliği yoktur, bilâkis meselenin bek-
I letilmesi gerekmektedir. Ne zamana kadar bek-
I lemcli? Toprak reformu kanunu gelinceye ka-
I dar beklemeli. Toprak reformu kanunu geldiği 
I zaman birlikte bu kanun gözden geçirilir. Eğer 
E o kanunun zihniyetine, o kanunun espirisine ve 
E Anayasanın espirisine uygun gelirse bu kanu-
I nun gerekli maddeleri oraya aktarılır ve çıkar-
I tılır. Binaenaleyh, böyle yarım tedbirlerle sa-
I ğından ve solundan Anayasayı kemirmek, yok-
I sulun hakkını kemirmek, topraksız köylüyü, 
I az topraklı köylüyü büsbütün toprak sahibi 
i olmak ümidinden uzaklaştırmak doğru değildir. 
İ Arkadaşlar bir yandan Seçim Kanunu geliyor 
| bir yandan Af Kanunu geliyor, bir yandan Ta-
I pulama Kanunu çıkarılmak isteniyor... 

|j BAŞKAN — Sayın Koçak, mevzuubahis 
li önergenin bunlarla hiçbir ilgisi yoktur. Rica 
|j ederim geçici komisyon hakkında fikriniz var-
I; sa onu söyleyiniz, kurulsun veya kurulmasın... 

I T.t.P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
I: (Devamla) — Bunun için geçici komisyonun 
li kurulması için hiçbir sebep yoktur. Normal ko-
i misyonlarda kanun enine boyuna Toprak re-
I formu kanunu ile birlikte incelenmeli görüşül-
i meli; ve yoksul Türk halkının lehine olarak 
; karara bağlanmalıdır. Yoksa bu kararlar, yok-

| sa bu geçici komisyonlar hiçbir meseleyi hallet-
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mez, daha fazla karıştırır. Hepinizi saygılarla 
selâmlarım. (T.I.P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar, buyu
run. Önergenin lehinde. 

(«Söz istiyoruz» sesleri). Efendim, İçtüzük 
maddesine göre iki lehte, iki aleyhte söz vermek 
imkânım vardır. Konuşmak için ismini yazdıran 
arkadaşlarımız tarafından bu doldurulmuştur. 
Sizlerden çok evvel söz istiyen arkadaşlarımız 
vardır. Mümkün olsa veririm, tabiî, sırayla.. 
Buyurunuz. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın Başkan 
değerli arkadaşlarım. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Geçen dev
re yer, yer gürültülere münakaşalara sebebol-
muş, hattâ Türkiye Cumhuriyeti devrinde Cum
hurbaşkanlığınca ilk defa vetoya mâruz kal
mış 509 sayılı Tapulama Kanunu, Cumhuriyet 
Senatosunun bâzı muhterem üyelerince Anaya
sa Mahkemesine müracaat edilmek suretiyle bu 
kanunun usul ve esas bakımından iptali talebc-
dilmiştir. Hâdiseleri serin kanlılıkla ve objektif 
olarak Yüce Meclisin huzuruna getirmekte fay
da vardır. İptal dilekçesinin ilk sebebi usulidir. 
O da, Yüce Senatoda oylamaya asgari 93 kişinin 
iştirak etmesi lâzımgelirken, bu kanunun oyla 
masına 7 kişi noksaniyle, 80 küsur kimsenin iş 
tirak etmiş olması, usul bakımından bir noksan
lık olarak, usuli bir hata olarak ileri sürülmüş
tür. Esas •bakımından iptal sebebi de biraz ev
vel konuşan arkadaşımın dile getirmeye çalıştı
ğı bâzı noktalar; 33 ncü madde bilhassa, iki şa
hitle Devlet arazileri gidecektir, endişesi dolayı-
siyle bunun Anayasaya aykırı olduğu mütalâası 
ve mülâhazalarıdır. Yüce Senato, kendi İçtüzü
ğü mucibince evvelâ usuli olan itirazı tetkik et
miş, hakikaten, Yüce Senatoda olmıyan 93 kişi 
iştirak etmesi lâzımgelirken 86 kişinin iştirak 
etmiş olmasını tesbit etmiş ve usul bakımından, 
şekil bakımından bu kanunun tümünü iptal et
miştir. Dâva dilekçesinde ikinci sebebolarak ile
ri sürülen esas hakkındaki iddiaları, hiçbir su
retle kaale almamıştır, tetkik etmemiştir, bun
ları incelememiştir. İptal sebebini münhasıran 
93 oya mukabil 86 oyun bulunmuş olmasıdır 
Binaenaleyh, işin şekil bakımından ıslahı lâzım

dır, kanaatindeyim. Anayasa Mahşemesinin ka* 
nununa ve İçtüzüğüne göre, Anayasaya göre, 
Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararları 
ya neşri tarihinden itibaren veya muayyen bir 
müddet sonra yürürlüğe girer. Bu kanunun 
önemini nazarı itibara alan Yüksek Mahkeme, 
kanunun altı ay sonra, yani 12 . 5 . 1966 ta
rihine kadar yürürlükte kalacağını ve o tarih
ten itibaren bu iptalin hüküm ifade edeceğini 
derpiş etmiş ve bu müddet içerisinde Yüce Mec
lisin bu boşluğu dolduracak veya usuli bakım
dan noksan olan bu kanunu usul hatasını gide
rerek tekrar tatbik mevkiine gelinecek imkânı 
sağlamak istemiştir. Hükümet, aynı kanunu, 
509 sayılı Kanunu yeni bir tasarı halinde Mec
lise getirmiş ve ilgili komisyonlara havale edil
miş, 12 . 5 . 1966 tarihine kadar kanunun 
çıkması gerektiğinden, çıkmadığı takdirde ta
pulama tatbikatı duracak ve bilhassa 509 sayılı 
Tapulama Kanunu ile alınmış olan kadrolarda 
çalışan Devlet memurlarına maaş verme imkânı 
olmıyacak, 509 sayılı Kanunla kurulmuş olan, 
50 yerde kurulmuş olan tapulama mahkemeleri 
duracak ve tapulama işi, istenilen süratte yürü-
miyecek ve bu sektörde bir teşevvüş husule ge
lecektir. Bizim vazifemiz, kalkınmamızla sıkı 
sıkıya ilgili olan bu tapulamayı plânın öngör
düğü müddette; 20 - 25 yıl müddette tapula
mayı ikmal etmeyi temin edecek mevzuatı getir
mek ve bu işi süratlendirmektir. Benim, şahsan 
no bir karış toprağım var ve ne de bu kanun
la bir karış toprak alacak arkadaşınız değilim. 

Toprak reformunun lüzumu olduğuna inanı
yorum. Ve toprak reformunun geçen devrede 
kadük olmuş, tarafımızdan ele alınmış kanunun 
Geçici Komisyonda görüşülmesi için lehte oy 
kullanmış bir arkadaşınızım. Fakat, tapulama 
işlerinin de süratle ilerlemesi hiç şüphe yok ki, 
bizim milletvekilliği vazifelerimizin icabatm-
dandır. İlgili komisyonlardan beşer tane arka
daş seçilecek, esasen geçen devrede bu kanun 
tasarısı ariz ve amik ikişer defa Meclislerde gö
rüşülmek suretiyle müzakere edildi, münakaşa 
edildi. Şimdi 12 Mayısa kadar tekrar müzakere 
ve münakaşa ederek bu boşluğu doldurmak mec
buriyetindeyiz. İiddia edildiği gibi, toprak re
formunu zedeliyen hükümler varsa, onlar bu 
müddet içerisinde tekrar etüt edilir, tetkik edi
lir, hakikaten Meclis buna kanaat getirirse, o 
hükümleri tashih eder, ıslah eder. Esasen ko-
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parılan fırtına 33 ncü maddede toplanmakta
dır. 100 dönüm meselesinde toplanmaktadır. 
Bunu tekrar etüt ederiz. Icabederse bunu indi
rir veya ayniyle bırakırız. Kanunun heyeti 
umumiyesiyle diğer hükümlerinde her hangi bir 
iddia ve dâva yoktur. Binaenaleyh, tek bir mad
deye münhasır olan bir dâva için, bu kadar 
kalkınmamız ile, yakından ilgili ve bu kadar 
önemli bir kanunun, tatbikatını geciktirmek 
veya bu süre içerisinde kanunu çıkarmamak su
retiyle uzun müddet boşlukta bırakmak, bu 
konuyu, zannederim ki, milletvekillerimiz ile 
bağdaşan bir durum olmasa gerektir. Adalet Ko
misyonundan, İçişleri Komisyonundan, Plân 
Komisyonundan bu işlerin tatbikatlarını bilen 
arkadaşlar seçilmek suretiyle arz ettiğim dâva 
konusu olan, şikâyet konusu olan bir iki mad
deyi 12 Mayısa kadar enine boyuna etüdetmek 
suretiyle, tetkik etmek suretiyle, iddia edilen 
Anayasa maddeleriyle karşılaştırmak suretiyle, 
toprak reformunun nereleri çelişiyor, nereleri 
çeliyor bunları yine etüdetmek suretiyle 12 Ma
yısa kadar, bu kanunu çıkarmak mecburiyetin
deyiz. Bu mecburiyet hukukî bir mecburiyettir. 
Bundan kaçınmamıza imkân yoktur. Bu huku
kî mecburiyet sebebiyle ve kanun hakkındaki şi
kâyetin bilhassa 33 ncü maddede toplanmış ol
masına ve bu şikâyeti de kısa bir zamanda hal ve 
fasletmek imkânına malik bulunmuş olmamız se
bebiyle bendeniz Hükümetten gelen bu teklifin 
509 sayılı Kanunun ilgili komisyonlardan ku
rulacak beşer kişilik üye seçilmek suretiyle ku
rulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesini ve 
12 Mayısa kadar kanunlaşmasını arzu ediyorum 
ve teklifin lehinde oy kullanacağım, saygıları
mı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Turhan Fey-
zioğlu, önergenin aleyhinde. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başka
nım, aleyhinde ben söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Diler, bir lehte, bir 
aleyhte söz veriyorum, zatıâlinizin sırasını kay
dettim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Ben aleyhin
de istemiştim, efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde mi istediniz Sayın 
Diler? Sayın Feyzioğlu çok rica ederim sıra Di
lerindir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Grup 
adına aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu grup adına 
önergenin aleyhinde söz istemişlerdir, grup adı
na buyurun, efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın arkadaşlarım top
rak reformu tasarısının bir geçici komisyonda 
incelenmesi hakkındaki bir önerge bu Mecliste 
bir iki gün önce maalesef reddedilmiştir. Top
rak reformu tasarısının geçici komisyonda ince
lenmesini reddettikten birkaç gün sonra, Tapu
lama Kanununun bir geçici komisyonda ince
lenmesi hakkındaki teklife müspet oy kullan
mak imkânını görmediğimizi söylemek isterim. 
Tapulama Kanunu, bâzı yönleriyle, kadrolariy-
le kazai ihtilâfları biran evvel halletmek için 
getirilmiş hükümleriyle faydalı hükümler ihti
va edebilir. Fakat, Tapulama Kanununun, top
rak reformu ile çelişir halde bulunduğu iddia
ları, Türk kamu oyunda geniş yer tutmuştur. 
Şahsan Tapulama Kanununun aleyhinde kır
mızı oy kullanırken, Tapulama Kanununun 
hakkında geçen dönemde, de kırmızı oy kullan
dığım zaman, Tapulama Kanununun, Toprak 
Reformu ile bağdaşmasına imkân görmediğim 
vo âmme malı toprakların, birkaç şahitle şahıs
lar tarafından zaptedilmesi yolunda yer yer gö
rülen suiistimalleri önleme, çabasından mülhem 
idim. O zamandan bugüne kadar geçen tecrü
be, kanun Anayasa Mahkemesi tarafından ip
tal edilinceye kadar geçen tecrübe, kanaatimce, 
bu yoldaki endişelere hak verici olmuştur. Bu 
itibarla, kanunun her türlü mahzurdan uzak 
olarak çıkabilmesi amaciyle havale edilmiş ol
duğu komisyonlarda ayrı, ayrı ve etraflıca in
celenmesinde fayda vardır. Bu kanun belli bir 
tarihe kadar çıkarılmadığı takdirde ne olur? 
Belli bir tarihe çıkmadığı takdirde ondan evvel 
yürürlükte bulunan hükümlerin yürürlüğe gir
mesi lâzımgelir. Kaldı ki, vazifesini dikkatle ve 
yeter derecede kararlı olarak yapan üç komis
yonun bahis konusu olan tarihten önce bu ka
nun tasarısını incelemesi ve Genel Kurula sevk 
etmesi pekâlâ mümkündür. 

Kanun tasarısının daha önce etraflıca ince
lenmemiş olması komisyonlarda yapılacak olan 
çalışmayı güçleştirici değil, kolaylaştırıcı ve 
hızlandırıcı olması lâzımgelir. Yalnız Tapulama 
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Kanununun mahzurlu olduğu, etraflıca bir çok 
uzmanlar tarafından ,pek çok çevrelerde pek 
çok defalar yazılmış, belirtilmiş olan ve uzun 
münakaşalara, haklı tartışmalara yol açmış olan 
hükümlerinin üç komisyonda dikkatle ve ayrı, 
ayrı incelenmesinde fayda gördüğümüzü belirt
mek isterim. Tapulama Kanununun mahzursuz 
olan teknik hükümleri, toprak reformu ile ça
tışma anlamı taşımıyan veya âmme haklarının 
kaybolmasına yol açmıyacak olan hükümleri 
daha önce incelenmiş olduğu için büyük bir sü
ratle komisyonlarda gözden geçirilebilir. Fakat, 
asıl siyasi tartışma konusu olan hükümleri üze
rinde bir geçici komisyonun acele incelemesi ye
rine 3 komisyonun incelemesini tercih etmekte
yiz. 

Bilhassa birkaç gün önce Toprak Reformu 
tasarısının, teklifinin, benim de imza sahiple
rinden biri olduğum teklifin, Coşkun Kırca ve 
Turan Şahin arkadaşımızın bir. geçici komisyon
da incelenmesi talebine rağmen, değil, üç ko
misyonda 7 - 8 komisyonda incelenmesini haklı 
gösterecek şekilde beyanlarda bulunulduktan ! 
ve bu yolda oy kullanıldıktan sonra Tapulama i 
Kanununun- alelacele bir geçici komisyonda ko
nuşulmasını uygun görmemize imkân yoktur. 
Bu anlayış içinde geçici komisyon kurulmasının 
aleyhinde oy kullanacağımızı bildirmek isterim. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym Mustafa Kaptan, önerge • 
lehine, grup adına buyurun, efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KAP
TAN (Sinop) — Muhterem arkadaşlarım, mâru
zâtım kısa olacaktır. Yalnız bir noktayı dikkatle 
ayırmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir toprak rejimi 
var, bir toprak politikası var. Toprağın var ol
duğu andan itibaren toprak rejimi vardır. Top
rak politikası zaman, zaman bâzı hükümetlerce 
ele alınmıştır. Toprak rejimini düzenliyen hü
kümler bizde dün de vardı, bugün de bu kanun 
mevzuudur. Toprak reformu kanunu ise bir top
rak politikasıdır. Bâzı arkadaşlarımın kasdî ola
rak ikisini birbirine karıştırmak suretiyle politi
ka yaptıklarına şahidoldum. Halbuki, mülkiyet 
hakkını tesis eden, onu teminat altına alan top
rak rejimi toprak politikası mevzuu olan Toprak 
Kanununa da zemin hazırlamaktadır. Bugün bah
si geçen toprak politikası mevzuu olan hususlar

da en büyük itiraz, bir memlekette tapulama ya
pılmadıkça toprak rejimi esas bir temele bağlan
madıkça, kadastro olmadıkça bunun yapılamıya-
cağı merkezindedir. Bunun ikisini birbirine ka
rıştırmak suretiyle politika yapan arkadaşlarım 
şunu iyi bilmelidirler ki, kendi iddialarını yine 
kendileri çürütmektedirler. Bu kanun, süratle 
müzakere edilip rejim esaslı şekilde temin edil
medikçe, kendi getirdikleri reform olmıyacaktır. 
Toprağın miktarını, sahibini temin etmeden, te
sis etmeden, ona mülkiyet hakkı vermeden nasıl 
toprak reformu yapıyorsunuz? 

Muhterem arkadaşlarım, bir kere bu ikisini 
ayrırmamız lâzım. 

İkinci husus, bâzı arkadaşlarımızın da Top
rak reformu Kanunu kabul edilmedi diye hissî 
sebeplerle karşımıza çıktığını gördük. Arkadaş
larım Sayın Uyar arkadaşım işin, vakıanın aslı
nı nakletti. Bu kanun yeni görüşülmüyor. Bura
da, bazan sabahlara kadar uğraşmak suretiyle ge
çen devrede, bâzı arkadaşlarımız, bu arada Uyar 
arkadaşımız, bu arkadaşınız da dâhil büyük emek
ler verdik. O zaman, neredeydi bu arkadaşları
mız? Ne reformcular burada vardı, ne başkaları 
vardı. Sadece mülkiyet hakkını, toprak mülkiye
tini esasa bağlamak için çalışan arkadaşlarımız 
uyku uyumadılar ve bu kanunu defaatle tetkik 
ettiler. Şimdi kanun usul bakımından bozulmuş 
buraya geliyor. Yeniden tetkik edilecek, belki 
bir iki mevzu vardır; ©ediği gibi gerek Karma 
Komisyonda, gerek Mecliste müzakere yapılırken 
alerji duyulan 33 ncü madde veyahut başka mad
de varsa pekâlâ müzakeresi yapılabilir. Ama, ka
nunun heyeti umumiyesi yeni bir mevzu değil
dir. Bu Meclisin defaatle tasvibinden geçmiştir. 
Ve vetoya da uğramak suretiyle en az, en çok üze
rinde hassasiyetle durulmuş bir mevzudur. Yani, 
öyle transit geçmiş bir kanun değil. Reisicumhu
run vetosundan geçtikten sonra bütün Türk ef
kârının, bu arada her milletvekilinin en çok tet
kikinden geçmiş bir kanundur. Ondan sonra ge
lip de, efendim Karma Komisyon mahzurlu, şu 
bu demenin yerinde olmadığı kanaatindeyim. Bu 
Karma Komisyonun biran evvel kurularak bu 
kanuna göre tesis edilmiş müesseselerin, mahke
melerin, makamların, kadroların muallâkta bıra
kılmamasını ve huzursuz yapılmamasını bilhassa 
istirham ediyorum. Bu, aynı zamanda bizim hay
siyet meselemizdir. Kendi kurduğumuz, kanunla 

- -674 — 



M. Meclisi B : 43 9 . 2 . 1066 O : 1 

tesis ettiğimiz müesseseyi bir tarafa bırakmak ka
mu oyu önünde her halde iyi bir netice doğur
masa gerektir. Hürmetlerimi sunarım, arkadaş
larım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bahis 
konusu önerge üzerinde lehinde ve aleyhinde ol-
ımak üzere ikişer arkadaşımız konuşmuştur, öner
geyi Yüce Meclisin oyuna sunacağım, önergeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 
geçilecek beşer üyeden kurulu geçici bir komis
yonda görüşülecektir. 

6. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan Anlaşma hü
kümleri uyarınca kurulacak olan 15 ki§üik (Kar
ma Parlâmento Komisyonu) na 373 sayılı Ka
nun hükümlerine uygun olarak siyasi parti grup
larınca gösUrÜen adayların Genel Kurulun bil
gisine sunulması. 

BAŞKAN — Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlâmento Komisyonuna partilerce gös
terilen adaylar Yüksek Meclisin bilgilerine sunu
lacaktır. 
Avrupa Ekonomik topluluğu, Karma Parlâ

mento Komisyonuna partilerce gösterilen 
adaylar 

Adalet Partisi 
Fethi Tevetoğlu (Samsun Senatörü) 
Safa Yalçuk (Çorum Senatörü) 
Aydın Yalçın (İstanbul Milletvekili) 
Mesut Erez (Kütahya Milletvekili) 
Feyyaz Koksal (Kayseri Milletvekili) 
Kemal Yılmaz (Ankara Milletvekili) 
Şinasi Osma (İzmir Milletvekili) 
Cahit Karakaş (Zonguldak Milletvekili) 

C. H. P. 
Muallâ Akarca {Muğla Senatörü) 
Bülent Ecevit (Zonguldak Milletvekili) 
Salâhattin Kılıç (Samsun Milletvekili) 
"İbrahim öktem (Bursa Milletvekili) 

M. P. 
Hilmi İşgüzar (Sinop Milletvekili) 

T. I. P. 
Behice (Boran) Hatko (Uıfa Milletvekili) 

Y. T. P. 
Mehmet İzmen (Giresun Senatörü) 
BAŞKAN — Avrupa Ekonomik Topluluğu 

Grupuna katılacak olan Parlâmentomuzun Mil

let Meclisi Grupundan arkadaşlarımızın isimle
ri okunmuş bulunmaktadır. Yüce Meclisin bil
gilerine sunulur. 378 sayılı Kanun uyarınca 
bu arkadaglarımız toplantıya katılacaklardır. 

7. — Bulgaristan Parlâmento Başkanının, 
Bulgaristan'ı eiyaret maksadi/yle; Berlin Tem
silciler M-eclisi Başkanının, Almanyalı iadeten 
ziyaret maksadÂyle, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden birer heyetin daveti ile ilgili olmak 
Meclislerin Başkanlık Divanlarmca müştereken 
tesbit edilen uygun mütalâaların Genel Kuru
lun tasvibine sunulması. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu ve Mil^ 
let Meclisi Başkanlık Divanları müşterek top
lantısında bu hususta alınmış bulunan ka ran 
okutuyorum. 

«Bulgaristan Parlâmento Başkanının, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden bir Heyetin 
Bulgaristan'ı ziyaretiyle ilgili davetinin prenr 
sip itibariyle kabulü ile keyfiyetin Genel Ku
rulların tasvibine sunulması, 

Berlin Temsilciler Meclisi Başkanının Tür
kiye Parlâmentosundan bir Heyetin Almanya'yı 
ziyaretiyle ilgili olup, 25 Haziran 1965 gün ve 
(34) sayılı Kararı ile prensip yönünden kabul 
edilmiş olan davete icabet hususunun Genel Ku
rulların tasvibine arz edilmesi.» 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, bu hususta müta
lâa beyan etmek istiyorsunuz. Lehinde mi, 
aleyhinde mi? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Lehinde. 

BAŞKAN —Buyurun. 
Muhterem arkadaşlarım, bir bilgi olsun di

ye Yüce Heyetinize sunuyorum. 378 sayılı Ka
nuna göre böyle bir ziyaret talebinde bulunul
duğu taktirde bâzı kendine göre prosedür içe
risinde Yüce Meclislerin de onayı' alınmak ik
tiza etmektedir. Başkanlık Divanının o yönden 
kararını okuttum. 

Buyurun Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Başkanlık

ça okunan Başkanlık Divanlarının müşterek 
mütalâasında iki ayrı davet bahis konusudur. 
Birisi Batı - Berlin Parlâmentosunun daha doğ
rusu Şehir Meclisinin daveti, diğeri de Bulga
ristan Parlâmentosunun daveti. Bu konuda halen 
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yürürlükte olan yönetmelik hükümleri gereğin
ce Sayın Başkanlık Divanları mütalâalarını ay
rı, ayrı Genel Kurullara sunmadan önce, Hükü
metin bu konudaki mütalâasını almakla yüküm
lüdürler. Sayın Başkanlıktan istirham ediyo
rum, Batı - Berlin Şehir Meclisi ile Bulgaris
tan Parlâmentosunun, Parlâmentomuza vâki 
davetleri hakkında ayrı ayrı muhterem Hükü
metin mütalâası ne olmuştur ? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Se
nato ve Millet Meclisinin Müşterek Başkanlık 
Divanı toplantısına katılmış bir arkadaşınız ola
rak Yüce Meclise şunu ifade etmek isterim ki, 
Her iki davet hakkında da Hükümetin müspet 
mütalâası alınmıştır. Ki, o uygun mütalâa üze
rine Senato ve Millet Meclisinin Müşterek Baş
kanlık Divanı bu konuda Yüce Meclise davetin 
kabul edilebileceği mütalâasiyle gelmiş bulun
maktadır. Sayın Kırcaya cevaben arz olunur 
ve Yüce Meclisin de bilgilerine sunulur. Evvel 

emirde bu konuda ayrı ayrı oylama yapacağım. 
Şimdi, Bulgaristan Parlâmento Başkanının Bul
garistan'ı ziyaret maksadiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden bir Heyetin davetini kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Berlin Temsilciler Meclisi Başkanının, Al
manya'yı iadeten ziyaret maksadiyle T. B. M. M. 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz. 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ge-

cekondıdarın eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanında nsözlü sorusu (6/56) 

BAŞKAN — Saym Ülker, buradalar. Sayın 
İmar ve İskân Bakanı? Yoklar. Sayın İmar ve 
îskân Bakanı bulunmadıkları cihetle sözlü soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalan-. 
mış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaşmasın
dan bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet ara
sında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, sözleş
me veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağlayı
cı nitelikte belge* imzalandığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/70) 

nden bir Heyetin daveti hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Oy bir
liğiyle kabul edilmiştir. 

378 sayılı Kanun ve buna . uygun olan yö
netmeliğin hükümleri dairesinde gerekli işlem 
yapılacaktır. 

8. — İtalyan Parlâmentosundan bir heyetin 
memleketimizi iadeyi ziyaret maksadiyle daveti 
hakkında Meclislerin Müşterek Başkanlık Divan-
larınca müştereken alınan kararın Genel Kuru
lun tasvibine sunulması. 

BA.ŞKAN — Kararı okutuyorum. 
«Vâki davet üzerine Türkiye Büyük Millet 

Meclisinden bir Heyetin 1956 yılında ttalya'ya 
yaptığı ziyaret sebebiyle İtalyan Parlâmento
sundan mukabil bir Heyetin memleketimizi zi
yaret maksadiyle davet olunması hususunun 
Genel Kurulların tasvibine sunulması ve davet 
olunacak heyet üyelerinin miktarının tâyin, 
yetkisinin Millet Meclisi Başkanına bırakıl
ması ;» 

BAŞKAN — Kararı Yüksek Heyetinizin 
oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu ka
rara göre Meclislerin Başkanlarına İtalyan 
Parlâmentosundan davet edilecek üyenin ade 
dini tâyin yetkisi de verilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Meh
met Ali Aybar'm ikinci sorusu. Daha önce mehil 
verilmiş bulunulduğu cihetle mehli tazammun 
eden güne bırakılmıştır. 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an* 
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kaç. 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv'ün aynı mealdeki sorusu yine Meclisçe 
mehil verilmiş bulunduğu cihetle mehil günü
ne bırakılmıştır. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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4. — Samsun Milletvekii Bahattin Vzunoğ-
lu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarçamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/81) 

BAKSAN — Sayın Uzunoğlu?.. Buradası
nız. Sayın Ticaret Bakam? Yoklar. Sayın Ti
caret Bakanı bulunmadıkları cihstle sözlü soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — îstanlnd Milletvekii Reşit Ülker'in, ge
çen yıllarda iselerden mesun olup da üniversite 
ve yüksek okullara gir emiy enlerin durumları na
zara alınarak ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

BAŞKAN — Soru 1,5 ay mehilli bulunduğu 
cihetle mehil ile tâyin edilen güne bırakılmıştır. 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve müf
redat programlarında tadilât yapmak suretiyle 
lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri yüksek 
öğrenim kurumlarına devam imkânlarının sağla
nıp sağlanmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/87) 

BAŞKAN — Soru 1,5 ay mehilli bulunduğu 
cihetle mehil ile tâyin edilen güne bırakılmıştır. 

7. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve yük
sek okullarda, normal öğrenim sürelerini doldur
dukları halde, mezun olmamış kaç öğrenci bulun
duğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/90) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Çakmak izinli bu
lunduğu cihetle izini takibeden güne bırakılmış
tır. 

8. — Kütahya Mületveki Ahmet Can Bilgin'-
in; Tunçbilek Termik Santraline yapılan ilâve 
santralin halen niçin işletmeye açılmadığına dair 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İb
rahim Deriner'in sözlü cevabı (6/93) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Can Bilgin, bura
dalar. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
buradalar. Sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına tavassutlarınızı arz ve rica ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Ahmet Can Bilgin 

Tunçbilek Termik Santraline yapılan ilâve 
santral kaç liraya ihale edilmiştir? Bugüne ka
dar ne yatırım yapılmıştır? Halen niçin işlet
meye açılmamıştır? 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı, buyurunuz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, Kuzey - Batı sisteminin ihti
yacının karşılanması için Tunçbilek Santraline 
ilâvesi derpiş olunan 65 000 Kw. lik termik üni
te bir buçuk aydan beri servise girmiş bulun
maktadır. Ve bu tesis için nihai keşif bedeli tam 
olarak bilinmemekle beraber 120 milyon Tl. sı
na mal olacağı tahmin olunmaktadır. Ünite 1,5 
aydan beri dediğini gibi servistedir ve Kuzey -
Batı sistemini beslemektedir. Bu ünite zaten 
servise girmemiş olsaydı, Kuzey - Batı sistemi 
çok daha müşkül anlar ve tahditli elektrik ver
me cihetine gitmek mecburiyetinde kalacaktır. 
Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Can Bilgin. 
AHMET CAN BİLGİN (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlarım, Sayın Bakanın vermek 
lûtfunda bulunduğu cevaba teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Tunçbilek Termik 
Santrali, biliyorsunuz 1954 senesinden beri faa
liyette idi. Bilâhara 27 Mayıs 1960 ihtilâlinden 
sonra bu santral istop ettirildi. Tabiî malûm şe
kilde, seçim propagandası için yapıldı ithamiyle 
durduruldu. Bu santral, biliyorsunuz termik 
santraller umumiyetle piyasada kullanılmıya-
cak kalitede olan kömürlerle çalışmaktadır ve 
o sırada ben de aynı işletmede çalışıyordum; 
maden işletmesinde. 200 bin ton civarında biri
ken şlam kömür, bu santralin kapatılması se
bebiyle gözlerimizin önünde yandı. Muhterem 
arkadaşlarım, bilâhara santralin önemini idrak 
eden zamanın hükümeti santralı faaliyete geçir
dikten başka bunun kâfi gelmediğini de görerek 
ilâve bir santral tesisine doğru gidildi. Bu sant
ral, eski santral AEG firmasının kurmuş olduğu 
bir santraldi. Zamanın tsknik elemanları perso
nelin bu santral üzerinde ihtisaslaşmış olduğu
nu ve yine yapılacak olan ihalenin bu firmaya 
yapılması gerektiğini raporlarında belirttikleri 
halde, 10 milyon lira gibi daha ucuz bir teklif 
yapan Avusturya'nın Elin Unyon AEG firma-
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sına sipariş yapılıyor. Dikkatlerinizi bilhassa şu 
noktada çekerim ki, muhterem arkadaşlarım, bu 
firma aşağı - yukarı 15 bin kilovattık santral
den yukarı büyük kapasitede bir santral bugü
ne kadar dünya üzerinde kurmamıştır. İlk de
fa 65 bin Kw. lik bir santralı Türkiye'de kuru
yor ve memleketimiz bir tecrübe tahtası gibi, 
burada bu santrali tecrübe etmeye başlıyor. Bu 
santralin 9 . 1 . 1965 tarihinde işletmeye açıl
ması ve Etibanka devredilmesi iktiza ederken 
Sayın Bakanın da arz ettiği gibi aşağı - yukarı 
1,5 ay önceki ben tarihini de söyliyeyim, 
17 . 12 . 1965 tarihinde tam kapasite ile bir 
hafta müddetle çalıştırılmıştır. Fakat, hemen 
şunu ilâve edeyim ki, arkadaşlar, santral bugün
kü hali ile anlaşmada istenilen kalitedeki kömü
rü kullanamamaktadır. Şilâm kömür kullanıl
dığı takdirde borularına sarılmaktadır. Bugün 
Ankara'da, İstanbul'da veya İzmir'de sanayide 
kullanılan kömürü hususi surette kırıp iyi ka
liteli kömürü vermediğiniz takdirde santral sık 
sık ıstop etmektedir. Nitekim santral birkaç 
gün önce faaliyete geçmiştir. Yine bu tarihten 
sonra bir ay müddetle çalıştıktan sonra 15 gün 
lük bir inkıta devresi yine geçirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu soruyu benim 
sormaktan maksadım, bundan sonra yapılacak 
olan ihalelerde bilhassa memleketin yüksek 
menfaatlerinin nazarı itibara alınması, politik 
oyunlarla, politik maksatlarla bu şekildeki ha
ricî ihalelerin memleket ekonomisini sarsacak 
yönlere tevcih edilmemesini tavsiye etmekten 
ibarettir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

9. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil-
gin'in, Garp Linyitleri İşletmesi Değirmisaz böl
gesindeki mevcut kömür rezervinin tükenmesi 
halinde, mevcut tesislerden ne şekilde istifade 
edileceğine ve çalışan işçilerin istikbali hakkında 
ne düşünüldüğüne dair sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'iîi sözlü ce
vabı (6/94) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve Bakan burada
lar, soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı

rılmasına tavassutlarınızı arz ve rica ederim. 
Kütahya Milletvekili 

Ahmet Can Bilgin 
1. Garp Linyitleri İşletmesi Değirmisaz 

bölgesindeki mevcut kömür rezervinin tüken
mesi halinde bu bölgede çalışan işçilerin istik
bali hakkında Bakanlığınız ne düşünmektedir? 

2. Buradaki mevcut tesislerden ne şekilde 
istifade edilecektir f 

3. Mevcut tesislerden istifade edilecek yeni 
bir endüstrinin bu bölgeye kurulmasının düşü
nülüp düşünülmediği? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Değirmisaz işletmesi kömür 
yataklarının tükenmesi üzerine önümüzdeki Ha
ziran veyahutta Temmuz ayında kapanması mu
karrerdir. Gerek işletme tarafından gerekse Ma
den Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan etütler neticesinde yeni bir maden yata
ğının bulunması mümkün olmamış ve işletmenin 
işlemekte olduğu takriben yüz bin tonluk kısmı
nın tamamlandıktan sonra kapanması takarrür 
etmiş bulunmaktadır. Burada bulunan sosyal te
sislerin, evvelâ halen Bandırma'da tesis edilmek
te olan Boraks Fabrikasına, orada kurulması 
düşünülmüşse de Boraks Fabrikasının en uygun 
olarak Bandırma'ya tesis edilmesi takarrür etti
ğinden halen buradaki tesislerin hangi maksada 
kullanılacağı hakkında katî bir karar yoktur. 
Ancak, okul veya başka bir endüstri imkânı 
üzerinde halen çalışmalar yapılmaktadır. Diğer 
taraftan buradaki personel civarda mevcut kö
mür işletmelerine veya Bandırma'da tesis edil
mekte bulunan Boraks Fabrikasına verilmek su
retiyle tamamen yerleştirilecektir. Saygılarımla 
arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Can Bilgin. 
AHMET CAN BİLGİN (Kütahya) — Sa

yın Başkan muhterem arkadaşlarım, Sayın Ba
kanın vermiş oldukları malûmata teşekkür ede
rim. Tamamen buradaki 850 civarında çalışan iş
çinin şu anda Bakanın vermiş olduğu izahat ken
dilerini tahmin ederim ki, serinletici ve hoşnut 
edici mahiyettedir. Boraks Fabrikasından bah
settiler. Boraks Fabrikasının Emet'te kurulma
sının kararlaştırıldığı ve Resmî Gazetede de ilân 
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edildiği halde bu fabrikanın Bandırma'ya hangi 
maksatlarla nakledildiği cümlenizin malûmudur. 
Bu aşağı - yukarı bir sene önceye kadar Emet'de 
hazırlıkları yapılmış ve bu tükenecek olan ma
denlerin yerine bu fabrikanın ikamesi düşünül
müş idi. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakandan istir
hamım şu olacaktır. Burada, 850 civarında ça
lışan işçinin istikbali bakımından burada yapı
lan MTA nın aramaları müspet netice vermemiş
tir, fakat, daha biraz ilerde müspet neticeler 
alan hususi işletmeler ve halihazırda mostra ha
linde görünen kömür yatakları mevcuttur. Aci
len MTA ile temasa geçilerek buralarda etüt ya
pılması ve buradaki işçinin oraya nakledilerek 
orada yeni bir maden endüstirisinin kurulması
na tavassutlarını rica ederim. Artık orada kalan 
sosyal tesislerin de bir nakliye vasıtası ile, bir 
miktar uzakta olacak belki, fakat bu mesafe de 
20 - 30 kilometreyi geçmiyen bir mesafedir, o me
safe işçinin nakli ile oradaki tesislerden istifade 
edebilecekleri kanısındayım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Erzurum'da aile başına kaç ton kok kömü
rü verildiğine ve Doğu illerinde, kömür konten
janının artırılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusu ve Enerji ve Tabiî kaynaklar 
Bakanı İbrahim Deriner'in sözlü cevabı (6/95) 

BAŞKAN — Sayın Pasinli burada. Sayın 
Enerji Bakanı da buradalar. Soruyu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Enerji ve Tabiî Kayna'klar Bakanlığından 

aşağıdaki sorumun sözlü olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum Milletvekili 

Nihat Pasinli 

1. İstanbul ve Ankara'da aile başına kaç 
ton kok kömürü verilmektedir, ve tonu kaç li
radan satılmaktadır ? 

2. Erzurum'da aile başına kaç ton kömür 
verilmekte ve tonu kaç liradan satılmaktadır ? 

3. Doğu illerine kömür kontenjanının artı
rılması düşünülüyor mu1? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan 
sayın milletvekilleri; Ankara ve İstanbul'da 
halen yürürlükte bulunan iki rejim vardır. Bun
lardan bir tanesi hepimizin bildiği gibi ikamesi 
olup devam edenler ve bir de sonradan gelen 
ve karnesi olmıyanlar. Karnesi olanlara, biliyor
sunuz 750 ilâ 2 700 kiloya kadar kömür veril
mektedir. Oturdukları evin vüsatma göre... Bu
nun haricinde, dışardan sonradan gelmiş olan 
vatandaşlara maalesef normal bir kömür kon
tenjanı tahsis etmek mümkün değildir. Sanayide 
kok kömürünün istihlâkinin artması ve kok 
istihsalinin istenilen seviyeye yükseltilememesi 
buna âmil olmuştur. Ancak, evvelki sene Kara
bük üçüncü fırınında vuku bulan arıza dola-
yısiyle elimizde kalmış olan altı yüz bin ton 
kadar bir kok kömürü geçen sene vatandaşlara 
fazladan olarak, kömür karnesi ohnıyanlara 750 
şer kilo olarak tevzi edilmiştir. Artan bir mik
tarı da bu sene tevzi edilmiştir ve tevzi de de
vam etmektedir. 

Erzurum iline belgeli olarak takriben 15 
bin tonu biraz geçkin bir kömür tahsisi yapıl
mıştır. Bu kömür bildiğimiz fiyat üzerinden 
173 liradan verilmekte ve buna ilâveten ilgili
ler tarafından yapılan masraflar konulması su
retiyle 215 lira üzerinden Erzurum'da satılmak
tadır. Ancak, tahsis edilmiş olan bu kömür Er
zurum'un ihtiyacını karşılamaktan uzaktır, iki 
senedir, ayrıca Erzurum, için yine 15 bin ton
luk, fakat, bu sefer yerinde teslim 156 liradan 
kömür verilmektedir. Ve bu kömür, Kurumca 
temin olunan vagonlar vasıtasiylc yerine gön
derilmektedir. Valilik, bunu nakliye ve oradaki 
maniplasyon masrafları dâhil olmak üzere ilgi
lilere tevdi etmektedir. Bir belgenin valilikçe 
verilmesi suretiyle ilgili vatandaşlar bundan 
faydalanmaktadır. Ancak, nakliyeden ve di
ğer masraflardan dolayı bu kömürün fiyatı 360 
liraya kadar yükselmektedir. Bu sebepten, iki 
türlü piyasa fiyatı mevcudolmakta ve hoşnut
suzluk da buradan gelmektedir, önümüzdeki se
ne kok tahsisinin artırılacağını mümkün görme
mekteyim. 

Erzurum'un ihtiyacının başka şekilde karşı
lanması düşünülmektedir. Daha ziyade linyit 
kömürü tahsisi ve o civardaki mevcut kükürtlü 
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vo saire gibi hususi teşebbüs elinde bulunan iş
letmelerin daha rasyonel bir hale getirilmesi su
retiyle gerek teknik ve gerekse malî imkânlar 
sağlamak suretiyle bu işletmelerin yaz kış ça
lışır bir hale getirilmesi ve oradan istihsal edi
lecek Linyit'irı Erzurum'a verilmesi üzerinde 
çalışılmaktadır. Ümidediyorum ki, önümüzdeki 
sene bugünkü sıkıntıyı biraz daha tahfif etmek 
imkânına malik olacağız. Say giy] e arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Pasinli. 

NtHAT PASİNLÎ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Sayın Yüce Meclisin üyeleri, Doğunun bin-
bir derdinden birisi olan yakacak ihtiyacının had 
bir selde geldiği, tahammül edilmez bir duruma 
düştüğü için bendeniz bu soruyu Sayın Bakan
dan sormuş bulunuyorum. Sayın Bakanın lütfe
dip verdikleri, cevaplardan ötürü kendilerine arzı 
teşekkür ederim. Bununla beraber, ben sözüme 
şuradan başlamak istiyorum. Bir vecize olarak, 
«Adalet mülkün temelidir.» deniyor. Haddizatın
da bölgede ikilik mevcuttur. Bir taraftan İstan
bul ve, Ankara, bir tarafta Doğu... Yedi ay sü
rekli kışı olan, sıfırın altında 1 8 - 1 9 derecede, 
ısıda barınmak istiyen vatandaşlara verilen, tah
sis edilen kömürlerle, İstanbul'da Ankara'da be
tonarme karkas ve yığma, muntazam binalar 
içerisinde oturan vatandaşlarımızın aldıkları kö
mürler arasında bariz farklar vardır. Birisine 
2,5 ton, birisine, 1 ton veya 500 kg. veyahut da 
250 kg. Tasavvur buyurunuz sayın arkadaşlar, 
250 kg. kömürle bir kış, yedi ay Erzurum'da bir 
aile bir soba yakıp geçinecektir. Bu mümkün mü
dür, bu olabilir mi? Ne yapmak lâzımdır? Teze
ğe başvuruyoruz. Tezek dolayısiyle gübreyi tabiî 
gübre olmaktan çıkarıyor, millî bir yakıt oluyor 
bizim için. Eğer memlekette zirai bir kalkınma 
düşünüyorsak hiç şüphesiz ki, tabiî gübrenin 
tarlaya intikali lâzımdır. Beş Yıllık Plânda bir 
münazara olmuştu. Plân Komisyonu Doğu ve 
Güney - Doğu mebuslarını, çağırmış ve burada 
bunların üzerinde bâzı bilgiler vermiştik. Bu ara
da Doğunun kalkınması için oradaki tabiî güb
renin tarlaya gitmesi lâzımdır, şeklinde uzun 
uzun hesaplar vermiştim. Hiç şüphesiz ki, bun
ların hepsi nazari idi. Tatbik de olmadı ve ola
mazdı. Çünkü, tabiî gübrenin tarlaya gidebilme
si için onun yerine mutlaka bir yakıt idame edil
mesi lâzımdı. Doğunun bütün taşı, dağı orman-
iken bugün kala kala orman diye bir şey kalma

mıştır. Niye, yakmak zorundadır. Artık bu öyle 
bir vaziyete gelmiştir ki, Doğu soğuktan açlık 
kadar ıstırap çekmektedir. Bunun için Sayın Ba
kandan, Sayın Hükümetten rica ediyorum, istir
ham ediyorum, evvelâ bu Doğudaki kömür işini 
önplânda ele almalıdır. Bunu esaslı bir şekilde 
etüt etmeli ve mutlak surette orada bugün hususi 
teşebbüsün elinde bulunan ve hakikaten kalori
leri yüksek olan, yedi bine yakın kalorisi olan 
linyit ocaklarını işletmeli, bunlara yardım yap
malı, bunlara çeşitli malzemeler vermeli, faizsiz 
para vermeli, uzmanlar göndermeli, yol göster
meli istihsali artırmalıdır. Ancak, bu suretle 
şarkta bu yakacak problemini halletmek yoluna 
girebilir. Aksi takdirde bir gün vaktiyle yapıldı
ğı gibi Doğuda göç olacaktır, Garbe göç olacak
tır. Çünkü barınma imkânı yoktur. Aziz arka
daşlar, bunları burada dile getirirken bir taraf
tan da orada sınıflar meselesi meydana geliyor. 
Hani Büyük Atatürk, biz sınıfsız, imtiyazsız bir 
milletiz diyor. Orada bu sınıf vardır. Bir me
nlimin aldığı kömürle, bir yerli halkın aldığı 
kömür arasında fark vardır^ birisine 750 kg. ve
rilirken, birisine 500 kg. veriliyor. Binaenaleyh, 
bu farkı da kaldırmak lâzımdır, orada her aile 
kül halinde aynı miktar kömür almak zorunda
dır. .Çünkü, herkes soğuktan aynı derecede mü
teessir oluyor. Ankara'da soba adedine göre bir 
kararname ile iki soba yakanlar üç ton, bir soba 
yakanlar 2,5 ton kömür diye vaktiyle beyanna
meler almış ve bunları imzalamıştık. Orada bir 
soba değil, yarım soba dahi 750 kg. kömür ile ya
kılmaz. O halde bilhassa kazalarımızda 250 kilo, 
sayın arkadaşlarım 250 kilo ve bu 250 kg. kö
mürün tonu da 360 lira gibi büyük bir farkla 
satılmaktadır. Bugün, tekelin yenice sigarası An

kara'da ne ise, Van'da ne ise Erzurum'da da 
odur. Bu böyle olduğu halde, kömür de madem
ki Devletin tekelindedir, madem ki, Devlet tara
fından tatbik ediliyor. O halde, kömür fiyatla
rının da Ankara, İstanbul ile Erzurum arasında 
bu kadar büyük bir fark olmaması lâzımdır. Sa
yın Bakandan ve Sayın Hükümetten bilhassa bu 
konu üzerinde de hassasiyetle durulmasını önümüz
deki sene bilhassa bunların bertaraf edilmesini 
ve Doğu illerinin bu şekildeki sıkıntılarının gi
derilmesini bilhassa istirham ederim. 

Yine Sayın Bakandan istirham etmiştim, lüt
fettiler. Erzurum'da Pasinler kazasında damları 
yakmak suretiyle yakacak yaptılar. Tortum ka-
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zasmda yaş meyva ağaçlarını, bir millî servet 
olan yaş meyva ağaçlarını pazarlardan odun 
diye satmak suretiyle yakacak temin etmek yo
luna gidildi. Sayın Bakandan rica ettik, lütfet
tiler, birisine yüz ton, birisine yüzelli ton kö
mür verdiler. Bu mütevazi bir rakamdır. Bunu 
vermek suretiyle bu sene bu ihtiyaçları karşı
ladılar. Onun için, bilhassa sayın Bakandan 
tekrar tekrar rica ediyorum, önümüzdeki sene 
mutlaka esaslı tedbirler almak lâzımdır, esaslı 
tahsisler yapmak lâzım ve kömür nakliyatının 
da kışın değil de, yazdan oralara depo edilmeli 
ve kışın oradaki ocakların işletilmesi suretiyle 
kömür istihkakının, kömür tevziatının bir düze
ne sokulması lâzımdır. Bugün 15 - 20 bin ton 
kömür verdik, buyurdular. Evet ama, orada 
koca bir ordu var, bir kolordu var, tümen var, 
Bunların aileleri var, assubayları var. Bunların 
hepsi bu istihkakı alıyor. O bakımdan, Erzu
rumlulara bu hemen hemen düşmüyor. Elbette 
ki, müsavi olarak taksim ediliyor. Ama, dedi
ğim şekilde kademeli müsavaatsız bir şekilde 
taksim ediliyor, birisine 1 ton, birisine 750 kg. 
birisine 1 500 kg. birisine 250 kg. Bu müsavat
sızlığın da önlenmesini bilhassa Hükümetten 
Sayın Bakandan, tekrar tekrar rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER — Efendim, yalnız 
Doğu - Anadolu bölgesinin değil, bütün Tür
kiye'nin yakıt problemi vardır. Bu yakıt prob
lemi, bilhassa nüfusun gittikçe şehirlere doğru 
kayması yüzünden hakikaten ciddî safhalar arz 
edecek bir manzara göstermektedir. Bunu gö
rerek, nıcmlektin yakıt ihtiyacı üzerinde dur
mak lâzımdır. 

Şunu da arz edeyim evvelâ: Elimizdeki 
mevcut Kok kömürü istihsali hemen, hemen sa
bittir ve gittikçe de sanayileşmeye doğru gitti
ğimiz için, bu kömür sanayiinin ham maddesi
ne inkılâbetmcktedir. Bugün, mevzuubahis şe
hirlerde kok kömürü ihtiyacı gittikçe azaltıl
mak suretiyle belki de ilerde tamamen linyite 
dönmek mecburiyetinde kalacağız. Bu sebep
ten, Alman teknik yardımından da faydalanmak 
suretiyle ki, on kişilik bir uzman grupu geçen 
Hazirandan beri memleketimizin bu derdin üze

rinde bizim 15 kişilik bir kadromuzla birlikte 
çalışmaktadır. Önümüzdeki Eylül ayında, zan
nediyorum, rapor tekemmül etmiş olacak ve 
memleketin yakıt ihtiyacının hangi istikamet
lerden^ besleneceği konusu önümüze dökülecek
tir. Prensin itibariyle, bir sayın milletvekili ar
kadaşımızın söylediği gibi biz evvelâ mahallî 
Linyit kaynaklarını yine dedikleri gibi teknik, 
malî ve personel bakımından takviye etmek su
retiyle ve bilhassa yol şebekelerinin bağlantı
larını biran evvel yapmak suretiyle kömür
lerin yaz kış, çalışır bir hale getirmek ve bu şe
kilde daha ziyade mahallî kaynakların planlan
ması üzerinde çalışmaktayız. Tavsiyelerine te
şekkür ederim. Bunların bir kısmını halen göz 
önünde tutmaktayız. Demin söylediğim gibi, 
Doğu - Anadolu bölgesinin bilhassa ihtiyaçları
nı eğer düşündüğümüz, düşünmekte olduğumuz 
programı tatbik edebilirsek kendilerinin de işa
ret ettikleri gibi, Eylül ayından evvel ikmâl et
mek ve Doğu - Anadolunun hiç olmazsa 3/4 
kömürünü hazır tutmak kararındayız. Ve bu 
şekilde ihtiyacı tamamen karşılanabileceğini 
söylemiyeceğim ama bu senekinden daha iyi bir 
durum ihdas edebileceğimizi ümidetmekteyim. 
Teıkrar arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Millî Piyango İdaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per
soneli bulunduğuna dair Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/96) 

BAŞKAN — Sayın Pasinli buradasınız. Sa
yın Maliye Bakanı? Yoklar... Sayın Bakan bu
lunmadığı cihetle sözlü soru gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

12. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ın, umuma mahsus mahallerde perva
sızca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen 
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada-
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102) 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Şeref Lâç, 
buradasınız. Sayın Adalet Bakanı? Yoklar. Sa
yın Bakan bulunmadığı cihetle sözlü sorunuz ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

13. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ın, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı köyü 
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Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle, kurs talebe
lerinin kendi kendilerini kısırlaştırandan hak
kındaki ihbarın tahkik edilip edilmediğine dair 
Devlet, Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sorusu, ve İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Edip Somunoğlu'nun sözlü cevapları (6/103) 

BAŞKAN — Sayın Lâç? Buradasınız. Sayın 
Devlet Bakanı, soruyu cevaplandıracak Devlet 
Bakanı? Yok. Sayın Adalet Bakanı? Yoklar. 
Şaym içişleri Bakanı'? Buradalar, Sayın Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı? Buradalar. 

Sayın Lâç, Sayın Devlet Bakanı ve Adalet 
Bakanları burada bulunmamaktadırlar. Sayın 
İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları 
buradalar. Bunlar cevap versinler, kâfi adde
diyor musunuz? 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Onlar cevap versin kâfi. 

BAŞKAN — Peki efendim, onların cevap
landırması tahtında sorunuz kaldırılacaktır. 

Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
AşağıdaM sözlü sorumun, Devlet, Adalet, 

İçişleri ve Sağlık Bakanları tarafından Yüce 
Meclis huzurunda cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi rica ederim. 

Abdurrahman Şeref Lâç 
İstanbul Milletvekili 

1, Dazkırı ilçesinde Başmakçı köyü Kuran 
kursu hocasının teşvikiyle, kurs talebelerinin 
kendi kendilerini kısırlaştırdıkları resmî ma
kamlara ihbar edilmiştir. Binaenaleyh: 

A) Bu ihbar tahkik edilmiş midir, edil
miş ise ne netice vermiştir, bu cihetin Adalet 
Bakanı tarafından cevaplandırılması, 

B) İddianın baş elemanı Dazkırı Kayma
kamı Coşkun Irvalı hakkında, korkunç, ihbarı 
üzerine Diyanet İşleri Başkanlığının, hâdise 
hakkında araştırması var mıdır? Varsa ne ne
tice alınmıştır? Bu hususun Devlet Bakam ta
rafından cevaplandırılması, 

C) İçişleri Bakanlığınca, hâdise ve kayma
kam hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? Bu 
cihetin İçişleri Bakanı tarafından cevaplandı
rılması, 

Ç) Korkunç iddiada yer alan (çocukların 
bizzat kendileri tarafından husyelerinin ibri-

I simle hallâ iki taş arasında ezilmek suretiyle 
kısırlaştırılmaları) nın, tıbbi, ilim, akıl, mantık 
ve bedenî tahammülle mümkün olup olmadığı
nın, Sağlık Bakanı tarafından cevaplandırıl
ması. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyu
runuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon-
I ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, İs

tanbul Milletvekili Sayın Abdurrahman Şeref 
I Lâç arkadaşımızın sözlü sorularının Bakanlı

ğımla ilgili kısımlarının cevaplarını arz edi-
I yorum. 

I Eski Dazkırı ilçesi Kaymakamı olup, Ulus 
Kaymakamlığıma tâyin edilen ve halen Âmme 

I idaresi EnStitüsüna devam eden Coşkun Irvalı'-
I nm, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısını ziya-
I roti sırasında Dazkırı ilçesindeki nurculuk faa-
j liyetlerinden söz ederek, mezkûr ilçje Hükümet 
j doktorundan naklen, bu ilçede çocukların kısır-
1 laştırıkiığını öğre'ndiği yolundaki şifahi beya-
1 nmm Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı tarafm-
j dan bir toplantıda zikredilmesi üzerine olay 
I Kurmay Albay Yaşar Okçu tarafından bir ra-
I porla Genelkurmay Personel Başkanlığına du-
1 vurulmuştur. Normal hiyerarşik yoldan Bakan-
j lığıma intikal eden bu rapor üzerine Bakanlı-
I ğım olayın vahametini göz önünde bulundura-
] rak hâdiseyi tahkike bir mülkiye müfettişini gö-
I revlendirmiştir. Bakanlığım müfettişi, Millî 
i Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık-
I lan müfettişleri ile hâdise mahalline giderek 
1 konuyu geniş surette incelemişlerdir. Tahkikat 
I neticesine göre Dazkırı ilçesinde iddia edildiği 
I şekilde Kuran kursu talebelerinin kısırlaştırıl-
j ması gibi bir olayın vâridolmadığı, ilçede Ku-
I ran kursuna devam eden çocuklar arasında ya-
I pılan muayene ve tetkik neticesinde kısırlaştı-
| rılan her hangi bir çocuğun tesbit edilmediği ve 
1 bu çeşit faaliyetlerde bulunan bir şahsın da ol-
I madiği anlaşılmıştır. 

1 Bundan ayrı olarak; ihbarın önemini ve va-
I hametini göz önüne alan Bakanlığım olayın iç

yüzünü aydınlatmak üzere bir mülkiye müfet
tişini daha tahkikle görevlendirmiş, mezkûr 
müfettişin verdiği rapora göre de iddia edildi
ği şekilde bir olayı n cereyan etmemiş olduğu an-

I laşılmıştır. 
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Bir duyum olarak da olsa, ilçe ile ilgili bu 
derece önemli bir haberi vilâyet ve Bakanlığa 
intikal ettirmiyerek alelade bir vatandaş gibi 
Diyanet işleri Başkan Yardımcısı odasında be
yanda bulunmakla görevinin icabını ifada tak-
dirsizlik gösteren kaymakam hakkında inzibati 
yönden muamele yapılmak üzere gerekli tahki
kata tevessül olunmuştur. 

Sorunun Bakanlığımla ilgili olan kısmını 
arz etmiş bulunuyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKA
NI EDİP SOMUNOĞLU (Cumhuriyet Senatosu 
Erzurum Üyesi) — Muhterem Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; İstanbul Milletvekili Sayın 
Abdurrahman Şeref Lâç tarafından verilen söz
lü soruda Afyon Karahisar'ın Dazkırı ilçesinde 
Kuran kursu talebelerinin ibrişimle husyeleri
ni boğarak veya taşla ezerek kendilerini kısır-
laştırdıkları olayının doğru olup olmadığı konu
sudur. 

Bu hâdise Devlet Bakanlığı, İçişleri, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı müfettikleri tara
fından müştereken tahkikat yapılmış ve fezle
kesi gelmiştir. Fezleke ve tahkikat evrakı ince
lenmiştir. Bu hâdise tamamen bir dedi - kodu-
dan ibarettir. Güya Saidi Nursi'nin müritleri 
bu ilçede varmış, bunlar Saidi Nursi'ye izafeten 
Doğu'da zürriyetin çoğalması sevap, Batı'da da 
günahtır diye telkinde bulunmuşlar ve telkin
de kalan, telkin altında kalan çocuklar da hus
yelerini ibrişimle boğarak kısırlaştırmışlar.. Bu
nu ilçe kaymakamı doktordan işittiğini gelip 
burada Diyanet İşleri Başkan Muavinine söy
lüyor. O da, diğer bir yerde konuşuyor ve bu 
Genelkurmay Başkanına, resmiyete intikal edi
yor ve üç Bakanlık müfettişi bir arada tahki
katı yopıyor. Yapılan tahkikat neticesinde, ora
da bir defa Kuran kursu, Dazkırı ilçesinde Ku
ran kursu olmadığı meydana çıkıyor, yani, 
Kuran kursu orada yok. Başmakçı ilçesinde on-
bir öğrencili bir kurs var. Ve tahkikat süresin
de Hükümet tabibinin kaymakama böyle bir şey 
söylediği tesbit edilemiyor. Ve neticede bunun 
tamamen dedi - kodudan ibaret olduğu meyda
na çıkıyor. Ve Başmakçı ilçesindeki Kuran kur
sunun onbir öğrencisi de bir sağlık müdürü ve 
bir de Afyon Karahisar vilâyetinin üroloji 

mütehassısı tarafından bilirkişi olarak tâyin 
ediliyor ve muayene ettiriliyor. Hiçbirinde 
böyle bir hal tesbit edilemediği meydana çıkı
yor. 

Doktor sureti katiyede Kuran kursu talebe
si her hangi bir çocuğu kendisinin muayene et
mediği; çünkü kaymakam diyor ki; doktor mu
ayene etmiş ve bunları böyle görmüş diye bura
da konuşmuş oluyor. O da muayene etmediğini, 
görmediğini delilleriyle ispat ediyor. Neticede 
bir dedi - kodudan ileri gitmiyor. Fakat,, bunun 
Sayın İçişleri Bakanının ifade buyurdukları 
gibi, biz de doktor hakkında bunun Bakanlığına 
intikal ettirmediğinden dolayı inzibati muamele 
yapılmak üzere, müfettiş tarafından da tetkik 
yapılmıştır, tamamen bir dedi - kodudan iba
rettir. Hiçbir kimsenin, hiçbir çocuğun hus
yesinin bağlanarak kısırlaştırıldığı vâki olma
dığı da meydana çıkmış oluyor. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Lâç, buyurun, 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 

— Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Akıllara durgunluk verecek derecedeki kor

kunç iftirayı muhterem Bakanların da ağzından 
işittiniz. Denizli'de Dazkırı kazasının Başmakçı 
nahiyesindeki Kuran kursu hocasının telkini ile 
kurs talebeleri, kendi elleri ile, bizzat ya ibrişim
le veya taşla kendi husyelerini ezerek erkeklik 
hislerini öldürmüş olduklarına dair çıkarılan ve 
bütün memleket sathına yayılan feei iftirayı. 

Bu alelade bir yalan olsa idi, üzerinde dur
mazdık. Bakanları millet kürsüsüne davet ede
rek izahat istemezdik ve muhterem milletvekil
lerini böyle bir yalanla rahatsız etmez idik. 

Ama, bu öyle korkunç, öyle maksatlı, öyle ter
tipli bir büyük yalan, bir büyük iftiradır ki, bu 
faciayı Türk Milletinin huzuruna getirip bütün 
çıplaklığı ile ortaya koymayı; millî ve vatani bir 
vazife bildik. 

Bu korkunç tertibi yüksek huzurlarınıza ge
tirdik ki, bir daha, Türk Milletinin azgın düş
manları, mukaddesatımızı alet ederek bizi, var
lığımızı topyekûn imha için 'bir daha bu kalbîl 
tertiplere başvurmaya cesaret edemesinler. (Bra
vo sesleri.) 

Muhterem Milletvekilleri; yalnız ben değil, he
pimiz bu kürsüden Türk Milletinin varlığım, be
kasını koruyacağımıza yemin etmiş bulunuyoruz. 
Yeminimize sadakat, bizim namusumuz, şanımız 
ve imanımi'zdır. 
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Millî varlığımızı yok etmek istiyenlerin ter
tiplerini, milletimizin huzurunda açıklamak, bi
zim vazifemizdir. Hepimizin vazifesidir. 

İşte ben, şimdi, huzurlarınızda bu vazifeyi 
ifa ediyorum. 
Muhterem milletvekilleri; bu korkunç iftira, 

•alelade bir din, kuran Kursu, mukaddesat düş
manlığı da değildir. Bu, dini, Kuranı Kerimi, 
Kuran kursunu, Kuran kursu hocasını ve Kuran 
kursu talebelerini alet ederek, Türk Milletinin 
varlığını, Türk Milletinin bütünlüğünü, Türk 
Milletinin istiklâlini Anayasanın himayesi altın
daki rejimimizi, meşru rejimimizi topyekûn im
ha etmek maksadını taşıyan, şenî, feci ve kor
kunç bir tertiptir. Bu, rejim düşmanlarımızın, 
sistemli çalışmalarının, akıllara durgunluk veren 
şayanı dikkat ve tipik bir misalidir. 

Bakınız nasıl : 
Bundan bir müddet evvel Dazkırı'ya tâyin 

edilen ve orada ancak üç ay kalan Kaymakam 
Coşkun Irvalı, bu yalanı uyduruyor. Resmî ve 
inandırıcı delillerle süslüyor, sonra kalkıyor Di
yanet İşleri Başkanlığına ondan sonra da Hava 
Kuvvetleri Kurmay Başkanı Sayın Korgeneral 
Reşat Mater'e bizzat giderek büyük bir ciddiyet
le ihbarda bulunuyor. 

Sayın Korgeneral, bu korkunç hâdiseye asla 
inanmak istemiyor ve; 

— Kuran kurslarında böyle bir şey olmaz, 
olamaz, diyor. 

Fakat, müthiç tertipçi, İsrar ediyor ve delil
lerini resmî mahiyette zikrediyor. 

Bunu, bana, Hükümet tabibi anlattı, diyor, 
ben de inanmak istemedim ama, doktor İsrar et
ti ve bir kuran kursu talebesini çağırdık. Panto
lonunu zorla çıkardık ve gözlerimizle gördük. 

Bu kadar korkunç ve delilli, ispatlı hâdise, 
Sayın Korgeneral Reşat Mater'in tepesini attır-
mıştır. hemen kaleme sarılıyor ve birliklerine şu 
tamimi yazıyor : 

Millî Savunma Bakanlığı 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 

Sayı : Per. 4920 -13213 - 65/DME 
25 Ekim 1965 

Yine resmî kaynakların vermiş olduğu bilgi
ye göre, diyor îmam - hatip okulu mezunların
dan her sene 2 000 köye bir imam verilmekte ve 
müspet din eğitimi sistemi sağlanmak istenmek
te ise de bu imam - hatip okulu mezunlarının da . 
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çoğu, Nurcu ve ticani ve ne idüğü belirsiz fikir
lere saplanmış kara düşünceli kimselerdir. Bir 
müddet önce, Dazkırı kaymakamı bana ziyarete 
geldi ve şunları anlattı : 

Kazaya yeni tâyin olunmuştum. Kasabada 
dolaşırken, sokaklarda hasta kılıklı, yüzünün 
rengi sarıya, yeşile çalan uzun boylu halsiz genç
ler gördüm. Kendi kendime, bunun bir nevi ma
halle mahsus bir hastalık olabileceğini düşün
düm. Merakımı yenemiyerek Hükümet tabibini 
çağırdım. Ve sebebini sordum. Tabip, bana, bu
nun yalnız Kuran kursuna giden talebeler ara
sında görüldüğünü söyledi. 

Kendisine, bunun Kuran kursları ile, alâkası
nın olmadığını, söyleyince, bunu şöyle izah et
ti. 

Aynı gün, bu tip çocuklardan birini odamıza 
çağırdık, Doktor, bu çocuğa, pantolonunu ve ki-
lotunu çıkarmasını söyledi. Çocuk, bu isteğe {in
ce mukavemet gösterdi. Sonra, diğer kişilerin 
yardımı ile, çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, zor
la, çocuğun pantolonunu ve kilotunu çıkardık. 
gördüğümüz manzara şu idi. Çocuk kendi hus
yelerini, ibrişimle boğarak erkeklik hislerini öl
dürmüştü. Çocuk, bu hareketi, devanı ettiği Ku
ran kursundan, hocasının : Zürriycti, Türkiye'
nin doğusunda mubah, Türkiye'nin batısında 
günahtır. Erkekliğinizi öldürmezseniz ve dedik
lerimi yapmazsanız, ahirette seccadenizi cehen
neme serersiniz. Daha feci olan, bu kaza dokto
runun; bu gibi hocalar tarafından idare edilen 
Kuran kurslarına devam eden çocuklar arasında 
1 0 - 1 1 tanesinin, husyelerini iki taş arasında 
ederek erkekliği körleten, öldüren insanları ve 
çocukları görmüş olmasıdır... 

Reşat Mater 
Korgeneral. 

Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı» 
Muhterem arkadaşlarım, kıymetli milletvekil

leri; bu kadar tertipli bir iddiayı süsliyerek bir 
büyük kumandanı dahi böyle bir yazıya sevk et
mek suretiyle resmî bir iddia ile bu iftirayı ya
pan adamın bu haberi bu şehirde yayması neti
cesi, haber derhal şayi oluyor, derhal bütün va
tan sathına yayılıyor. Hem de nasıl? Müthiş bir 
yaygara halinde. Asıl gayenin perde arkası or
ganları, feryadı basıyorlar; 

Korkunç irtica, 
Memleket mahvoluyor, 
İrtica aldı, yürüdü, 
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Ama, yalan, 
Korkunç yalan, 
Feci iftira, 
Bilmiyorlar mı? 
Biliyorlar. 
Olsun, yalan olsun. 
Bir şeyin şüyuu, vukuundan beterdir. 
Arzu edilen de budur: 
Yalanı uydurmak, sonra vatan sathına yay

mak ve maksada ulaşmak. 
Şimdi, diyeceksiniz ki, dinledik yalan oldu

ğu anlaşıldı, yalan olmasına yalan ama maksat 
dediğin nedir? 

Maksadı, millet vatan ve rejim düşmanlarımı
zın büyük maksadını söyliyeceğim, hem de vesi
kalı delilleri ile göstereceğim. Ama, evvelâ bu ya
lanın, bu korkunç iftiranın, yüksek makamları al
datan, şaşırtan, dehşete veren alçakça tertibin 
mahiyetini arz edeyim. 

Tüyleri ürperten, insanı çileden çıkaran ha
ber, alabildiğine yayılınca bir taraftan akıllara 
durgunluk veriyor, bir taraftan da kafalarda bir 
istifham beliriyor. 
. Bir erkek, hem de genç talebe, kendi kendi

ne husyesini sıkabilir mi, iki taş arasında hele 
ezebilir mi? 

Bir erkek, çocuk veya büyük, kazaen bu en 
nazik yerine, biraz sertçe bir darbe yese, en azın
dan derhal düşer bayılır, en çoğundan derhal 
cansız yere serilir. 

Bu nasıl iştir? 
Bir tanesi değil de, on - onbir Kuran kursu 

talebesi, kendi elleri ile kendi husyelerini iki taş 
arasında ezerler de, sonra, hâlâ nasıl yaşarlar? 

Bu, olamaz. 
Tıbben, aklen ve mantıken bu, olamaz. 
Bunda bir iş var, bir yalan, korkunç bir ter

tip olmasın? 
Ve, istanbul'da intişar eden günlük (Sabah) 

gazetesi, tutuyor, istihbarat şefi Hasan Korkmaz-
can'ı, hâdiseyi mahallinde tahkik için, Dazkırı'
ya gönderiyor. 

Bu genç gazetecinin mahallinde yaptığı ince
leme neticesi, SABAH Gazetesi, 28 Kasım'dan 
4 Aralığa kadar olan nüshalarında neşrediyor, 
•bütün çıplaklığı ile iftira ortaya çıkmıştır: 

Yalan : Korkunç 
Tertip : Feci, 
İftira : Alçakçadır. 

Kim yapıyor bunu : Dazkırı Kaymakamı 
Coşkun Irvalı. 

Evvelâ, 1960 senesinden beri, Dazkırı'da Ku
ran kursu yoktur. Yalnız Başmakçı köyünde 
bir tek Kuran kursu vardır. 

Halbuki, Kaymakam Dazkırı sokaklarında 
hâdiseye tesadüf ettiğini söylüyor. Yalan. 

Sonra, kaymakam hakkında birçok tahkik 
dosyaları mevcut ve nihayetsiz oradan alınmış 
başka yere nakledilmiştir. 

Kaymakamın, Kuran kursu talebelerini mu
ayene ettiğini iddia ettiği Hükümet Tabibi A. 
Yılmaz özeri, Kaymakamın iddiasının yalan 
olduğunu kendisini Kaymakamdan evvel kaza
ya tâyin edilmiş olup halen de orada vazifede 
bulunduğunu söylüyor ve şöyle diyor : 

«Ben, eski kaymakam Coşkun Irvalı ile be
raber hiçbir çocuğu muayene etmedim, tddia 
olunduğu gibi, çocukları muayene eden doktor 
başkası da olamaz. Şu güne kadar, ne Dazkırı'da, 
ne de Denizli'de ne de yegâne Kuran kursu bu
lunan Başmakçı nahiyesinde husyelerini ezen 
bir kimseye rastladım. Bana atfen söylenen söz
ler uydurmadır.» 

Başmakçı Nahiye Müdürü, geleceğim. Muh
terem arkadaşlar oraya Sayın içişleri Bakanı ve 
Sayın Sağlık Bakanı inzibati ceza talebinde bu
lunuyorlar. Müfteriyi Adaletin pençesine Ceza 
Kanununun iftira maddesiyle veumek icabeder. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Bitireyim mâruzâtımı 
yine Sayın Bakanlardan bir noktayı da soraca
ğım ve cevap vermelerini rica edeceğim. Baş
makçı Nahiye Müdürü Mehmet Oktay da şöyle 
diyor : 

«Kaymakamın yaptığı ihbar üzerine 15 gün 
kadar evvel buraya bir mülkiye müfetişi bir sağ
lık Bakanlığı müfettişi geldi. Öğrenciler tek tek 
muayene edildi. Böyle bir şeye rastlanmadı.» 

Başmakçı Jandarma Komutanı Kemal Tü-
zer de şöyle diyor : 

«Kasım ayı içinde bir sürü müfettiş, heyet 
gelerek burada tahkikat yaptı; bizimle ilgili ola
rak da Vilâyet Jandarma Komutanı bizzat tef
tişte bulunarak araştırma yaptı. Böyle bir iddi
ayı, gerçekleştirecek bir hususa rastlanmadı. 
Esasen bu iftira doğrulansa idi, Kuran kursu 
kapatılırdı.» 

Başmakçı Kuran kursu öğretmeni, Hacı Hü
seyin özsarı, ise, gözlerinden akan hazin yaşlar 
arasında şöyle diyor : 
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«Yalan, iftira, Mübarek Dinimiz, zürriyeti 
men değil, teşvik eder. Allah Resulü, eoğalmız 
dîye buyurmuştur.. Ben, aksini nasıl söyler, na
sıl böyle bir korkunç hali tavsiye edebilirim? Bu 
iftirayı bize atanlar, bu halkı tanımıyanlardır.» 

Ortaokul Müdürü Il'hami Edik, Ortaokul öğ
retmenleri ve Başmakçı ilkokulu Müdürü Rama
zan Türk, Başmakçı Belediye Başkanı Nail ipek: 

«Bu ihbarı yapan Kaymakama yazıklar ol
sun» diyorlar. Bu tek kelime ile iftiradır.» 

Ve nihayet işte biraz evvel, Sayın Bakan
ların ağzından da feci iftirayı hepimiz bir kere 
daha. duymuş ve öğrenmiş olduk. 

Şimdi, iftiradaki maksada gelelim muhterem 
arkadaşlarım. 

işte vesika; lütfen çok dikkatli olarak dinle
menizi rica edeceğim, işte delü\: iki Ocak 1966 
tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki pencere köşe
sinde ilhan Selçuk imzalı (iRTlCA VE İKTİ
SAT) başlıklı yazı. 

Bu yazıyı okumadan evvel şu ciheti ehemmi
yetle not edelim: iftira haberi, 1965 senesinin 
Kasım ayında memleket sathına yayıldı. Sonra, 
Sahalı Gazetesi, yine 1965 senesinin 28 Kasımın
dan 4 Aralıkma kadar 6 gün müddetle bu kor
kunç yalanı, bu büyük iftirayı biraz evvel izah 
ettiğimiz şekilde delilleriyle apaçık şekilde büyük 
manşet1 er halinde neşretti. Bunu da, bütün basın 
bütün Babıâli, bütün memleket ve İlhan Selçuk 
gördü ve okudu. Fakat, buna rağmen yani if
tiranın meydana resmen çıkısından bir ay sonra, 
İhsan Selçuk bakın (İrtica ve İktisat) başlıklı 
yazısında ne diyor, okuyalım : 

Diyor ki : «Menderes'in, Londra kazasında 
düşüşünü hatırlıyorsunuz. Eski Başbakan, o ta
rihten sonra evliyalık mertebesine yükselmişti ve 
büyük törenler, büyük heyecanlarla karşılanmış
tı, Türkiye'de... Yollar, kalabalıktan tıkanmış bi
ri de çocuğunu kurban etmek istemişti Mende
res'e... Yavruyu, bıçağın altından zorla kurtar
mışlardı. Şimdi de Ceza Hukuku Profesörü Sa
yın Doktor Faruk Eren'den aldığımız basılı bir 
mektup, çocuğunu Menderes'e kurban etmek isti-
yen vatandaşın hikâyesinden daha acıklı bir du
rumu gözlerimizin önüne seriyor: M. K. adında 
bir vatandaşın bir meselesi var, bir derdi vardır, 
diyor ki : Eğer şunu bir atlatırsam, Mızrabı Al
lah'a kurban edeceğim. Mızrap, M. K. nin çocu
ğudur. Baba adak olarak Mızrab'ı adıyor Tan

rı'ya... Ve dileği yerine gelince de, yavruyu bıçak 
altına yatırıp kurban ediyor. Adalet işe el koyu
yor Deli midir, değil midir, şüphesi ile M. K. yi 
Adlî Tıbba gönderiyorlar, müşahade altına alı
yorlar. Aklen malûl olmadığı anlaşılıyor. Ancak 
M. K. nin (Koyu inancı) hafifletici sebep olarak 
kabul ediliyor. Kaatil baba idam edileceği yerde 
müebbet hapse mahkûm ediliyor. Yukarıda an
lattığımız her iki olayı da İlhan Selçuk diyor. 
inanmak zordur ama, ikisi de gerçektir. Üstelik 
bu tip olayların tek tek kalmayıp salgın haline 
gelme istidadı gösterdiğini bir başka haberle or
taya koyalım.» 

Muhterem milletvekilleri; 
Şimdi, İlhan Selçuk'un, yazısının bu noktası

na, devamını sonra ele almak üzere, bizim mer
hum Adlî Tıp Hocamızın tâbiri ile bir balmumu 
yapıştıralım. Buraya kadar z&rettiği iki hâdise
yi ele alalım. 

Gerek Menderes için kurban edilmek istenen, 
gerekse bir adak için kurban edilen çocuk hâdise
lerini düşünelim: Eğer doğru ise ki, bu iki hâdi
senin doğruluğu da şüphelidir, tahkike muhtaç
tır bu iki vaka, münferit zabıta vakalarıdır. 
Failleri de, mutlaka ve mutlaka birer mecnun
dur. 33 milyon nüfuslu koskoca bir Türkiye'de 
her gün çeşitli cinnet eseri zabıta vakaları cere
yan etmekte, tımarhanelerimizi binlerce deli dol-

: durmuş bulunmaktadır. Bu hakikati kim inkâr 
edebilir'? Münferit iki zabıta vakasını, iki cinnet 

' hâdisesini iki delinin (kurban) kelimesini ağız-
; larma almış olmalarını evvelâ koyu inanca bağ-
! lamak, sonra bu «koyu inanç» ı dine maletmek, 
• ya koyu cehalet eseridir, yahut da korkunç bir 
j kasıt eseridir. 

Evvelâ, şu ciheti de sarahatle ve katiyetle be
yan edeyim ki: Bir işinin olması için ciğer pare-

; sini Allah'a kurban etmeyi adayan sonra kur-
; ban eden vatandaş Adlî Tıbbın, aklen malûl ol-
I madiği yolundaki raporuna rağmen, bizce birçok 
1 tecrübelerimize ve salâhivetli ceza avukatlarımıza 
; istinaden beyan edelim ki, bu adam delidir, aklen 
i malûldür. Çünkü, bugün hiçbir insan delirmeden 
! evi Adını, kendi eliyle boğazlıyamaz. Hâdiseyi mu-
; hakeme eden mahkemenin, failde akli maluliyet 

bulunmadığı yolundaki resmî rapor muvacehesin-
, de, kaatili idama mahkûm etmeyip de, (koyu 
i inanç) bahanesi ile takdiri bir hafifletici sebeple 
I idam hükmünü müebbet hapse tahvil etmesi ise, 
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Türk Ceza Kanununa göre kabili tecviz değildir. 
Zira, îslâmiyette, Hıristiyanlıkta ve Musevilikte 
emir olarak yani semavi dinlerin hiçbirinde emir 
olarak adak için evlât kurban etmek gibi bir inanç 
yoktur ki. bunun hafifi veya koyusu olabilsin. 

BAŞKAN — Sayın Lâç, efendim bir dakika
nız var. Bir dakika içerisinde tahmin etmiyo
rum bütün o konuşacağınız kâğıtları okuyabile
ceğinizi, lütfen o bakımdan bağlayın. (Devam et
sin, sesleri.) Efendim, müsaade buyurunuz, de
vam etsin demekle devam ettirme imkânını bula
mayız. Bu sebeple, bu reyle de mümkün değil, 
bağlayıcı bir hüküm vaz'olunmuştur. 15 dakikayı 
tecavüz edemez diye. Bu sebeple Bakan cevap ve
rirse tekrar konuşma hakkınız avdet eder. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Muhterem Başkanım, burada konuşmamı ke
siyorum Tekrar İçişleri Bakanından, sadece inzi
bati ceza tatbiki için harekete geçeceğini söylü
yorlar. Şu izahatımız karşısında ve eldeki rapor
lara nazaran iftira suçundan, takibatın lüzumlu 
olup olmadığını beyan buyurmalarını rica ede
rim, bir. Bir de Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı ad an da tıbben bu iftiranın mümkün olup 
olmadığını sormuştum. Bir Sıhhat Bakanı ola
rak bu cevabı da noksan bıraktılar. Yani bir ço
cuk, yahut bir erkek iki taş arasında kendi elle
riyle, hele ] 1 çocuğun husyelerini ezmesi mümkün 
müdür? Bu suale cevap vermesini de rica ediyo
rum. Ondan sonra cevap hakkım mahfuzdur. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar, sorunun hakikaten 
ehemmiyet arz ettiği cihetle bâzı hususların tav
zihinde zaruret vardır. Kısaca Bakanlığıma ait 
birkaç hususun aydınlanmasını arzu ediyorum. 

Hâdise, 30 Eylül 1965 günü ortaya çıkıyor, 
ihbar hâdisesi. Keyfiyet biraz evvel de arz etti
ğim gibi, hiyerarşik kademe ile Genelkurmay Per
sonel Dairesi Başkanlığından Dâhiliye Vekâleti
ne intikal ettiriliyor. Dâhiliye Vekâleti derhal 
müfettiş gönderiyor, 1 nci müfettişten sonra tek
rar bir .müfettiş daha göndermek lüzum hâsıl 
oluyor. Bu müfettişlerin 16 . 11 . 1965 tarihli 
raporlariyle mesele İçişleri Bakanından ve diğer 
alâkalı Bakanlıkların müfettişleri ile birlikte ya
pılan, tetkikat neticesinde, vuzuha kavuşuyor ve 
meselenin sureti katiyede bir tertip veyahut da 

iftira aslı olmadığı ortaya çıkıyor. Biz, 10 Ekim 
seçimlerinden sonra ve Hükümet teşekkül ettikten 
sonra meseleye Sayın Sinop Milletvekili Cemil 
Karahan arkadaşımızın bir sorusu ile, bu mevzu 
üzerindeki bir soru ile muttali oluyoruz. Fakat, 
maalesef her halde arkadaşımızın mazereti ol
muş olmalı ki, üst üste iki toplantıya gelmediği 
için soru düşüyor. Mesele ondan sonra Sayın İs
tanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Lâç ar
kadaşımız tarafından kürsüye getiriliyor ve böy
lece günün meselesi haline geliyor. İçişleri Ba
kanlığı olarak bizden evvel yapılan muameleyi 
arz ettim. Zamanın kaymakamı eski Dazkırı Kay
makamı Coşkun Irvalı tahkikat neticesinde Ulus 
Kaymakamlığına naklediliyor. Ondan sonra da 
imtihana girmek suretiyle Âmme İdaresi Ensti
tüsünde halen okumaktadır. Kanun ve mevzuat 
içerisinde gayet ve tabiî gereği yapılacaktır. Ka
nun ne iktiza ettirirse onu yapmak bizim boynu
muzun borcu olacaktır. Hakikat adliyeye intikal 
ettikten sonra elbette ki, suçlu suçunun cezasını 
çekecektir. İftira ise müfteri cezasını çekecektir. 
Elbette ki, bu tipte nizam dışı, kanun dışı vazife
sini ihmal ederek eğer iftirada, tezvirde bulun
muşsa, suiistimalde bulunmuşsa elbetteki bu ar
kadaşımız hakkında gerekli muamele yapılacak
tır. Bundan emin bulunmanızı bilhassa rica ede
rim. (M. P. sıralarından, müfettiş raporu nasıl 
sesleri.) Diğer bir husus... Müfettiş raporunu ay
nen arz ettim beyefendi, Sağlık Bakanı da arz et
ti. Tamamen bizden evvel cereyan etmiş objektif 
iki müfettişe ait rapor. Benim zamanımda bir mü
fettiş gidip tahkik etmedi ki, mesele tahkik edil
miş ve netieteye bağlanmıştır. Bu vaziyette biz 
hâdiseyi bulduk ve Meclise de arz ettiğim sebep
lerle getirmiş bulunuyoruz. Diğer bir husus, he
kim olarak beyan etmek isterim. Hekimler de bu
nu gayet iyi bilirler. Husyelere küçük darbeler 
dahi şok tesiriyle hayata mal olur, değil taşla ez
mek, anında, ibrişimle boğmak da hayatın niha
yete ermesini icabettiren bir hâdisedir. Bu itibar
la, bu tıbben de ve fennen de mümkün değildir. 
Bu hususları tavzihan arz eder ve hepinizi hür
metlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN —Sayın Lâç. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
çok Muhterem İçişleri Bakanımızın izahatlarına 
teşekkür ederim. Bilhassa, kıymetli bir doktor 
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olarak, Muhterem Heyetinize arz ettikleri tıbbi 
mütalâanın da hâdisede ne kadar ehemmiyetli ol
duğunu takdir buyurursunuz. Hâdiseyi partiler 
üstü bir mesele olarak ele almayı ve bunun üze
rinde hiçbir parti mülâhazasına kapılmadan hü
küm vermeyi takdir buyurursunuz. Çünkü, bu
günkü iktidarda böyle bir hâdise cereyan etmişse 
bunun raporunun daha evvel verilmiş olduğu da 
meydandadır. Binaenaleyh, her iktidarın başı
na bu gelebilir; kasdi hâdiselerle. Bu itibarla
dır ki, Dai'ti mülâhazaları dışına çıkmak ve mem
leketin mukadderatını tahribetmek istiyenlerin 
karşısına topyekûn geçmek mecburiyetindeyiz. 
(A. P. ve M. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) Arz ettim muhterem arkadaşlarım. 

Sözlerime devam ediyorum; hiçbir dinde ev
lât kurban etmek ilâhi emir olarak mevcut değil
dir. Binaenaleyh, bunun, böyle bir inancın hafi
fi veya koyusu olabilsin. 

İddia edilen mahkemenin, esassız, indî bir 
mütalâa ile böyle bir hafifletici sebep ihdas et
mesi kanuna riayetsizliğin tipik bir misalidir, 
o da ayrı mesele. 

(İrtica ve İktisat) başlıklı yazının yazarı 
İlhan Selçuk'a gelince: Bu şayanı dikkat sos
yalistin, bu iki münferit zabıta vakasının fail
lerinin alelade, birer mecnun olduklarını kabul 
etmemesi, - eğer samimî olarak kabul edilirse -
bir cinnet eseridir ve kendisinin derhal tımar
haneye şevki icabeder. Fakat İlhan Selçuk, 
mecnun değildir. (M. P. sıralarından «mecnu
nun ta kendisidir» sesleri.) O halde nedir? 
Akıllı, fakat korkunç bir maksatçıdır. («Bra
vo» sesleri.) Kasdı nedir? Kasdı nedir arka
daşlarım? (T. İ. P. sıralarından, «burada olmı-
yan bir şahıs hakkında böyle konuşmayın» ses
leri.) Şimdi burada olmıyan, burada olamaz. 
Ancak, burada milletvekilleri olur. Milletvekili 
burada olmıyan herkes için konuşur. Sahip çık
mayın T. İ. P. çiler onlara... (A. P., Y. T. P. ve 
M. P. sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Lâç, müdahalelere ka
rışmayınız. 

SELÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Burada bulunmıyanlardan bu şekilde 
bahsetmeyiniz. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Kimi mü
dafaa ediyorsun sen? 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, Saym Biniei-
oğlu, rica ederim. Kendi aranızda bu şekilde 
yüksek münakaşa yapmayınız. Konuşacaksanız 
usulüne uygun müzakere ediniz kulak kulağa, 
çok rica ederim. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, yalnız Sayın Baş
kan ben vakit kaybediyorum. Bunu benim vak
timden saymayınız lütfen. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurunuz. 
Kontrol ediyoruz. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— İlhan Selçuk'un yazısını okumaya devam 
ediyorum. Diyor ki : (Geçenlerde, Kim dergisin
de okuduğumuza göre, Hava Kuvvetleri Komu
tanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Reşat Mat-
er, birliklere gönderdiği bir yazı ile birlik ku+ 
mandanlarını uyarmaktadır. Konu şudur: Dazi 
kırı Kaymakamı, yeni tâyin olunduğu kasabada 
dolaşırken hasta kılıklı, yüzleri sarı yeşile ça
lar, zayıf gençler görür. Acaba buralara mah
sus bir hastalık mı var, düşüncesiyle Hükümet 
doktoruna başvurur, sebebini sorar. Doktor, bu 
halin yalnız Kur'an kursuna giden öğrenciler 
arasında görüldüğünü anlatır ve yapılan ince
lemede şu sonuca varılır: Kur'an kürsüne de
vam eden gençler, kendi husyelerini ibrişimle 
boğarak erkeklik hücrelerini öldürmek istemek
tedirler. Çünkü, Kur'an kursu hocası: 

«Erkeklik, Türkiye'nin Doğusunda mubah, 
Batısında günahtır, erkekliğinizi öldürmezseniz 
ve dediklerimi yapmazsanız ahirette seccadenizi 
cehenneme serersiniz.» diye telkinde bulunmak
tadır. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bildirisinde, 
aynı kursa devam eden çocuklar arasında 10 -
11 tanesinin husyelerini iki taş arasında ezmek 
yoluna saptıkları bildirilmektedir.) 

Yine İlhan Selçuk'un yazısının bu noktasına 
bir balmumu yapıştıralım ve hemen ilâve ede
lim : 

İşte maksatçı yazarın kasdmm ilk alâmetle
ri belirdi. 

Dazkırı hâdisesinin yalan, iftira olduğu her-
eksçe ve Saym Kongeneralce de bir ay evvel 
anlaşılmış bulunmasına rağmen, İlhan Selçuk 
bu iftirayı, bu büyük yalanı pervasızca hâlâ 
tekrarlamakta ve bunda ısrar etmektedir. İfti
rasına şöyle devam ediyor: 
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(Bütün bu olayların çapı, akla ve mantığa 
sığmıyacak kadar dehşet vericidir. İrtica, Tür
kiye'yi zifirî karanlığa boğmak için çalışmı
yor,) diyor İlhan Selçuk. Ya ne yapıyormuş? 
(Türkiye çoğunluğu ile zaten karanlıktadır. İn
sanlarının üçte ikisi alfabeyi sökemiyen bir ül
kenin aydınlık olduğunu kimse iddia edemez. 
İrtica, işte bu karanlıkta yarasa gözleri ile 
rahat rahat dolaşmaktadır.) 

Yine yazıya bir balmumu yapıştıralım ve 
korkunç maksatçınm adımlarını takibederek 
ulaştığı gayeye varalım. 

Gördünüz mü ne diyor maksatçı? Türkiye'
de irtica esasen mevcuttur ve zifiri karanlıkta 
yarasa gözleriyle rahat rahat dolaşmaktadır. 
Nasıl dolaşıyor: Kur'an kursu talebeleri kendi 
kendilerini hadım ediyorlar. 

Ama bunun yalan, iftira olduğu anlaşıldı? 
Olsun. 
İlhan Selçuk, bile bile, kasden bu büyük ya

lanı hâlâ tekrar ediyor. 
Hani, sosyalist yalan söylemezdi? 
O halde, bu sosyalist değil, korkunç bir 

anarşisttir. («Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Türkiye'yi, koskoca, imanlı Türk Milletini, 

Türk Milletinin imhası pahasına mahfetmek, 
perişan etmek için çalışmak istiyen korkunç bir 
anarşisttir. Masum Türk Milletinin dinini, mu
kaddesatını, kendisinin ve temsil ettiği zümre
nin siyasi menfaati ve şahsi nüfuzu ve çıkarı 
için propaganda yapan pervasız bir anarşisttir. 

öyle başı dönmüş, gözleri kararmış bir anar
şist ki, münevver Türk Milleti içinde, gözlerini 
kapıyarak kendi âleminin zifiri karanlığında 
yarasa gözleri ile rahat rahat dolaşarak kor
kunç zehirler saçmakta ve maksadına ulaşma
ya çalışmaktadır. («Bravo» sesleri.) 

İşte büyük iftiradaki korkunç maksada 
şimdi geldiş, İlhan Selçuk devam ediyor: 

(....irtica, diyor, düzenini besliyen ve geliş
tiren iktisadi sistemi tümüyle ortaya koymadık
ça, irticaa karşı olmak temelsiz bir aydın ede
biyatı olmaktan öteye gidemez.) 

Gördünüz mü Dazkırı yalanmdaki asıl ga
yeyi? 

Gördünüz mü irtica yaygarasındaki asıl he
defi? Neymiş bu? İktisadi sistem. 

Yani, bugünkü liberal iktisadi sistemi orta
dan kaldırmak. Maksat bu, irtica vesile. 

Yazık değil mi Türk Milletine ? 

İktidarda olan bir siyasi partinin iktisadi 
sistemini yıkmak, onu iktidardan uzaklaştır
mak ve başka bir iktisadi sistemi iktidara ge
tirmek için Türk Milletine iftira etmek, kor
kunç yalanlarla asîl Türk Milletini kahretmek 
revayı hak mıdır? 

. Değildir, değildir ama, Türk Milletinin düş
manları bunu hesaba katarlar mı? 

Onlar için, gaye uğrunda, her yol mubah
tır. Gayeleri bakımından (irtica) yaygarası en 
müsait, en harcıâlem iftira olduğu için, buna 
daimî surette sıkı sıkıya sarılırlar, çünkü bu 
onların en korkunç silâhıdır. 

Ve İlhan Selçuk devam ediyor: 
(Türkiye'yi cehaletten ve karanlıktan kur

tarmak için, gerekli metodu ortaya koymak 
vazifemizdir, diyor. Kimdir geriliği ve karan
lığı teşvik edenler?.. 

ALİ KARCI (Adana) — Başkan, mevzu 
dışına çıkıyor. 

BAŞKAN — Beyefendi zatıâliniz mi sadedi 
tâyin edeceksiniz, yoksa Başkanlık mı? 

ALİ KARCI (Adana) — Tabiî Başkanlık 
edecek. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz o halde, 
siz söz kesmeyiniz ve Başkanlığa görev öğret
meyiniz. (Gürültüler.) Devam ederseniz ceza 
vereceğim. Çok rica ederim, ikaza lüzfetm yok. 
Buyurunuz Sayın Lâç. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Tahammül edin, tahammül edin. 

Kimdir geriliği ve karanlığı teşvik edenler, 
diyor. Kimdir yabancı şirketlerin nimetlerine 
garkolup da, (Ben, her sabah besmele ile uya
nırım, beş vakit namazımı kılarım) diye seçim 
propagandasına ve oy goygoyculuğuna çıkan
lar? Kur'an ve hafız kurslarını kontrolları al
tına alıp maddi kaynaklarını sağlıyanlar ve si
yasi yatırım yuvası yapanlar kimlerdir? Bütün 
yurtta yabancı kapitalizm ile işbirliği yapıp 
Devleti ele geçirerek bütün para kaynaklarını 
Atatürk devrimlerine karşı kullanmak yetkisi
ni ellerinde tutanlar kimlerdir? Millî eğitim 
dâvasını baltalayıp öğretim birliğini yok eden
ler kimlerdir? Köy enstitülerini kapatanlar 
kimlerdir?» diyor İlhan Selçuk. 

Şimdi, yine duralım ve düşünelim: 
Artık, uydurma Dazkırı hâdisesi ve irtica 

yaygarasındaki maksat, bütün açıklığı ile or
tada değil mi? 
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Evet ortada. («Bravo» sesleri ve sürekli al
kışlar.) 

irtica yaygarası bahane mi? 
Evet bahane. 
Dazkırı iftirası, vesile mi ? 
Evet vesile. 
Maksat ne ? 

Anayasanın teminatı altında bulunan meş
ru iktidarı, meşru liberal sistemi ortadan kal
dırmak için metodu vazetmek. («Bravo» sesle
ri ve alkışlar.) Bu husustaki gerekli (metod) u 
vaz'etmek, kimin vazifesi imiş1? Kendisinin sa
rih beyanına göre: 

I] han Selçuk'un ve hempalarının. 
Metot ne imiş? 
Liberal sisteminin mümessili bugünkü ikti

darın, yabancı şirketlerin nimetlerine gark ol
duğunu, Kur'an kurslarını kontrolü altına aldı
ğını, bütün yurtta yabancı kapitalizmle işbir
liği yapıp Devleti ele geçirdiğini, millî eğitim 
dâvasını baltaladığını, öğretim birliğini yok et
tiğini ileri sürerâk, memleket içinde müesses li
beral iktisadi nizamı devirmek için propagan
da yapmak. Hükümeti, Meclisi, Bakanları, Baş
bakanı tahkir, tezyif ederek, iftira ederek pro
paganda yapmak. 

Ve yapıyor. («Bravo» sesleri.) 
K a J k l a r d a n korkmadan, pervasızca yapı

yor. 
Ve gayet açık olarak bu propagandasında 

ısrar ediyor: 
(Kapitalist metotlarla kalkınmak istiyen 

Türkiye, gittikçe karanlığa gömülmeye mah
kûmdur.) diyor. 

İşte irtica ve Dazkırı iftirasmdaki maksat 
bu suretle ve vesika ile tamamen gün ışığına 
kavuşmuştur: 

Dazkırı ve irtica iftirası bahanedir. Maksat, 
liberal iktisadi sistemi, demokratik nizamı de
virmektir. 

Sayın Adalet Bakanından soruyorum: Böy
le bir maksatla ve demokratik nizamı da yık
mak maksadiyle Türk Ceza Kanununun 141, 
142, 159 ve 163 ncü maddeleri ne güne duru
yor ? 

İşte, 142 ncıi maddenin 1 nci bendinin 3 ncü 
paragrafı: (Memleket içinde müesses iktisadi 
temel nizamlardan her hangi birini devirmek 
için, her ne suretle olursa olsun, propaganda 

yapan kimse beş yıldan on yıla kadar ağır hap
se mahkûm olur. Bu fiil ne§ir vasıtasdyle işlen
diği takdirde verilecek ceza yarı nisbetinde 
artırılır.) 

İlhan Selçu'k'un yazısında, bugün memleket 
içinde müesses iktisadi nizamlardan olan libe
ral iktisadi nizamı devirmek için iftira yolu ile 
ve neşren korkunç propagandanın suç unsur
ları açıkça mevcuttur. 

İşte 159 ncu maddenin 1 nci fıkrasındaki hü
küm: Büyük Millet Meclisini, Hükümetin mânevi 
şahsiyetini, Bakanları ve Bakanlıkları iftira ile 
alenen tahkir ve tezyif suçunun unsurları İlhan 
Selçuk'un mezkûr yazısında aşikâr surette görü
nüyor. Cezası, bir seneden altı seneye kadar ağır 
hapistir. 

İşte, 163 ncü maddenin 4 ncü fıkrasının 
2 nci pragrafı: Lâikliğe aykırı olarak siyasi ve
ya, şahsi nüfuz temin ve tesis eylemek maksadı 
ile dinî veya dinî hissiyatı veya dince mukad
des sayılan şeyleri âlet ederek, her ne surette 
olursa olsun, progpaganda yapan ve telkinde bu
lunan kimse 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis ce-
zasiyle cezalandırılır. Bu fiil yayın vasıtasiyle 
işlenirse, ceza üçte birden yarıya kadar artırılır. 

İlhan Selçuk'un mahut yazısında bu madde
nin suç unsurları bariz şekilde mevcuttur. 

Cumhuriyet savcıları ne zaman takibata geçe
cek? Anayasanın 19 ncu maddesinde (Şahsi çıkar) 
tâbiri de mevcut. 

Millî bekamızı yok etmek için takibedüen 
(metot) lu (irtica) yaygaralariyle bu kabilden 
olan Dazkırı hâdisesinin, korkunç birer iftira ol
duğu artık resmen ve alenen anlaşılmış bulun
maktadır. Binaenaleyh, Sayın Millî Savunma 
Bakanından da şu ciheti rica edeceğim, burada 
yok. Korkunç maksatları, gayet kurnazca ter-
tibederek evvelâ hakikat hissini verdikleri Daz
kırı hâdisesinin... 

BAŞKAN — Sayın Lâç şu anda Millî Sa
vunma Bakanından sual soramazsınız. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ (Devamla) 
—• Sormuyorum zaten temennide bulunuyorum. 
Dazkırı hâdisesinin vahameti üzerine tepesi atan 
Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Vatanperver 
Sayın Korgeneral Reşat Mater'den rica ediyo
rum, bu resmî ımakam bu defa resmen meydana 
çıkan bu korkunç iftirayı yine aynı şekilde or
du birliklerine tamim buyursunlar ve desinler 
k i : 
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(Dazkırı hâdisesinin iftira olduğu anlaşılmış
tır. Hâdisenin vahameti ne kadar acı ve güdü
len gaye ne kadar alçakcadır. Millî bekamızın 
mahvı için hain emellerin tahakkukuna matuf 
olan bu irtica ve iftira yaygarası yolu, memleketi 
içten yıkmaya çalışan iç ve dış düşmanların ha
zırladığı plânlardan bir tanesidir. Hava Kuvvet
leri olarak bu korkunç iftira zihniyeti ile çarpış
mak millî dâvalarımıza en büyük hizmettir. Kö
yünden, kentinden, baba ocağından vatani vazi
fesini yapmak için asker ocağına gelen binlerce 
gencin, taze dimağlarını, bu iftiralar karşısında 
aydınlatmak, dinî mevzularda da uyarmak vazi
felerimizin en önemlisindendir), diye tamim de 
buyursunlar. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bize gelince, biz Türk Milletinin dinini, mu

kaddesatını alçakça tezyif ve tahkir ederek aslı 
esası olmıyan irtica iftiraları ve tertipleriyle re
jim düşmanlığı gayesini güdenleri adım adım ta-
kibedeceğiz. (Bravo sesleri sürekli alkışlar) Bu, 
bizim vazifemizdir. Türk Milleti, bizi, bu vazi
feyi, bu mukaddes vazifeyi ifa için bu Büyük 
Meclise gönderdi. Vazifemizi, Allahm izniyle 
mutlaka yapacağız ve hiçbir şeyden yılmıyaca-
ğız. 

Türk Milletinin rejim ve mukaddesat düşman
larını mutlaka yere sereceğiz. Kanundan başka 
hiçbir silâha da ihtiyacımız yoktur. Bu da böy
lece malûm ola. 

Hürmetle hepinizi selâmlarım. (Bravo sesleri, 
sürekli alkışlar) 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 

14. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 

BAŞKAN — Sayın Osma?... Burada. Sayın 
Başbakan?.. Yoklar. Adına beyanda bulunacak 
Bakan?.. Yok. Sayın Başbakan bulunmadıkları 
cihetle sözlü soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

15. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tesbit 
edilmiş olup olmadığına dair sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı E tem Erdinç'in sözlü cevabı 
(6/105) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Özgüç?.. Burada. 
Sayın Bayındırlık Bakanı?.. Burada. Sözlü soru
yu okutuyorum. 

16 . 12 . 1965 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Bayındırlık Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Sinop Milletvekili 
Niyazi özgüç 

1964 senesinde Bayındırlık - Ulaştırma ve 
Ticaret Bakanlıkları mümessillerinin balıkçı ba
rınaklarının tesbiti maksadiyle kıyılarımızda 
müştereken yapmış oldukları inceleme sonunda: 

1. Sinop ili kıyılarında da barınak yerleri 
tesbit edilmiş midir? 

2. Edilmiş ise nerelerdedir? 
3. Gündoğrusu ve lodos fırtınalarına açık 

olan ve bu gibi havalarda balıkçı teknelerinin 
barınmasına imkân olmıyan Sinop Limanı içeri
sinde barınak inşası düşünülmüş müdür? 

Yahut tarih boyunca liman içerisinde bu mak
satla inşa edilen ve bugün denizin seviyesinden 
bir metre kadar alçalmış olan balıkçı barınağının 
çok az bir masrafla onarımı mümkün görüldüğü
ne göre tamiri hususu incelenmiş midir? 

4. Heyetler tarafından liman içerisinde barı
nak yeri tesbit edilmediği takdirde arz edilen 
hususlar dikkat nazara alınarak yeniden bir etüt 
yaptırılması düşünülmekte midir? 

5. Bu barınakların inşası hangi yılın prog
ramına ithal edileceği? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayındırlık 
Bakanı. 

BAYINDIRLIK BAKANI ETEM ERDİNÇ 
(Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sinop ili 
kıyılarındaki barınak yerlerinin tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Sinop Milletvekili Sayın 
Niyazi özgüç tarafından verilmiş bulunan sözlü 
sorularına sıra ile cevap arz ediyorum. 

1. Sahillerimizde tesis edilecek barınak yer
leri ile ıslah işlerini tesbit etmek üzere Ticaret, 
Ulaştırma ve Bakanlığım temsilcilerinin iştiraki 
ile teşkil olunan Komisyon tarafından müştere
ken yapılan inceleme sonunda Sinop ilinde ba
rınak yerleri tesbit edilmiştir. 

2. Bunlardan bir tanesi Sinop ilinin Ayan
cık mevkiinde, diğeri de gene Sinop ilinin Ince-
burun (Akliman) mevkiindedir. 
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3. Gündoğusu ve lodos fırtınalarına açık 
olan ve balıkçı teknelerinin barınmasına imkân 
bıılunmıyan Sinop limanı içinde bir barınak 
yaptırılması düşünülmemektedir. Ancak, pek eski 
devirlerden kalıma ve halen su üstü kısmı tama
men harap bir halde bulunan dalgakıranın ta
mir edilerek bir balıkçı barınağı haline ifrağı ev
velce yapılan iskandil plânlarına göre uygun gö
rülmüş ve projesi de tanzim edilmiştir. Yapılan 
ilk keşfe göre bu tamir işinin 1,5 milyon liraya 
çıkacağı anlaşılmıştır. 

4. Liman içinde eski dalgakırandan faydala
narak bir barınak meydana getirilmesi mümkün 
olduğundan ayrıca bir etüt yaptırılmıyacaktır. 

5. Biraz evvel bahsettiğim komisyon tarafın
dan adı geçen barınakların inşaatına üçüncü de
rece öncelik sırası verilmiştir. Bu sebepten ilk 
Beş Yıllık Plâna almamıyan Sinop ili barınak
ları, ancak İkinci Beş Yıllık Plânda ele alınabi
lecektir. Durumu saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın özgüç, bu
yurunuz efendim. 

NİYAZİ ÖZGÜÇ (Sinop) — Sayın Bakanın 
vermiş oldukları izahata teşekkür ederim, efen
dim. 

Senenin her mevsiminde bol miktarda balık 
istihsal edilen Sinop'umuzun bu bölgesinde ha
kikaten âni patlıyan fırtınalar karşısında birçok 
zamanlarda can ve mal kaybına sebebiyet ver
mektedir. Hükümetin bu göstermiş olduğu has
sasiyet karşısında bunun 1967 yılından sonra ya
pılacağını burada ifade etmeleri bizi de çok mem
nun etmiştir. Kendilerine tekrar teşekkür ederim. 
Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

16. — Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı Aşkol kö
yünde, Aralık ayı içinde, bir öldürme hâdisesi 
olup olmadığına ve firari katil zanlısının yaka
lanıp yakalanmadığına dair sorusu ve İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın sözlü cevabı (6/106) 

BAŞKAN — Sayın Ekinci?.. Burada. Sayın 
İçişleri Bakanı?.. Burada. Sözlü soruyu okutu
yorum. 

16 . 12 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ta

vassutlarınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tarık Ziya Ekinci 
Diyarbakır Milletvekili 

1. Aralık ayı içinde Diyarbakır merkez ilçe
sine bağlı Eğil bucağı Aşköl köyünde bir katil 
olayı olmuş mudur? Firari katil zanlısı Ali Yıl
dız yakalanmış mıdır? 

2. Katil zanlısı Ali Yıldız'm takibinde Aş
kol köyü sakinlerine ve firarinin akrabalarına 
baskı yapılmış mıdır? Firarinin teslimi için bun
lara hakaret edilmiş ve dayak atılmış mıdır? Ezi
yete dayanamayıp jandarmadan kaçan firarinin 
babası Sefer Yıldız jandarma tarafından kaçar
ken vurularak öldürülmüş müdür? 

3. Sefer Yıldız öldürülmüş ise, vuran jan
darmalar hakkında kovuşturma yapılmış ve ka
tiller tutuklanmış mıdır? Bunlar hakkında kovuş
turma yapılmamış ise, sebebi nedir? 

4. Aşkol köyü sakinlerinin hepsi veya bir 
kısmının takipteki jandarmanın baskısından kur
tulmak için köyü terk ettikleri ve ımuhacir olduk
ları doğru mudur? 

5. Doğu ve Güney - Doğu illerimizde firari 
takibinde, suçlunun önceden oturduğu ve yakını 
bilinen köylerin halkına işkence yapıldığı ve bil
hassa kadınların yakalanarak firari takibi için 
köy, köy gezdirilmek suretiyle mağdur ve peri
şan edildikleri doğru mudur? 

6. a) Doğuda suçlu takibinde teamül hali
ne gelen bu Anayasa dışı davranışın Hükümetçe 
tasvibedilip, edilmediğinin, tasvibedilmiyorsa, 
firari suçluların yakalanmasında yasalara uygun. 
ve insani bir yol izlenmesi için ne gibi tedbirler 
alındığının bildirilmesini, 

b) Yıllardan beri devam eden bu kanunsuz 
ve gayriinsani davranışın mesulleri hakkında ko
vuşturma yapılmış mıdır? Kovuşturma yapılmış
sa bu suçlardan dolayı kaç kişi ceza görmüştür? 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyu
runuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya) — Diyarbakır Milletvekili Sayın 
Tarık Ziya Ekinci'nin sözlü sorularına ce
vaplarımı arz ediyorum. 

Eşkol mezrasında Aralık ayı içinde öl
dürme olayı olmamıştır. 
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12 Ağustos 1965 tarihinde Aşkol mezra
sında dört kişinin ölümü ve bir kişinin ağır 
yaralanması sanıklarından olup firarda bulu
nan Ali Yıldız henüz yakalanmamıştır. 

Takibine devam edilmektedir. 
Yapılan takipte Aşkol köyü sakinlerine 

ve firarinin akrabalarına baskı yapılmamıştır. 
Firarinin teslimi için hiç kimseye ne ha

karet edilmiş ve ne de dayak atılmıştır. 
Dört kişiyi öldürmek bir kişiyi ağır ya

ralamak ve on evin yanmasına sebebolmak-
tan firarda bulunan sanık Ali Yıldız ve ar
kadaşı Mustafa Acar'ın, Aşkol mezrasında 
saklandıkları haber alınması üzerine Di
yarbakır'dan binbaşı komutasında bir müfreze 
bunları yakalamak üzere gönderilmiştir. 

Köy etrafında alman pusu tertibatında 
beklenirken köyden ormana doğru biri si
lâhlı, biri silâhsız olmak üzere kaçan meçhul 
iki kişi görülerek kanuni ihtarlar yapıldı & 
halde, durmıyarak kaçmaya devam etmeleri 
bunların, ihbar edilen suçlular oMueu kanaa
tini verdisinden, havaya da ihtar ateşi yakıl
mış ise de kaçmalarına devam ettikleri sırada 
silâhlı olan şahıs (Mehmet Tekin) pusuya dü
şerek yakalanmış, dikeri de «muzundan yara
lanmak suretiyle müfreze tarafından tutul
muştur. 

Yaralanan bu şahıs katil firarisi Ali Yıl-
dız'm babası Sefer Yıldız olduğu anlaşılmıştır. 
Şahıs ölmemiştir. Sıhhi durumu ividir. 

Yukarıda arz ettiğim veçhile, Sefer Yıldız 
jandarmadan kaçarken yaralanmıştır; öldürül-
memiştir. 

Sefer Yıldız'm yukarıda açıklanan şekilde 
yaralanması sebebi ile tevkif edilen jandar
ma personeli yoktur; olay adalete intikal et
miş olup C. Savcılığınca tahkikat devam et
mektedir. 

Suçluları yakalamak için yapılan takip do-
layısiyle Aşkol mezrasını terk eden, sanıklar 
tarafına mensup, aile yoktur. 

Ancak, Ağustos 1965 ayında vukubulan öl
dürme ve ev yakma olayları sonunda evleri 
yanan bâzı mağdurlar kendi istekleri ile mez
rayı terk etmiftş bulunmaktadırlar. 

Suçluları yakalamakta Türkiye'nin hiçbir ye
rinde vatandaşa Anayasa ve kanun dışı mua
mele yapılmamıştır. Ve yapılmıyacaktır. Bildi
rilen hususlar yanlıştır, doğru değildir. 

Suçluların yakalanmasında istihbarat teş
kilâtımızdan ve zabıta tekniğinden istifade 
ederek, icra organının yerinde almış olduğu 
tertibatla suçluların yakalanması sağlanmak
tadır. 

Gen/el olarak kanun dışı hareketi görülen 
her personel hakkında kanuni işlemin yapıla
cağı tabiî bulunmaktadır. Keyfiyeti saygı ile 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci. 
TARİK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 
katil olaylarının takibi münasebetiyle halka 
yapılan baskı ile ilgili vermiş olduğum sözlü 
soruya ve bu sorunun mesnedini teşkil eden 
olay hakkında bilgi lütfeden, araştırma ya
narak beni tenvire çalışan Sayın İçişleri Ba
kanına teşekkürlerimi arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile bu
gün de, Doğu ve Güney - Doğu illerimizin ezelî 
ve elem verici meselelerinden birini daha hu
zurunuza getirmiş bulunuyorum. 

Bu da bilhassa, sayın Doğulu milletvekil
lerinin gayet iyi bildiği «Jandarma ve halk 
münasebetleridir.» 

Konunun sosyal ve ekonomik tahlilini yap
madan evvel, sözlü sorumuza dayanak olan 
olayı, halk efkârına mal olmuş, yalnız Di-
varbakır iline ait birkaç somut örnekle bir
likte sizlere sunmak istiyorum ki, bu olay
lardan bir kaçma şahsan şahid-olduğumu da 
istidraden arz etmek isterim. 

Sayın İçişleri Bakanının buyurdukları gibi, 
Aşkol köyündeki olay Aralık ayı içinde, 
değil, 12 Ağustos 1965 te vukubulmuştur. Fi
rari katil zanlısını yakalamak için, görevli 
iandarma ekibi, girdiği Aşkol köyünde, köy 
halkına baskı ve işkence yaparak firarinin 
teslimini istemiştir. Bu hususta baskı ya
nıldığına dair bütün Diyarbakır efkârı umumi-
vesi çalkalanmış. Köy halkı Diyarbakır'a 
gelmiş vilâyete şikâyet etmiş. Jandarma ta
rafından vurulmuş olan şahsın bilâhara katil 
zanlısının babası olduğu anlaşılmıştır. Bir 
diğeri de yediği dayaktan ötürü hastanelik 
olmuştur. Bâzı komşu köylerin üzerine yüz
lerce mermi boşaltılarak bir terör havası yara
tılmıştır. 

— 693 — 
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1963 yılında Diyarbakır'ın Çermik ilçesin
de yine bir katil olayı sebebiyle, jandarma
nın giriştiği takibatta haftalarca, erkek, ka
dın, çoluk çocuk yüzlerce insanın mâruz kal
dığı işkenceler, büyük gazetelerimizde röpor
taj konusu olduktan sonra, Devrim Hükü
meti tarafından müdahale edilmek zorunluğu 
duyularak durdurulmuştur. 

Yine 1964 Haziran ve Temmuz aylarında Di
yarbakır'ın Lice ilçesi Sise köyünde vuku-
bulan katil olayının faillerini takibe çıkan 
jandarma birliği, faillerin ilgili olduğu köy
lerdeki kadın ve çocukları toplıyarak bir
likte firari takibine çıkmışlardır. Köyden köye 
dağ bayır dolaştırılan kadınların feryadı 
ve işkencesi katiller yakalanıncaya kadar de
vam etmiştir. 

1964 Ağustos ayında Diyarbakır'ın Dicle 
ilçesinde bir hırsızlık olayını tahkik ve faille
rini yakalamakla görevli jandarma ekibi, ilce 
merkezinde bir terör havası yaratmış, bir
çok kimse hakarete ve baskıya mâruz kal
mıştır. Olayla ilgili zannedilen birkaç, kadın 
ve erkek ilce merkezinden 20 kilometre mesa
feye götürülerek sabaha kadar dövülmüşler
dir. 

Yukarıda saydığımız katil, hırsızlık ve 
benzeri suçların faillerini yakalamakla görev
lendirilen jandarma ekibi, çoğukez TİM diye 
isimlendirilen özel bir ekiptir. Bu özel eki
bin yaptığı kanunsuz davranışlar hakkında 
yapılan şikâyetler, mahallî adlî ve idari mer
cilerde mâkes bulamamaktadır. Hattâ bâzı va
zifeşinas görevlilerin müdahale arzularının ekin 
idarecileri tarafından sert tepkiler gördüğü 
ve onların da tehdidedildiği rivayetleri mev
cuttur. Bu olaylara inzımamen Sayın İçişleri 
Bakanının yakînen bildiği ve olayı takibeden 
arkadaşın da bizzat kendi imzası tahtında 
vermiş olduğu bir yazıda zımnen ifade edil
diği şekilde Sivereğ'in Das-larbaşı nahiyesine 
bağlı Cebos köyünde, jandarmaya intikal et
miş bir olay dolayısiyle üç köylü yurttaş 
doğulmuş ve bunlar döküldüklerini iddia 
ederek Hükümet tabipliklerine muayene olarak 
her biri döğüldüğünü tevsik edici rapor al
mış ve olay Siverek'te adalete intikal etmiştir. 

Bir de Sayın Bakan buyurdular ki, suçların ta
kibinde Anayasa ve kanun dışı bir muamele yapıl

mamıştır, yapılmıyacaktır ve yapılmıyor. Fa
kat, bir yandan da birçok arkadaşların biz
zat şahidolduğu, bendeniz de şahsan şahidoldu-
ğum, olaylar vardır. Eğer böyle olaylar olmu
yorsa jandarma ve zabıta kuvvetlerinin halka 
hakaret etmesi, dayak atması gibi bir keyfi
yet mevzuubahis değilse, Sayın Başbakan ne
den bütün teşkilâta tamim göndererek vatan
daşa karşı daha müşfik olunması, vatan
daşa hiçbir surette hakaret edilmemesi, hiçbir 
surette dayak atılmaması lüzumunu ihtar 
ederler? 

Şimdi arkadaşlarım, bunları arz ettikten 
sonra, Anayasamızın 14 ncü maddesi «kim
seye eziyet ve işkence yapılamaz. İnsan hay
siyetiyle bağdaşmıyan ceza konulamaz» der. 
Ayrıca 33 mcü maddesi de «kimse kendisini veya 
kanunun gösterdiği yakınlarını suçlandırma 
sonucu doğuracak beyanda bulunmaya veya bu 
yolda delil göstermeye zorlanamaz, der. 

Ceza sorumluluğu şahsidir» der. 
Anayasanın bu açık hükümlerine rağmen 

arz ettiğimiz olaylar olmuş ve olmakta devam 
etmektedir. 

Bu olaylar mevzii delildir. Bunlar Doğu ve 
Güney - Doğu illerimizde yaygın olan olay
lardır. Bu elem verici olaylar, meselelerin 
derinlisinde yatan sebepleri görmeden, sos
yal dâvaları basit, jandarma ve polis tedbir
leriyle düzeltmeye çalışan iktidarların yıl
lardan beri devam edegelen hatalarının sonu
cudur. Bu sakat ve yanlış davranıştan ötürü, 
halk Devlet kavramını jandarmanın icraatiyle 
bir tutmuştur. Yıllar yılı Devlet nimetlerin
den yoksun bırakılmiş, Doğulu vatandaşla
rın Devletle ilişikleri yalnız jandaraîa icraa
tından ibaret olduğu için, Devlet kavramı 
haklı olarak jandarmanın icraatından ibaret sa
yılmıştır. 

Doğu ve Güney - Doğu illerimizde hdlkı 
tedirgin eden bu jandarma icraatı, yetkilerin 
kullanılmasındaki mekanik bir hata değil top
lum yapısındaki arızalı, kişinin temel hak ve 
hürriyetleriyle çelişme halinde olan sosyal 
yapının bir icabıdır. 

Doğuda yaygın olan ağalık müessesesi bu
rada da karşımıza çıkmaktadır. Kan gütme, 
silâhlı vurgun ve arazi ihtilâflarından doğ
ma, çeşitli sebeplere dayanan katil olaylarına, 
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.-ağalık müessesesinin bünyesinde bulunan 
sömürme ve rekabet gibi hastalıklar sebebol-
maktadır. 

Bu olayların failleri de bağlı oldukları 
ağaların kuvvet oranlariyle ilgili olarak ta
kibe uğrarlar. Siyasi ve ekonomik bakımdan 
kuvvetli olan ağalarla, hasım tarafta bulu
nan firariler; müteaddit müracaatlar, tertipler 
ve şahitlerle bölgenin asayişini tehdideden 
kişiler olarak gösterilir ve TİM ekiplerinin ya
rattığı terör havası içinde, hasım ağaların 
yardimiyle kolayca yakalanırlar. 

Buna karşılık, kudretli ağaların himaye
sinde bulunan bâzı firariler de yıllar yılı, dağ
larda gezer ve yakalanamazlar. 

Bu olaylarda fakir halk ya yataklık su
çundan jandarmanın gazabına uğrar veya muh
bir sıfatiyle firarinin ve yakınlarının zulmü
ne mâruz kalır. Her iki halde de zarar gören 
fukara halktır. 

Firarilerin yakalanmasmdaki başarısızlık 
ve zorluklarla birlikte, takipteki kanunsuz 
ve usulsüz hareketlerde de suçlu olan bu ağalık 
düzenidir. 

Doğuda yaşıyan yurttaşların, maddi ve 
mânevi bakımdan gelişmelerini engelliyen 
köklü tedbirler alınmadıkça, bu kabîl şikâyet
ler devam edip gidecektir. 

Doğu, Batı farkı yoktur diyen efendilere, 
bu gerçekleri hatırlatırken, ağalık düzenini 
«müesses nizam» olarak niteliyenlere de Anaya
say ı iyice öğrenmelerini tavsiye ederiz. 

Nitekim; Anayasamızın 10 ncu maddesi «Dev
let kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert hu
zuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle 
bağdaşmıyaeak surette smırlıyan siyasi, iktisadi 
ve sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın maddi 
ve mânevi varlığının gelişmesi için gerekli şart
ları hazırlar.» der. 

O halde, Doğu'da asayişi bozucu sebeplerin 
ortadan kalkması, fertlerin temel hak ve hürriyet
lerini rahatlıkla kullanabilecek bir ekonomik ve 
sosyal düzeye ulaşmalarının biricik yolu, ağa
lığın zararlı nüfuz ve hâkimiyetini ortadan kal
dıracak tedbirleri almaktan ibarettir. Bu da kök
lü bir toprak reformunun yapılması, ekonomik 
ve kültürel kalkınmayı sağlıyacak halktan yana 
ve halkla birlikte bir seferberliğin içine girmekle 
mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, toprak reformu 
ile bu katil meselesinin hiç alâkasını görmedim,. 
rica ederim. (Gürültüler) Efendim sizin takdi
rinize bağlı değil, müsaade buyurunuz. Bu Mec
lis Riyaset vazifesini bize vermiş, size değil. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Sa
yın Başkan, lütfederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Çok rica ederim lütfederseniz 
siz toprak reformu ile bu katil meselesinin irti
batını kurabilirsiniz ancak sadet içinde olabilirsi
niz, aksi takdirde mücerret toprak reformunu bu 
hususta getirmeye hakkınız yok. O zaman, sadet 
dışına çıktığınız için ihtar ederim. Bunu yap
mayın, çok yakından takibediyorum. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Sayın 
Başkan; sık sık cereyan eden zabıta olaylarının, 
katil olaylarının, kan gütme gibi dâvaların sos
yal sebeplerini arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet bu şekilde müsaade ederim. 
Fakat bunun dışında, mücerret bir başka müda
faaya geçerseniz müsaade etmem. 

TARIK. ZİYA EKİNCİ (Devamla) — De
ğil efendim, başka müdafaaya geçmiş değilim. 
Katil olaylarının sosyal sebeplerle olan ilişkisini 
ve onun ekonomik temellerini tahlil ederek, Sayın 
Hükümete bu yolda yardımcı olmaya ve Anaya
sanın âmir hükümlerini uygulama yolunda ken
dilerine bir Milletvekili olarak fikirlerimi arz 
edeceğim. Yardımcı olmak istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim biraz evvelki be
yan ettiğiniz husus.bu kadar yakın cümlenin di
ziliş şekline dikkat ederseniz hiç irtibatı olmıyan 
bir durumla karşı karşıya kalırsınız. İrtibat kur
muyor. Lütfediniz irtibat kurarak konuşunuz. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Devamla) — Efen
dim, zatiâlinizin fikrine hürmet ediyorum. Fa
kat, yukardan beri bütün arz ettiklerim yek diğe
riyle irtibat halinde ve bir mantıki 

BAŞKAN — Değil efendim, en son iki cümle 
arasındaki irtibatı tekrar Meclise okuyunuz rica 
ederim. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Devamla) — Peki 
efendim, müsaade buyurursanız arz edeyim, o 
cümleyi okuyacağım, lütfen siz hakem olun. Eğer 
hakikaten sadet dışına çıkmışsa ve bir mantık 
silsilesi yoksa özür beyan edeceğim, efendim. 

Anayasamızın 10 ncu maddesi; «Devlet, ki
şinin temel hak ve hürriyetlerini, fert, huzuru, 
sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağda-
şamıyacak surette smırlıyan siyasi, iktisadi ve 

I 



M. Meclisi B : 43 9 . 2 . 1966 O : 1 

sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın maddi 
ve mânevi varlığının gelişmesi için gerekli şart
ları hazırlar» der. 

O halde, Doğu'da asayişi bozucu sebeplerin 
ortadan kalkması, fertlerin temel hak ve hürri
yetlerini rahatlıkla kullanabilecek bir ekonomik 
ve sosyal düzeye ulaşmalarının biricik yolu, ağa
lığın zararlı nüfuz ve hâkimiyetini ortadan kal
dıracak tedbirleri almaktan ibarettir. Bu da 
köklü bir toprak reformunun yapılması, ekono
mik ve kültürel kalkınmayı sağlıyacak halktan 
yana ve halkla birlikte bir seferberliğin içine gir
mekle mümkündür. 

Takdir zatiâlinizindir, lütfen fikirlerinizi be
yan buyurunuz efendim. 

BAŞKAN •—• Bu sözlü sorunuzda mündemiş 
olan katil hâdisesi, katillerin takibetdilmesi hu
susu ile bunun arasında yakın bir irtibat kura-
mamışımdır. Lûtfedeniz, o şekilde irtibatlandı-
rınız, konunun dışına çıkmaymız. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Zati-
âlinizle münakaşaya girmenin faydalı olmıyacağı 
ve Yüksek Meclisin kıymetli dakikalarını israf 
edeceğimden dolayı; sözlü sorunun bu konu ile 
ilgili maddelerini de okumıyacağım efendim. Za
ten bitmek üzeredir, müsaade buyurursanız bağ
lıyorum, efendim. 

Anayasamızın öngördüğü köklü tedbirlerin 
alınmasının bir siyasi tercih meselesi olması se
bebiyle, bugünkü iktidarın bunu gerçekleştirece
ğine inanmıyoruz. 

Ama, suçlu ve firarilerin takibinde, masum 
yurttaşların mağdur olmasını önlemek, Anaya
sa dışı davranışlara son vermek ve vatandaşlara 
insanca muamele edilmesini sağlamak iktidarın 
ihmal kabul etmez temel görevlerindendir. Bu 
görevin eksiksiz ve tastamam yapılması için bütün 
gücümüzle mücadele edecek ve iktidarı uyaraca
ğız. Bu konudaki ihmal ve ilgisizliklere asla 
müsamaha etmiyeceğiz. 

Saygılarımla. (T. İ. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İçişleri Ba
kanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşla
rım, Tarık Ziya Ekinci arkadaşımız kusura bak
masınlar muhayyel ve mevhum hâddiseler üzeri
ne olmasını arzu ettiği hâdiseleri, kafasında ta
sarladığı bâzı duyguları âdeta hakikatmiş ve 
mevcut hâdiseler imiş gibi hüküm bina etmek su

retiyle neticelere varıyorlar. Kendilerinden bil-
lıasa rica ediyorum. Hukuk düşeni içinde bulun
maktayız. Türkiye'de kanunlar vardır. Eğer, dö
vülmek ve dayak hâdiselerinde bizatihi yaşıya-
rak, tesbit ederek bildiği hâdiseler varsa ve bu* 
hâdiseler adliyeye intikal etmişse kararlaştırıl
mış, hükme bağlanmışsa bunları burada getirir
ler ve tekerrürüne mâni olacak tarzda elbetteki 
bizi ikaz ederler ve biz de vazifemizi ifa ederiz. 
Ama, yaşanmış, adliyeye intikal etmesi iktiza; 
eden, raporlarla tevsik edilmesi iktiza eden hâ
dise zikretmiyorlar. Öldürüldüğü dediği zat ol-
memiştir, hayatta. Diğer bir hususu da müsaa
denizle arz etmek isterim. Cenubi - Şarki vilâ-
yetlerindeki emniyet ve asayiş konusu üzerinde 
yeni geçen defa Silvan hâdiseleri dolayısiyle* bu
rada kısaca bunun münakaşasını yaptık. Şimdi 
beyan buyurdukları toprak reformu ve diğer 
doktriner görüşler burada aynen tekrar edildi. 
Şimdi arkadaşlar, elbetteki hepimiz bu memleket
tin insanlarıyız, Doğusuyla, Batısiyle, Şimaliyle,. 
Cenubiyle memleketin realitelerini her halde bir
birimizle yarış yaparak bilmek iddiasında olma
mamız iktiza eder. Kaldı ki, mesul hükümet in
sanı olarak biz geçen defa da arz ettiğim gibi 
Cenubi - Şarki ve Şark vilâyetlerinin ve Ana
dolu'nun en ücra köylerine de gitmek suretiyle 
ve bizatihi meslek hayatında yaşamak suretiyle 
ve oradan gelmek suretiyle meselelerin içyüzleri
ni biliyorum. Emniyet ve asayişe müessir hâdi
seleri bir çırpıda yalnız toprak refomunun muay
yen doktrinel görüşü ile halletmek mümkün de
ğildir. Onun köklü ekonomik, sosyal ve kültürel 
sebepleri olduğunu beyan ettik, yine tekrar edi
yorum. Yalnız bilmiyorum tesbit ettiler mi, Ta
rık Ziya Ekinci dostumuz? İlci aydan beri Ce
nubi - Şarki vilâyetlerinde meselâ Siirt vilâye
tinde bir ilâ beş seneden beri şekavet hâdisesi,. 
soygunculuktan firardan kaçan 129 tane insanın 
takibimiz ve çalışmalarımız sayesinde yakalana
rak adalete teslim edildiğinden acaba bilgileri 
var mıdır? Yine aynı tarzda Diyarbakır'da buna 
mümasil faili meçhul hâdiselerin ve himaye eden
lerin, ağa, geçen defa da beyan ettim, hangi ağa 
ise bunlara yataklık yapan lütfen ismen zikret
sinler, bize bildirsinler. Hattâ burada söylemez-
lerse teşrif buyururlar makamımıza orada beyan 
ederler. Takibat yapmazsak, ondan sonra Meclis-
kürsüsünde murakabe vazifesini ifa ederler. Ar-
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kadaşlar, kanun devletinden, hukuk devletin
den bahseden insanların ona riayetkar olmaları 
iktiza eder. Temel nizamın, müesses nizamın de
vamından bahsedenler anarşiye sevk edici, Dev
let nizamını bozucu, millî huzuru bozucu tarzda 
beyanda bulunmak her halde bu memleket için 
faydalı olamaz noktai nazarmdayım. 

Bu itibarla, kıymetli arkadaşımız Tarık Ziya 
•Ekinci'den bilhassa müdellel, müşahhas ve hu
kukî olabilecek mahiyette bize delil, vesaik ve hâ-
'dise getirmelerini temenni ediyorum. Siverek'in 
bir nahiyesinde vâki şikâyet üzerine olan hâdise 
kendilerine yazılı olarak tevdi edilmiştir. O ya
zıda belirtilen kısım acaba neye bildirilmemek
tedir k i l . Jandarma karakolunu basan insanlara 
Devlet otoritesini, nizamını elbette tesis edecek
tir, jandarma. Karakol basılıyor, ondan hiç bah
sedilmiyor. Tecavüz hâdisesi oluyor. Ondan son
ra jandarma dövdü deniyor. Arkadaşlar dövül
me hâdisesi var. Sureti katiyede tasvibetmiyoruz. 
Kanunlar var rapor alınır, adliyeye mesulleri ve
rilir. Mesulü varsa adliye onu takibeder ve mah
kûm eder. Bu kabîl hâdise istiyoruz. Bize bu isti
kamette beyanda bulunurlarsa, çok müstefidolu-
ruz ve bize yardımcı olmuş olurlar. Sayın Başba
kanın tamiminden her hâlde memnun olmaları 
iktiza eder; tarafsız idareden, Devlet kapısından 
vatandaşın bekletilin emesinden, iyi muamele ya
pılmasından, idarenin iyi işlemesine matuf gayet 
kıymetli tavsiyeler zannediyorum. Bunlar yap
masın mı? Devlet idare eden bir Başbakan bu 
tarzda bir tamimde bulunmasın mı? Biz her defa
sında beyan ediyoruz, kırtasiyecilik var, vatan
daşa iyi muamele yapılmıyor, bunların önlen
mesi lâzım. Elbette ki, mesul insanlar bunların 
düzelmesi hususunda tamim de ederler, yapmı-
yanlar hakkında kanuni yetkilerini kullanırlar 
ve icabı yapılır. Bu istikamette olan bir tamimin 
zannederim ki; kritiği değil, ancak takdiri yapıl
ması iktiza eder kanaatindeyim. Mâruzâtıma bu
rada son verir, kıymetli arkadaşlarımdan bize bu 
istikamette yardımcı olmalarını temenni ederim. 
Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ekinci. 
Sorunuzun dışına çıkmayanız, altı madde 

halinde okuttum sorunuzu tekrar rica edeyim. 
Soracağınız şeyleri daha mücerret, daha umumi 
olarak sorunuz ve ona göre beyanda bulunu
nuz. Tadadi ve tashihi soruyorsunuz, ondan 

sonra dışına çıkıyorsunuz. Bu bakımdan Riya
setin takdirini elbette zorlaştırıyorsunuz. Lüt
fediniz ; buyurunuz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri, geçen
lerde Silvan olayları münasebetiyle huzurunu
za getirdiğim bir sözlü soruya cevap veren 
Sayın İçişleri Balkanının beyanatımla ilgili tek
rarlarını, beyanatımla ilgili fikirlerini bugün 
aynen tekrar ettiklerini üzüntü ile müşahede et
miş bulunuyorum. 

ALİ RIZA ÇETİNER (Ankara) — Siz gel
diğiniz gündenberi aynı şeyleri söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Beyefendi, rica ediyorum mü
dahale etmeyiniz. 

TARİK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Sayın 
Bakan buyuruyorlar ki, mevhum hâdiselere da
yanmak suretiyle hüküm yürütüyor ve bu hâ
diselere istinadedilerek neticeler çıkarılıyor. 
sayın arkadaşlarım, olayları zikrederek, tarih 
vererek ve olayların cereyan ettiği mahalleri 
anlatarak, il çevresi dâhilinde olan zabıta olay
larını arz ettim. Ve bunları günü gününe Di
yarbakır valiliğine, devrin İçişleri Bakanlığına, 
devrin Başbakanlığına intikal ettirmişdir, tel
lerle, yazılarla gönderilmişdir. Buyurdular ki, 
bu konuda yapılmış bir takibat, bu konuda ada
lete intikal etmiş bir olay veya adaletçe vatan
daşa hakaret edilmiş, baskı yapılmış olması, da
yak atılmış olmasından dolayı alınmış bir ka
rar mevcut mudur? Bunu bendeniz Sayın İçiş
leri Bakanından sormuştum ve Sayın İçişleri 
Bakanının bu konuda yapacağı tahkikatla ben
denizi aydınlatmalarını istirham etmiştim. Gö
rüyorum ki, aynı suali bendenize tevcih edi
yorlar. Elimde Devlet otoritesi yok. Ben te
ker teker zabıta vakalarını, bunları şahitleri 
ile delilleri ile tesbit edecek durumda deği
lim. Bu, Sayın İçişleri Bakanının vazifesidir. 
Elinde bir Devlet mekanizması vardır, elinde 
büyük zabıta kuvvetleri var. Bütün bu imkân-
lariyle olayları tahkik etmek, olayları takibet-
mek ve objektif neticeler çıkarmak imkânla
rına sahiptirler. 

Sayııl İçişleri Bakanı çok iyi bilirler ki; 
Jandarmaya intikal etmiş olan bir olaydan ve
ya karakola intikal etmiş olaydan dolayı ha
karete mâruz kalan, dayak yiyen bir yurddaş 
çoğukez delilleri gizli tutarak dayak yer ve ha-
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karet görür. Çoğııkez delil meveudokluğu ahval
de karakollara baskın yapmış olması Devlet otori
tesini zedelemiş olması ve Devleti temsil eden 
Jandarma Karakol kumandanının hakarete mâ
ruz kalmış olması şeklinde bir zabıt tanzim edi
lerek, adalete intikal ettirilir ve hakaret gören 
yurddaş suçlu durumunda, suçlu sandalyesine 
oturtmak mecburiyetinde kalır. Bu vakıaları 
gayet iyi bilen, bunları çok iyi değerlendiren, 
kendi meslek hayatında, kendi çalışmış olduğu 
mmtakalarda bir hayli bilgiye sahibolan Sayın 
İçişleri Bakanının iktidar sandalyesine otur
duktan sonra meseleleri ters yönden ortaya 
koymuş olması keyfiyeti hakikaten üzüntü ve
rici elem verici birşeydir. (A.P. sıraların
dan «yalan söylüyorsun» sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım, vazifesini kanun 
ve nizam çerçevesi içerisinde yapan dürüst, va
tanperver ve sonuna kadar bu memleketteki 
bütün vatandaşların hak ve hukukunu Anayasa 
ve kanunlar çerçevesi içerisinde korumasını bi
len memurlarımız, zabıta âmirlerimiz, zabıta 
memurlarımız vardır, bunlara söyliyecek hiçbir 
lâfım yoktur. Ben, sadece bu kabîl olayların 
kahramanı olan kişilerden bahsediyorum. Ve 
bunlardan öyle zannediyorum ki, benim kadar 
birçok muhterem milletvekilleri arkadaşlarım 
da müştekidir. Ve onlar da bu konularda şikâ
yet almaktadırlar. O halde bu meseleyi tesbit 
eden muhalefete mensup bir arkadaşımızın or
tada olması bizi hiçbir zaman kocundurmamalı 
ve üzmemelidir. Topluluğun bir yarasına par
mak basan bir arkadaşınız sizin de arzularınıza 
sizin de niyetlerinize tercüman olmaktadır. Bu
rada hep beraber bir toplum meselesinin nasıl 
halledilebileceği konusunda gayret sarf etmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Saym Bakanın baş
ka bir beyanı oldu. Bunu da son derece üzün
tülü ve son derece esef verici buldum. Millî hu
zuru bozucu beyanı. Ne demek saym arkadaşla
rım bu? Bundan neyi kasdediyorlar Saym Ba
kan? Arkadaşlarım bu kabîl beyanlarla eğer Do
ğu ve Güney - Doğu Anadolu ile ilgili meselele
ri yasak bölgeye itmek, bunu tabu haline getir
mek gayreti içinde iseler şunu bilsinler ki; biz 
alnı açık, yasalara bağlı ve Anayasanın hü
kümran olmasını istiyen kişiler ve siyasi teşek
küller olarak, hiçbir zaman bu kabîl tehditler

den çekinmiyeceğiz. Memleketin gerçekleri üze
rine gideceğiz. Memleketin gerçeklerini burada 
dile getirerek bunlar için çareler bulunması yo
lunda Hükümeti ikaz edeceğiz. Ama başarı gös
terebilecek miyiz? O, iktidar iyi niyet göstere
bilir, iktidar yasalara bağlılıkta bizim kadar 
gayret gösterebilirse, bu meselelerin halledilme-
mesi için hiçbir sebebolmaz. Fakat, biraz evvel 
Saym İçişleri Bakanının da yaptıkları gibi me
seleleri ters yönden, gerçek ve objektif sebeple
rine dayanmadan, mahiyetlerini tahlil etmeden 
şeklî olarak ortaya koyarlarsa pek tabiî ki bun
lara çare bulamayız ve bunları halletmeye mu
vaffak olamayız. 

Buyurdular ki, Saym Başbakanın yaptıkları 
genelge ve tavsiyeden memnun değiller mi? Bun
dan son derece memnunuz ve bunu yapmış ol
masını şükranla karşıladığımı da arz etmek is
terim. Ama, ne var ki, iddialarını teyidedici 
mahiyette bir genelge. Eğer, bir memlekette va
tandaşın zabıtadan hakaret görmüş olduğu key
fiyeti; resmî devairde bâzı memur arkadaşlar 
tarafından iyi muamele görmediği keyfiyeti ba
his mevzuu değilse böyle bir genelgenin yapıl
mış olmasının hiçbir mânası kalmaz. O halde, 
bizatihi zaman zaman buyurdukları gibi biz halk 
içerisinden geldik, biz köyden geldik diyen Sa
yın Başbakan ve Saym tçişleri Bakanı bu ger
çekleri çok iyi biliyorlar ki, bu gerçeklerin üze
rine bu şekilde tamimler çıkararak yürütmüşler
dir. Tamim çıkarmış olmalarını memnuniyetle 
karşılıyorum. Ama, şunu bilmek lâzımdır ki, 
yalnız tamim çıkarmak, yalnız zabıtanın kuvve
tini artırmak ve zabıtayı takviye etmek suretiy
le bu kabîl olayların sonu alınamaz. Güney -
Doğu Anadolu'da yapılan takibatta hırsızlıktan 
veya baskından dolayı hali firarda bulunan 
129 kişi yakalanmış olması konusundaki müca
delelerini memnuniyetle karşıladım. Bu da beni 
teyideden bir beyandır. Ne demek arkadaşlar, 
bir iki il bölgesinde 129 firari dağ başında do
laşıyor ve yıllar yılı dağ başında dolaşma im
kânlarını buluyor. Lütfen kabul buyursunlar 
ki, bu da toplumun yapısındaki bir bozukluk ve 
bunları himaye eden bir ortamın mevcudolmuş 
olmasına bağlıdır. Ve bu ortam değişmeden, dü
zeltilmeden bunları himaye edici kuvvetler di
siplin altına alınmadan, zararın bütün unsur 
ve hâkimiyetlerine son verilmeden bu kabîl olay
lar devam edecektir. Bugün 129 kişi yakalandı, 
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yarın 130 kişi *daha dağa çıkacaktır. Onun için 
lütfen evvelâ birbirimizin iyi niyet sahibi oldu
ğumuzu kabul etmek suretiyle işe bağlıyalım. 
Peşinen yekdiğerimizi mahkûm ettiğimiz takdir
de, kötü niyet sahibi olarak kabul edip bu esas 
üzerinden hareket ettiğimiz takdirde meseleleri 
halletmeye ve bir netice almaya ve bu memleke
tin dâvalarına çare bulmaya imkân yoktur. Me
sele bundan ibarettir. Hürmetlerimle selâmla
rım. (A. P. sıralarından «Ağanın ismi ne oldu?» 
sesleri) 

9 . 2 . 1966 0 : 1 

BAŞKAN — Milletvekili, Milletvekiline sual 
soramaz. Soru cevaplandırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit gecikmiş bu
lunduğu cihetle diğer sorulara geçme imkânını 
maalesef bulamıyoruz. Bu cebeple, 11.2.1966 
Cuma günü saat 15,00 te yapılacak olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısını ta
kiben toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

\>m« 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
43. BİRLEŞİM 

9 . 2 . 1966 Çarşamba 
Saat : 15,00 

A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — 657 sayılı Devlet memurları Kanunu
nun 1 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer 
alan «malî hükümler dışında» ibaresinin Ana
yasanın 120 nci maddesine aykırı olduğundan 
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi (3/242) 

2. — Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, 509 sa
yılı Tapulama Kanunu tasarısının havale edil
miş olduğu içişleri, Adalet ve Plân komisyon
larından seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/128, 4/37) 

3. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan An? asm a 
hükümleri uyarınca kurulacak olan 15 kişilik 
(Karma Parlâmento Komisyonu)na 378 sayılı 
Kanun hükümlerine uygun olarak siyasi parti 
gruplarınca gösterilen adayların Genel Kuru
lun bilgisine sunulması. 

4. — Bulgaristan Parlâmento Başkamnm. 
Bulgaristan'ı ziyaret maksadiyle; Berlin Tem
silciler Meclisi Başkanının, Almanya'yı iadeten 
ziyaret maksadiyle, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden birer heyetin daveti ile ilgili olarak 
Meclislerin Başkanlık Divanlarınca müştereken 
tesbit edilen uygun mütalâaların Genel Kuru
lun tasvibine sunulması. 

5. — italyan Parlâmentosundan bir heyetin 
memleketimizi iadeyi ziyaret maksadı ile dave
ti hakkında Meclislerin müşterek Başkanlık 
Divanlarınca müştereken alınan kararın Genel 
Kurulun tasvibine sunulması. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

2. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet 
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ
layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/70) 

3. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri' ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kaç 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

4. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarçamba Fa-
•ıılyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
banından sözlü sorusu (6/81) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Teçan yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum
ları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
'6'85) 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve 
müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri 
jüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 

7. — Bolu Millevekili Ahmet Çakmak'm, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal ö|renim sürelerini 



doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90) 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
gin'in; Tunçbilek Termik Santraline yapılan 
ilâve santralin halen niçin işletmeye açılmadığı
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/93) 

9. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil-
gin'in, Garp Linyitleri işletmesi Değirmisaz 
bölgesindeki mevcut kömür rezervinin tüken
mesi halinde, mevcut tesislerden ne şekilde isti
fade edileceğine ve çalışan işçilerin istikbali 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/94) 

10. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Erzurum'da aile basma kaç ton kok kömü
rü verildiğine ve Doğu illerinde, kömür konten
janının artırılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

11. — Erzurum Milletvekili Nihat Pa3İnli'-
nin, Millî Piyango idaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per-
sonoli bulunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

12. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, umuma mahsus mahallerde perva
sızca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen 
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102) 

13. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı köyü 
Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle, kurs talebe
lerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıkları hak
kındaki ihbarın tahkik edilip edilmediğine dair 
Devlet, Adalet, içişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sözlü sorusu. (6/103) 

14. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 

15. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tes-
bit edilmiş olup olmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/105) 
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16. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 

Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı Aşköl kö
yünde, Aralık ayı içinde, bir öldürme hâdisesi 
olup olmadığına ve firari katil zanlısının yaka
lanıp yakalanmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/106) 

17. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılma pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

19. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, tzmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(1/109) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/110) 

21. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, okullarda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

23. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dmlı'nın, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 

24. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme-



diğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114) 

25. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 

26. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
İzmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/116) 

27. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

28. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

29. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için îş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

30. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/120) 

31. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

32. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neüer olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

33. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin Menderes havzasının nehir taşkınlarından 
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

3 — 
34. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-

m, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

35. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'ın, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/125) 

36. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
in, Sivas ili merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

37. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu 
yapılacağına dair Köy İşleri Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

38. — Kütahya Milletvekili Kemal Kacar'-
ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür 
sahası içinde bir termik santrali kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/128) 

39. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, Niğ
de öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi 
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/129) 

40. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı
na inşa edilecek sedlerin senesi içinde yapılma
mış olması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

41. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine dair Gümrük ve Te
kel Bakamndan sözlü sorusu. (6/131) 

42. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132) 

43. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans
ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
kaçak olarak yurda sokulan sanayi, mamulle
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde 
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satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133) 

44. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga-' 
nın, Bursa 'nm Gemlik ilçesinin Fevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli
nin düşünülüp düşünülmediğine dair İmar ve 
iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) 

45. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/135) 

46. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi 
hususunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/136) 

47. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ece-
miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/137) 

48. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/138) 

49. — izmir Miletvekili Şinasi Osma'nm, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmesine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/139) 

50. — Uşak Milletvekili Fahri ̂ Uğrasızoğ-
lırnun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, ku
rum veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair imar ve iskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/140) 

51. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verilip 
verilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/141) 

52. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip veril-
miyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların-

\ dan sözlü sorusu. (6/142) 
53. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 

Aydın'in Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair içişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143) 

54. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/144) 

55. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama 
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/146) 

56. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin'in, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mü
cadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147)' 

57. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in, 
Kars iline yıllık olarak tahsis edilen 4 500 ton 
kok kömürünün Kars'a gönderilerek, halka tev
zi edilip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

58. — Konya Milletvekili ismet Kapısız'm, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149) 

59. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150) 

60. — Sakarya Milletvekili Muslihiddin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko-
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nusunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine 
dair , Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/151) 

61. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar 
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152) 

62. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin Çorum'da inşa edilmekte olan Sosyal 
Sigortalar Dispanseri binasının, birinci katının 
dispanser, diğer katların işhanı olacağının doğ
ru olup olmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/153) 

63. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Bayın
dırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/154) 

64. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham
sın ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmiye
tinin tespit edilmiş olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma ile İmar ve iskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/155) 

65. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1059 senesinde 
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair imar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156) 

66. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum un ti o/Zi kasa ve köylerinde, sel felâketi I 
dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir olaca 
şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meskene 
kavuşmaları için ne gibi tedbirler alındığına da
ir imar ve iskân Bakanmdan sözlü sorusu 
(6/157) 

67. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanmdan sözlü sorusu (6/158) 

68. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT Kurumu 
Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya

pılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

69. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
istanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene evvel, yediyüz 
yataklı olarak inşa edilen Jinekoloji ve çocuk 
hastalıkları hastanesinin hizmete açılmasına 
kimlerin mâni olduğuna dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/160) 

70. — istanbul Milletvekili Osman özer'in, 
Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle geçen Ha
lic'in insan sağlığını tehdideden durumuna son 
verilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

71. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
genel ahlâka aykırı olan resimleri basan ve ya
yan gazete ve mecmuaların kontrolünün ne şe
kilde ve kimler tarafından yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/162) 

72. — Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada modern bir otel ve işletme tesisinin 
yaptırılmış olup olmadığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/163) 

73. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ihti
yaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

74. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Makinalı tarım araçlarının Devletçe 
İthal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri eliyle satılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/165) 

75. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonuna, 
Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'
dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair İçişleri 
ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/166) 

76. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
son yapılan basın toplantısının TRT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

77. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanndağ'-
m, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 



verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sö2lü sorusu (6/168) 

78. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, 
Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Maliye 
Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan Ra-
sim Dokur Fabrikasının halen ne durumda bu
lunduğuna dair (Maliye, Sanayi ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/169) 

79. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator
yumu açılması için bir hazırlık olup olmadığına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/170) 

80. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleşmeye 
karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/171) 

81. — içel Milletvekili İsmail Çataloğlu'
nun, içel'de ithalât tacirlerine gübre ithali 
için verilen müsaade için hangi kıstasın esas 
alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/172) 

82. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
sel felâketi sebebiyle zarara uğrıyan küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi koope
ratiflerine olan borçlarının ertelenmesi hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/173) 

83. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Beylik-
ahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el çek
tirilmesini ieabettiren hâdisenin ne olduğuna 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/174) 

84. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu
cak müdürünün başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/175) 

85. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emrine 
alındığına ve bu konuda kaç soruşturmanın 
bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/176) 
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86. —- Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm, şeker pancarı alım fiyatının, hangi ölçü
ler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

87. — Muş Milletvekili Kemal Aytag'm, 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178) 

88. — Muş Milletvekili Kemal Aytacın, 
israil ve Holânda'dan ithal edilen ve Sızal de
nilen maddenin ithalinin zaruri olup olmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/179) 

89. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur 
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/180) 

90. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Bedri Baykam'm Amerika'da tanıtılması için 
bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

91. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne zaman tâyin yapılacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/182) 

92. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, İşçi Sigortalan Kurumu tarafından So
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri, gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

93. — Kars Milletvekili Âdil Eurtel'in, 
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü 
işlemek ve değerlendirmek için, memleketin 
hangi stratejik bölgelerinde örnek tesisler kur
muş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/184) 

94. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 



— 7 
95. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 

4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tâbi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/186) 

96. — Kenya Milletvekili Vefa Tanır'in, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanınından söz
lü sorusu. (6/187) 

97. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

98. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'ın, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/189) 

99. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Ada
na'da bütün fakülteleriyle bir Üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

100. — Manisa Milletvekili Sami Binieioğkı'-
nun Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde yapı
lıp yapılmıyacağına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

101. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele
rinin kimlere verildiğine dair sözlü soru öner
gesi, Ticaret ve Maliye bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/192) 

102. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hukuk 
işleri müdürü, emniyet müdürü ve emniyet 
kadrosunda vazifeli memurun nakil suretiyle 
yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/193) 

103. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
J050 yılından bugüne kadar Türkiye'de sosyal 
konularda ne kadar yabancı araştırmacı çalıştığı
nı dair, Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/194) 

104. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal '-
m, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana ge
len âfet ve sel baskınları sonucunda ne kadar 
maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar 
gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım yapıldığı
na dair, Başbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, imar ve tskân ve Köy 
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

105. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'-
ın, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, kurulması der
piş edilen radyo istasyonlarından Erzurum ve 
Diyarbakır verici tesislerine bugüne kadar ne 
miktar yatırım yapıldığına dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/197) 

107. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadm ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/198) 

108. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'ta bir Doğumevi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

100. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

110. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp, dü
şünülmediğine dair, Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (G/201) 

111. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair, Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

112. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın, 
Turistik önemi haiz bulanan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma Bakanlarından , 
sözlü sorusu (6/203) 



113. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar, 
bir kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

114. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Çaldıran'ı Doğu Bayazıt'a bağlıyacak olan yo
lun ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (7/205) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa

yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldınlması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Millet Mec
lisi Tarım Komisyonu raporları. (Millet Mec
lisi eski numarası : 1/435, yeni numarası: 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem S. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayılan : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı ; 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu ik
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 18) 
[Dağıtma tarihi : 18 .1.1966] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart, Nisan ve Mayıs 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesapları inceleme Komisyonu rapo
ru. (5/10) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos 1965 
ayları hesabı hakkında Hesapları inceleme Ko-
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misyonu raporu (5/11) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma 
tarihi : 27 .1.1966] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesapları inceleme Komisyonu raporu 
(5/12) (S. Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

6. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İs
tanbul Milletvekili ilhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı: 20) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

7. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi: 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu: 4/68) (S. Sayısı: 21) [Dağıtma tari
hi : 27 .1.1966] 

8. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 A . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet. Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1.1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Si
lâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 

'dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1964 yılı Ke-
sinhesabı hakkında Meclis Hesaplarını inceleme 



Komisyonu raporları (5/7) (S. Sayısı: 28) [Da
ğıtma tarihi: 3.2.1966] 

X 11. — Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/130, 1/25) (S. Sayısı : 29) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 .. 1966] 

X 12. — Ankara Üniversitesi 1961 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
üe Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu. (3/137, 1/28) (S. Sayısı : 30) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143, 
cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 

Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 1 .1966] 

2. —• Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 13, 
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık, 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14) 
(S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'den 
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/12) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma tarihi : 
7 . 1 . 1966] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi 
ve Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arka
daşının, 1963 ders yılında Harb Okulu öğrenci
lerinden okuldan ihracolunanların askerlik 
mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (2/2, 2/66) 
(S. Sayısı : 22) [Dağıtma tarihi : 31.1.1966] 

(Millet Meclisi 43 ncü Birleşim) 




