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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 647 sa
yılı sözlü sorusunun yazılı-'soruya çevrilmesine 
dair önergesi kabul olundu. 

ihtisas komisyonlarına üye seçimleri yapıldı 
ve oyların ayırımından sonra bâzı bağımsız üye
likler dışındaki adayların, gösterildikleri ko
misyonları seçilmiş oldukları ve 

819 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının tekrar açık oya su
nularak, oyların ayırımı sonunda, kabul edildiği 
bildirildi. 

Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer üs-
dağ'ın, Hükümetin iç güvenlik islerinde ihmali, 
yetersizliği ve hatalı davranışları olduğu iddia-

siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince bir 
gensoru açılmasına dair önergesinin gündeme 
alınıp alınmaması konusu üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

20 .11.1968 Çarşamba günü saat 15,00 te ya
pılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birleşime saat 18,45 te 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Atıf Şohoğlu İsmet Kapısız 

Kâtip 
Afyon Karahisar 
Mehmet Göbekli 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
TEKLİFLER 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
Erzurum Milletvekili ismail Hakkı Yıldırım'm, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonunun seçilmesi ve çalışması usullerinin 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi (2/757) 
(Anayasa Komisyonuna) 

2. — İstanbul Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 68 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi (2/758) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

RAPORLAR 
3. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 

vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü 

ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu ka
nuna bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin imar ve İskân Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve İmar ve İskân ve Plân komis
yonlarından seçilen 9 ar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/518) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 739) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat 
Açıkalm ve 11 arkadaşının, Milletlerarası mü
nasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında kanun teklifi ve Ticaret, Maliye, Anaya
sa, Dışişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(2/243) (Gündeme) (S. Sayısı : 741) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,12 

BAŞKAN — Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Mehmet Göbekli (Afyon Karahisar), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 7 nci Birleşimini açıyorum : 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
milletvekillerinin beyaz düğmelere basmalarını 
rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

— 148 — 

BAŞKAN — 18 Kasım Çarşamba Birleşi
minde Yüksek Meclisin aldığı karar gereğince 
yaptığımız komisyon seçimleri neticesinde ko
misyonlara -ayrılan arkadaşlarımızın büyük bir 
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kısmı yukarda kendilerine ayrılmış odalarda 
vazife taksimi için toplanmış bulunmaktadırlar. 
Onları da nazarı itibara alarak çoğunluğun ol-

1. — Konya Milletvekili İhsan Kabada
yı'nm Karapınar'da erozyonu önleyici ted
birlere riayet olunmadığına ve bu konuda 
gerekli işlemlerin yapılmasına dair demeci 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, Kara
pınar erozyon meselesi hakkında gündem dışı 
söz istemiştiniz. 

Bes dakikayı geçmemek kaydiyle buyurunuz. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; orman ve bitki
ler bir memlekette sıhhatin eczanesi, ziraatin 
kimyahanesi, servet ve maişetin definesidir. Bir 
memlekette, ki ormanlar elde çıkar, bitkiler el
den giderse o memlekette erozyon felâket ha
line gelir. Verimli topraklar, rüzgârlar ve yağış
larla denize gider. Son 25 yıl içinde Türkiye'de 
ormanlar korkunç şekilde katliama tabi tutul
muştur, meralar devamlı surette sökülmektedir. 
Bu yüzdendir ki, Türkiye'nin verimli toprakları 
erozyon ve yağışlar tesiriyle denizlere akmakta
dır. Yapılan hesaplara göre küçük çapta bir vi
lâyet büyüklüğündeki verimli topraklar deniz
lere gitmektedir. Bunu Bade, raporunda acı 
acı zikretmek suretiyle; «Ey Türkler, yeni gide
ceğiniz bir vatanınız yoktur, Anadolu'ya sa-
hibolunuz, burası bir çöl haline gelmektedir» 
demektedir. 

İki sene evvel gelen Amerikan Orman Genel 
Müdürü de : «Orman katliamının bir memleketi 
nasıl korkunç hale getirdiğini görmek isterse
niz Türkiye'ye gidin» demektedir. Binaenaleyh, 
orman ve bitki mevzuunda ve bunun getirdiği 
korkunç âfet mevzuunda Türkiye kritik bir nok
taya gelmiştir. Bunun en bariz örneğini kendi 
memleketimde Karapınar'dan vermek istiyo
rum : 

Karapınar vaktiyle - şimdi bildiğiniz gibi -
eksibelerin ve kumların kapladığı bir toprak de
ğildi. 1516 da Yavuz Selim Mısır seferine gi
derken 200 bin kişilik ordusunu burada iskân 
etmiş, baharı, kışı burada geçirmiş, 500 kişilik 
süvarisini de burada bırakmak suretiyle Sul
taniye adını verdiği kazayı burada tesis etmiş
ti. O zaman Karapınar, Evliya Çelebinin de 

duğu anlaşılmıştır. 
Çalışmalara başlıyoruz. 

seyahatnamesinde yazdığı gibi, baştan aşağı 
meşelik, ardıç ormanlariyle, çayır, çimenle do
lu idi ve vaktiyle burada bir buçuk milyon ko
yun otlatılır, sarayın sade yağları da buradan 
gider, müstesna, şirin bir kaza iken maalesef or
man katliamı, 1950 den itibaren traktörün gir
mesi, meraları sökmesi, bu sevimli kazayı Şimali 
Afrika'nın çöllerinden ibaret bir toprak sahası 
haline getirmişti. Devamlı gelişen erozyon ve 
kum fırtınaları yüzünden Karapınar ve Ereğli 
asfaltını zaman zaman kum fırtınaları ve mahallî 
halkın dediği gibi, doğal kaplar, trafik durur, 
korkunç trafik kazaları olur, insanlar ölür idi. 
1962 senesinden itibaren bu korkunç âfeti gören 
zamanın Hükümeti lüzumlu tesisleri almış, as
faltın güneyinde 160 bin dekar sahayı teller 
inine almak suretiyle erozyonu önlemek irin ted
birlere girişerek 42 bin dekarlık sahada hareket 
eden kum, yani eksibeler vardı, bunu durdur
mak için 270 kilometre uzunluğunda rüzgâr 
kıran kamış perde kurmuş, 20 bin dekarlık sa
hada da bir buçuk milyon fidan ekmiş, hepsi 
tutmuştu. 500 dekarlık sahaya da meyve fidanı 
ekmiş, hepsi de mükemmel şekilde tutmuş idi. 
Toprakta seyyar halde bulunan kumu tesbit et
mek için bitki lâzımdır, bitki için de su gerekti
ğinden, yapılan sondaj denemelerinde 50-100 met
re derinliğinde zengin su rezervleri bulunmuş, 
34 tane de verimli kuyu açılmak suretiyle ve sa
hada bitki, bağ - bahçe mahsulleri de yetiştiril
mek suretiyle çölde yeni bir cennet doğmuştur. 
iki sene evvel gelen İsrail heyeti de: «Biz de 
israil'de ancak kamu, erozyonu durdurmak için 
bundan d^ha öte bir muvaffakivet seviyesine 
varmış delildik, bunu yapan heyetinizi ve ilgi
lileri tebrik ederiz» demiştir. 

Ayrıca 2 500 dekarlık sahada da 8 kilometre 
bovunda bir sulama kanalı yapılmış, bütün bu 
bahsetmiş olduğum mevzular için Devlet 
1962 - 1965 yılında Birinci Beş Yıllık Plânla
mada 5 milyon lira harcamıştır. 

Şimdi ben felâket noktasına geliyorum, işte 
bu güzel tesisler, bu güzel hizmet ve eşerler 
doğmuş, fakat beş - altı sürü sahibi, yeşeren 
bu varlık vaha içerisinde hırs ve tamahını ye-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 149 — 
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nemiyerek tel örgüleri biran evvel kırıp içine 
girmek, hayvanlarını otlatmak tamahına kapıl
mış, fakat karşısında nizam ve kanunu gördüğü 
için girememiş idi. Fakat maalesef son seçimle
rin vermiş olduğu ihmal, idaredeki otorite zaa-
fiyeti, mahallî mülki âmirlerinin ihmali maale
sef bu sürü sahiplerine güç ve kuvvet olmuş, 
muvaffak olamadıkları engeli bu defa aşmıya 
muvaffak olmuşlardır. Biz de çok kere, neye 
yalan söyliyelim, şu veya bu partiyi itham et
mek değil, seçim kampanyası çok kere bir ta
viz kampanyası, nizamda, düzende, memleketin 
selâmet hedeflerinde bir nevi taviz kampanyası 
gibi açıldığı için, idare, otorite durduğu için, 
sürü sahipleri telleri sökmüş, sürüleriyle bu sa
hayı maalesef işgal etmiş, demin bahsettiğim 
güzelim yeşillikleri yedirmiş, 34 kuyunun ikisi
ni tahribetmiş, bir tanesini de kullanılmaz hale 
getirmiştir. Mahallin kaymakamı : «Ben halkın 
yanındayım» demiştir. 

îhsan Kabadayı bunu kendi duygusu ile bir 
siyasi tariz olarak getirmiş değil, son defa 10 
gün evvel Karapınar'a uğradığım zaman halk 
beni sarmış, «Bu dertleri Meclisde dile getir» 
diye zorlamıştır. Benim vazifem, halktan duydu
ğumu buraya getirmek idi. Muhterem kaymaka
mın buradaki ifadesi; halkın yanında olmak. 
Biz halkın aleyhinde miyiz? Bunu kuran Dev
let halkın aleyhine midir, 9 milyonu halka zu
lüm olsun diye mi sarf etti? Beş - altı kişinin 
yanında olmak, halkın yanında olmak değildir. 
Bütün bunları gelenekte milletin yanında ol
mak, vatanı tamamiyle çökmekten kurtarmak 
için yarnnış idi. Fakat maalesef idarenin otori-
tesizliği kötü, fena bir örnek verdi. 

Benim burada mâruzâtım şu; bu başlangıç 
halka çok güzel bir örnek eğitim sahası, iyi bir 
ekol olmuş idi. Bunun yıkılışı halktaki diğer 
özel sektördeki bu kabîl çalışmaları frene etmiş
tir. 150 kuyu açmıştı halk, diğer çölü de, kendi 
anlayışına göre, örneğe uygun yeşilleştirmeye, 
geliştirmeye başlamıştı. Son hareketler onların 
gücünü kırmıştır. Her ne kaçlar saldırma hızı 
eski şiddetinde değilse de yine gizli gizli, açık, 
kapalı devam etmektedir, ilgililerden yaptığım, 
halktan yaptığım tahkikat bu merkezdedir. Bu
nun aksini iddia edecek hiçbir kimse yoktur. 

Şimdi ilgililer çıkacak; tedbir aldım, diye
cek. Ben hâdisenin içinden, halkın içinden gel

mekteyim, bu bir vakıadır, ayniyle devam et
mektedir. 

Muhterem ilgililer, bu vatan şu veya bu par
tinin değildir, bu vatan tüm olarak bizim ve ge
lecekteki nesillerindir. Bu tedbirlerde tâvizden 
vazgeçmeliyiz. Kimsenin göz yaşına bakmamalı-
yız. Tarih boyunca memleket ve milletlerin bün
yesinde küçük çapta başlıyan otoritesizlikler kı
sa bir zaman sonra millet ve Devletin içinden çı-
kamıyacağı büyük huzursuzlukları, büyük nizam
sızlıkları doğurur. 

Vatanım namına, erozyonun önlenmesi namı
na bu kabîl tedbirlerle tüm olarak, milletvekili 
olarak tâvizden vazgeçmemizi temin edici, bitki
yi geliştirici ve ormanı halka sevdirici, bu yol
daki tâvizlerden kaçıcı, kanunda mutlak ve mut
lak koruyucu tedbirleri görmekle şeref duyaca
ğım. 

Hürmetlerimle efendim. (Alkışlar) 

2. —• Giresun Milletvekili Mustafa Kema Çi-
lesiz'in, tefecilik konusunda araştırına yapmak 
üzere kurulan komisyonun çalışmadığı, tefeciliğin 
devam ettiği konusundaki demeci ve Meclis Baş
kanlığı ile Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğ-
lu'nun cevapları (10/16, 23) 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz. 
Tefecilik hakkında Meclis araştırması- ile il

gili Komisyonun çalışmaları hakkında gündem 
dışı 5 dakikayı geçmemek üzere söz istemişsiniz. 

Buyurun. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım; tefecilik konusunda 
Meclis Araştırması yapmak için Anayasa hü
kümlerine dayanarak Yüce Meclise sunduğumuz 
önergeler tasvip görmüş ve Meclis Araştırması 
yapılmasına 27 . 3 . 1968 tarihinde karar veril
mişti. 

Memleketin her tarafında tefeciliğin nasıl 
yürütüldüğünü hepimiz biliyoruz. Bu derde bir 
çare bulacak olan Meclis Araştırması yapılması
na karar verildiği halde, Komisyonun hâlâ gö
reve başlamaması tefecilerin cüretlerini son de
rece artırmıştır. 

Geçtiğimiz çalışma devresine Mecliste, tefe
cilik olayları üzerinde araştırma önergeleri ve
silesiyle tartışmalar yapıldığı halde, faizcilerin 
soygunculuk hırslarında en ufak bir gevşeme 
maalesef görülmemiştir. Fakirlerin müşkül du-

— 150 
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rumlarını akla ve hayale sığmıyacak kadar az
gın menfaat hisleriyle sömüren insafsız faizcile
rin elinde köylü inim inim inlemektedir. Köylü, 
tefeciden korkusuna, muhtaç olduğu tüketim 
maddelerini almak için çarşılara ve pazarlara 
gelemez hale düşmüştür. Bilhassa Karadeniz 
Bölgesinde icra daireleri, köylü aleyhine yapı
lan takip dosyaları ile doludur. Müstahsilin gü
cünü tefecilik artık yok etmiştir. Bu yüzden 
piyasada son derece durgunluk hâsıl olmuş, fa
izciliğin zararları ticaret piyasasının bütün sa
halarına fena tesirler yapmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, ben size teknik 
bir mevzuda söz verdim. Komisyonun toplana
mamasından şikâyet edecektiniz. Bu mevzular 
müzakere edildi, ayrıca araştırılmasına da ka
rar verildi. İstirham ediyorum; teknik mevzu
da konuşmanızı tamamlayınız. 

MUSTAFA KEMÂL ÇİLESİZ (Devamla) — 
Oraya geliyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet efendim, aynı şeyin yeni
den derinlemesine inmiyelim. 

MUSTAFA KEMÂL ÇİLESİZ (Devamla) — 
Banka kredilerinin yetersizliği köylüyü tefeci
lerin eline düşürmüştür. Tefeciliğin fakir va
tandaşların ekonomik durumuna yaptığı etki 
tahmin edilemiyecek kadar acıdır. Bütün bunla
ra karşı alınması gereken tedbirlere ışık tuta
cak olan Meclis araştırması çalışmalarına bir an 
önce başlamakta sayılamıyacak kadar fayda var
dır. Bu sebeple Meclis araştırması yapmak üze
re seçilen Komisyonun derhal göreve başlama
sının sağlanmasını Yüce Divandan istirham edi
yorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Sayın 
Çilesiz'in bahsettiği... 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — İzah edeyim. 

BAŞKAN — Bu mevzuda mı efendim? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Evet. 

BAŞKAN — Riyasetten bir istirhamda bu
lundular, arz edeyim efendim. 

Bahsettiği Komisyon çalışmaları hakkında 
Riyaset Divanının mâruzâtı var, arz ederim : 

Sayın Mustafa Kemal Çilesiz'in önergesi üze
rine 27 Mart 1968 tarihli 64 ncü Birleşimde ku

rulmasına karar verilen, tefeciliğin önlenmesi 
ve yaptığı tahribatı tahkik ve tesbit etmekjle gö
revli Meclis Araştırma Komisyonunun ü^e se
çimi 14 Haziran 1968 tarihinde yapılmıştı^. Ko
misyonun görev süresi üç aydır ve bu süre|, üye
lerin seçimi tarihinden başlamaktadır. Mecli
simiz 5 Temmuz 1968 de tatile girip 30 Ey
lül 1968 tarihinde toplandığından tatilde geçen 
2 ay 25 günlük müddet çalışma süresine ı dâhil 
edilmemiştir. Bu durum karşısında, Komisyo
nun üç aylık görev süresi ancak 9 Aralık 1968 
tarihinde sona ermektedir. Sözü geçen Komis
yona üye seçimini mütaakip 21 Haziran 1068 ta
rihinde Başkanlıkça üyelere, başkan, sö^cü ve 
kâtiplerini seçmeleri için gerekli yazılı tebligat 
yapılmış olup, seçim için gerekli nisap sağlana
mamıştır. Bu kere Komisyonun sayın üyelerine 

22 Kasım 1968 Cuma günü saat 15,30 da toplan
maları için yeniden tebligat yapılacaktır, 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sayın Bakan, buna rağmen söz istiyorsunuz, 
buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

Haddi zatında Riyasetle vâki temasımızda 
Sayın Çilesiz'in, daha önce, zannediyorum, Sa
yın Kırca tarafından, verilmiş olan tefecilik ko
nusundaki araştırma için kurulmuş ve Yüksek 
Meclisin karar vermiş olduğu Komisyonu^ vazi
fesini bugüne kadar yapamamış olmasmdjan do
layı bir gündem dışı konuşma yapacağına ıttıla 
kesbetmiş idik. Ve bunu bir milletvekili ile Ri
yaset arasındaki bir münasebete bağlamış, bu 
sebeple de her hangi bir konuşma hususunda 
da hazırlıklı değildik. Ancak Sayın Çilesiz'in 
huzurunuzda yapmış olduğu konuşmadaj, tale
binin dışında mesele tefeciliğe, bu meyanjda Do
ğu - Karadeniz Bölgesindeki bu mevzua intikal 
edince vâki iddialar karşısında, durumu Yüce 
Meclise sunmayı ve arkadaşlarımı aydınlatma
yı lüzumlu gördüm. 

Sayın arkadaşım buyurdular ki, kredilerin 
yetersizliği sebebiyle müstahsil tefecinin j elinde 
perişan olmaktadır... Hakikaten bir tarifte bu 
sözler gerçekti. Sayın arkadaşımın da hatırlı-
yacağı veçhile, 1966 yılında beş senede bir tes
bit edilmesi lâzımgelen toprak barem fiyatları 
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beş senenin dolmuş olmamasına rağmen Adalet 
Partisi iktidarı zamanında Ziraat Bankasına ve
rilen bir emirle yeniden toprak barem fiyatları
nın tesbitine geçilmiş ve toprak barem fiyatla
rında yüzde 100 ile yüzde 150 arasında bir artış 
sağlanmıştır. Bunun sonucu da müstahsilin eli
ne geçen kredilerde toprak baremine göre - ki, 
bazdır - bu nisbette artışlar tesbit edilmiş ve im
kânlar sağlanmıştır. Mesele bununla da bitme
miştir. Ayrıca, bilhasa fındık müstahsılma... 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Saym 
Başkan, Hükümet mevzu dışmda konuşuyor. 
Meclis karar vermiştir; tefecilik hakkında etüt 
yapmaya. Hükümetin izahat vermeye hakla 
yok. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Saym Tahtakılıç, eğer 
aydınlatmamdan müşteki iseniz, onu Sayın Ri
yasetin takdirlerine sunmaktan başka çarem 
yok. 

Netice itibariyle bu bölgedeki müstahsilin 
bilhassa Haziran ve Temmuz aylarında duçar 
bulunduğu maddi sıkıntıyı da göz önünde tuta
rak yine bu devrede ilk defa olarak, toplama 
kredisi, namı altında yeni bir kredi ihdas etmek 
suretiyle müstahsilin eline geçen kredi miktarını 
bu yolla da takviye etmek imkânı sağlanmıştır. 
Mesele Türk köylüsünün münhasıran toprağa 
bağlı kalması meselesi ile yakından ilgilidir. 
Eğer Türk köylüsünü münhasıran toprağa bağlı, 
gözü toprağa dönük ve istikbalini toprağa bağ
lamış olarak mütalâa ederseniz, hakikaten bu 
Karadeniz Bölgesinin çalışkan ve faziletli insan
larını dar ve imkânı mahdut topraklardan, ar
tan nüfus içerisinde hayat seviyelerini geliştirir 
bir imkâna kavuşturmanız maalesef mümkün de
ğildir. Binaenaleyh bir taraftan topraktan daha 
iyi verim alması için lâzımgelen kredi yolu ile 
maddi gücü sağlarken, öbür taraftan topraktan 
aldığı mahsulü lâyıkiyle değerlendirmek ieabet-
mektedir. Bunun için de bu bölgede fındığa ta
ban fiyat politikası tatbik edilmiş ve iktidarımın 
zamanında bu fiyat hiçbir zaman 5 liranın al
tına düşmemiştir. Ve yine iktidarımıza gelin
ceye kadar da hiçbir zaman 5 lirayı bulmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele bununla da 
bitmemektedir, bunun yanında bu bölge halkı
nın kendileri için bir bakıma ikinci tarla vazi
fesi gören denizden ve balıkçılıktan istifade et

meleri için gerekli balıkçılık kooperatifleri ku
rulmuş ve bu kooperatiflere yine iktidarımız 
zamanında yeni imkânlar sağlanmıştır. 

Diğer bir konu da; bu bölge halkının yine 
hayat standardını yükseltmek için iktidarımız 
zamanında bui bölgede tüten bir tek soya fab
rikasının bacasından başka baca olmadığı halde 
son üç yıl sarfında Samsun'da azot sanayii, ba
kır kompleksi, Ordu havalisinde önümüzdeki 
sene kurulacak olan bir çimento fabrikası, Trab
zon Çimento Fabrikası, yeniden inşa edilecek 
olan 15 çay fabrikası, Aksu Kâğıt Fabrikası ve 
Artvin orman mahsullerini değerlendirme tesis
leri bu bölge halkımızın iktisadi gücünü artır
mak yönünden Hükümetin almış olduğu tedbir
ler cümlesindendir. Saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından, alkışlar.) 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bu propagandanın mevzu ile alâkası ne?... 

BAŞKAN — Efendim, alâkasını tesbit etmek 
biraz güe. Fakat arkadaşım söz aldığını tesbit 
ettiğim mevzuun dışına çıkıp konuşmasaydı, Hü
kümet de her halde çıkmıyacaktı. Arkadaşların 
tahammülsüzlüğüne hak veriyorum. Fakat cüm
lesini bitirmesi için sabrettim. 

3. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, Si
vas 1)1). fabrikasına yapılan, atanmalar ve 
müessese dahilindeki nakil ve terfüer hakkında 
Ana]fasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi (10/39) 

BAŞKAN — Efendim, Saym Kâzım Kan
gal'ın Meclis araştırması ile ilgili bir önergesi 
var, okutuyorum. 

Millet Mecslisi Başkanlığına 

Sivas'ta büyük sanayi tesisi olarak Demir
yolları Fabrikası mevcuttur. 1939 da açılan 
bu fabrika, vagon imal ve tamir fabarikası, 
yeni îokomatif tamir ve imal fabrikası, döküm 
fabrikası olmak üzere üç kısımdan kurulmuş
tur. Burada 3 500 den fazla işçi çalışır. Si
vas'ın en büyük işyeridir. Her sene ihtiyacı 
göre bir miktar işçi de alır. 

Gönül ister ki, Demiryollarının en önemli 
•ihtiyaçlarını büyük çapta karşılıyan ve 4 bine 
yakın işçiyi sinesinde barındıran bti büyük 
müessese partizanca müdahalelerden ve tesir
lerden tamamen uzak kalabilsin, işçi olarak 
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çalışanlar siyasi temayüllerine göre değil, liya-
katlanna ve sarfettikleri emeklerine göre 
taltif ve terfi ettirilebilsinler. 

îki seneden beri yapılan atanmalarda, mües
sese dahilindeki nakil ve terfilerde, yeni işçi 
alınmasında gösterilen partizanca tutum, bu 
büyük işyerinin randımanlı bir şekilde çalış
ma düzenini bozmuş, çalışanlar arasında hu
zursuzluk ve yöneticelere karşı bir itimat
sızlık yaratmıştır. 

Lojmanlar, sırası gelene ve haklı olanlara 
verilmemiştir. Fabrikaya yeni işçi alınırken 
siyasi temayülleri A. P. li olarak bilinen, Si
vas Demiryol işçileri Sandikası yöneticilerinin 
verdiği liste önplâna alınmıştır. Bu tutum ve 
davranışlar, Sivas ve çevresinde üzüntü yarat
makta, şikâyet konusu haline gelmektedir. 

Bu sebeple burada çalışanların tâyin, na
kil ve terfilerinde, yeni işçi alınmasında, loj
man dağıtırımda bihakkın hareket edilmediği, 
partizanca bir tuutm takibedildiği şeklindeki 
iddialarımın yerinde incelenmesi ve tam 
bilgi edinilmesi için Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca Meclis Araştırması açılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
18 . 11 . 1968 

Kâzım Kangal 
Sivas Milletvekili 

BAŞKAN — Gündemdeki sırasına girecek
tir. 

4. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'tn, fiyat \artışlarının sebepleri ile karaborsa 
nedenlerini araşjştrımak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/40) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arsan'ın 
ayrıca bir Meclis araştırması önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu : Fiyat artışları ve karaborsa. 
Gerekçe : Türkiye'de son yıllarda görü

len fiyat artışları ve bâzı temel ihtiyaç mad
delerinin karaborsaya düştüğü, Hükümetin 
aldığı tedbirlerin bu gidişi durdurmaya kâfi 
gelmediği görünen bir temel problem olarak 
ortada durmaktadır. Devlet İstatistik Genel 

Müdürlüğünün yayınlamış olduğu bültende fi
yat artışlarını kolaylıkla görmek mümkündür, 
Yani, bu iddia; her hangi bir politik polemik 
unsuru olarak ortaya atılmış değil, Devletin 
kuruluşlarının rakamlarla gösterildiği bir 
gerçektir. Böyle bir gerçekle karşı karşıya 
olan halk durumdan tedirgin olmakta ve ge-
leceği kara gözlüklerle görmektedir. Millî ge
lir dağılımında fert başına düşen 150 ile 200 
dolar olan Türkiye'de bu gidiş vatandaş
ları bir iktisadi buhrana sürüklemekte onla
rın alış gücünü gün geçtikçe kaybettirmekte 
normal olarak her eve girmesi lâzımolan gıda 
maddelerinden bâzıları artık dar gelirli me
mur, köylü, küçük esnaf için lüks olmaya 
başlamıştır. Bu gidişin sorumlusu yalnız Hü
kümet değildir. Mesele yalnız iktidarda bulu
nan partinin meselesi değildir. Anayasamız 
gereğince tüm milleti, temsil eden Parlâ
mentonun iktidarı ve muhalefeti ile tümünün 
meselesidir. Yani Hükümet edenlerin aldığı 
tedbirler ekonomik hayatta başgösteren so
rumsuz fiyat artışı ile vatandaş alış güçle
rinin düşmesini önleyemiyorsa buna muhalefe
tin seyirci kalması her halde muhalefete yakış-
mıyacak bir davranış olur. Bu gidiş böyle 
devam ederse fiyatlar alabildiğine artış kay
deder, ihtiyaç maddeleri karaborsaya düşme 
istidadı gösterirse Türkiye enfilâsyonun ku
cağına düşüverir. Para değerini yitirir, ik
tisadi itibar daima düşer ve bunun neticesi 
de memlekette sükûn bozulur; siyasi çalkantı
lar birdenbire sarıverir. Devlet olmanın, Hükü
met etmenin temel şartı sağlam ekonomiye 
dayanır. Seçim senesi olan önümüzdeki yıl 
bu artışların ve karaborsanın daha da sorum
suzca murakabe ve kontroldan uzak yayılma 
istidadı göstereceği bugünden âdeta belli gi
bidir. Seçim gezileri, yatırım vaitleri yanım
da siyasi partilerimizin vatandaşın geçim me
selelerine eğilmeleri en kutsi vazifeleridir. Bu 
gerekçe ile Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca fiyat artışlarının sebepleri ile karaborsa 
nedenlerini araştırmak ve Hükümete alacağı 
tedbirlerde ışık tutmak için Yüce Parlâmento
nun bir Meclis Araştırması açmasını rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Çankırı Mlletvekili 

M. Ali Arsan 
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BAŞKAN — Bu da gündemdeki sırasına gi
recektir. 

5. — Müşterek Bhşkanlış Divanının, Arna
vutluk Parlâmentosundan bir Heyetin yurdu
muza davet olunmasına dair kararı. 

BAŞKAN — Arnavutluk Parlâmentosundan 
bir Heyetin Türkiye'ye daveti hakkında Müş
terek Başkanlık Divanının karan vardır, oku
tup tasvibinize sunacağım. 

«Arnavutluk Parlâmentosundan bir Heye
tin memleketimize davet edilmesinin uygun ola
cağa yolundaki Müşterek Başkanlık Divanı 
mütalâasının Meclislerin Genel Kurullarının 
tasvibine sunulmasına» 

BAŞKAN — Bu hususu tasvibinize arz edi
yorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6. —• Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer 
Özdağ'ın, Hükkmetin iç güvenlik işlerinde ih
mali, yetersizliği ve hatalı davranışları olduğu 
iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
bir gensoru açılmasına dair önergesi. (11/76) 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçiyoruz. 
Geçen birleşimde gündemin 1 nci sırasındaki 
Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer özdağ'
ın, Hükümetin iç güvenlik işlerinde ihmali, 
yetersizliği ve hatalı davranışları olduğu iddia
sı ile Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince bir 
gensoru açılmasına dair olan önergesinin gün
deme alınıp alınmaması hususundaki müzake
relere başlamıştık. Önerge sahibi konuştu-
lan M. P. adına sözcü konuştu, Güven Par
tisi adına sözcü konuştu. 

Şimdi diğer gruplardan söz alan arkadaş
ların isimlerini sırası ile okuyorum; C. H. P. 
Grupu adına Sayın Hüsnü Özkan, T. t. P. Gru-
pu adına Sayın Yunus Koçak, Y. T. P. Grupu 
adına Sayın Nihat Doğan söz almışlardır. Sıra 
ile kendilerine söz vereceğim. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın 
Başkan; geçen oturumda önergesini izah eden 
Sayın Muzaffer özdağ bana tecavüzde bulun
muştur. Kendisine cevap vermek için söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu gensoru ile ilgili 
bir şey değil. Bu meseleyi bitirdikten sonra... 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — tçtü-
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züğün 95 nci maddesi sarih, kendisine cevap 
vereceğim, sataşma vardır, sataşmaya cevap 
vereceğim. 

BAŞKAN — Alâkası yok efendim, istirham 
ediyorum. Aynı celsede olması lâzım bir, ikin
cisi, gensoru ile alâkasa yok bunun. Gensoru
nun arasına bunu sokamayız. Tahdidi olarak 
Anayasa 89 ncu madde ile bunu tesbit etmiş. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Mil
letvekili sağa sola sataşırsa ne olur? 

BAŞKAN — Efendim, o sırada söz istersi
niz, Riyaset takdirini kullanır, takdiri beğen
mezseniz Meclis halleder. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Çok 
ağır bir şekilde itham etti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, siz yeni bir par-
lömanter değilsiniz, istirham edeceğim efen
dim. 

Buyurun Sayın Özkan. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSNÜ ÖZKAN 
(Hatay) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Sayın Muzaffer özdağ büyük bir emek 
mahsulü yapmış olduğu araştırma sonucu, bu-
<<?ün memleketin ıstırabını duyduğu bir yarası
na parmak bastı. Yüce Meclise gelen bu genso
ru politik bir istismar değil, bilâkis hepimizin 
elele vererek halletmesi gereken bir konudur. 
Eminim ki, Sayın A. P. li arkadaşlarım da aynı 
derdi ve ıstırabı bilmektedirler. Bu meselenin 
Yüce Meclisimizde, Basınımızın ve Türk Mille
tinin önünde tartışılmasına oyları ile müsaade 
edeceklerine eminim. Bu suretle seçtikleri Hü
kümetin Yüce Meclis önünde hesap verecek bir 
zan altından kurtulmasına yardım da edecek
lerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir devletin diğer 
devletler yanında itibarlı ve sözü geçerli olması 
için, o devleti temsil eden ve yöneten hüküme
tinin bâzı önemli unsurlara hâkim olması gere
kir. Bu unsurlardan biri ve en önemlisi de mem
leket içinde huzurun temin edilmiş olmasıdır, 
vatandaşlarının huzur ve güven içinde yaşama
sıdır. üzülerek ifade ederiz ki, bugün memle
ketimizde vatandaşın evinde ve günlük yaşantı
sında huzur içinde yaşaması şüphesiz vardır. 
Vatandaş bu endişenin içindedir. 

Muhterem milletvekilleri; Sayın özdağ, 
memleketteki asayişsizliğin çeşitli örneklerini, 
zaman ve yer göstererek verdi. Verilen bu mi-
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saller gizli değildir, hepimizin günlük yaşantı
mızda çeşitli basından okuduğumuz acı ve kuş
ku verici haberlerdir. Ama bunun önemli tarafı, 
milletin her geçen gün kendisini idare edenlere 
karşı itimatsızlığının ve idare mekanizmasına 
karşı gelmenin misalleri idi bunlar. Eğer bir 
memlekette her geçen gün yol kesmeler, vasıta 
»oymalar, yollarda adam öldürmeler artıyorsa 
ve idarenin sorumlu kimseleri bu hale çare bu
lup, faillerini adalet önüne çıkaramıyor veya 
çıkarmakta aciz gösteriyorsa o memlekette se
yahat hürriyeti ve asayiş yok demektir. Bu hal 
bir Hükümetin hem memleketteki itibarını ve 
hem de o memlekete gelecek yabancılar nezdin-
de dış itibarını sarsmış olur, yabancıların mem
leket idarecilerine karşı şüphe ile bakmalarına 
sebebolur. 

Söz buraya gelmişken, Sayın Bakanımıza 
bir gezi hâtırasını hatırlatmak istiyeceğim. 1965 
seçimlerinden sonra Sayın Bakan Siirt'e seya
hat yapmaktadır, bu ziyarette Sayın Bakan, 
Siirt A. P. il ve ilçe idare heyetleri karşılama 
programı hazırlarlar, idare âmiri olarak vazi
fesi icabı, o zamanın valisi Sait Mehmet Aldan 
ıda bu karşılamaya iştirak eder. Karşılama Si
irt'e 10 Km. mesafede, Siirfin mesire yeri olan 
Marmara'da yapılır. Buraya kadar güzel, bir 
Savm B°kanı, hele Siirt'e ilk vazife gezisi ya 
pan bir içişleri Bakanını karşılama programı 
normal ve lâzımdır. 

Enteresan tarafı, heyet içinde Naif Yılmaz 
isminde biri de vardır, bu Naif Yılmaz'ı size 
tanıtmak isterim. Esas adı, «Hâkim Yılmam» 
olan ve Siirt bölgesinde eşkiyalık yapan ve 
halk arasında, «Hakimo» diye adlandırılan meş-
(hur bir eşkiyanın babasıdır. Naif Yılmaz'ı, ya
ni Hakimo'nun babasını Sayın Bakana şöyle 
takdim ederler: «Eruhta A. P. sine seçimi ka
zandıran adam.» Bu söz Sayın Bakanın hoşuna 
gider ve Hakimo'nun babası Naif Yılmaz bü
yük iltifatlara mazhar olur. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) —> O zaman Eruhta seçimi kaybetmiştik, 
beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen müdahale 
etmeyin, karşılıklı konuşmaya fırsat veriliyor. 
istirham edeceğim. 

Buyurun, sayın hatip. 
HÜSNÜ ÖZKAN (Devamla) — Bu duruma 

Sayın Bakanımız ne cevap verecektir, bilemem, 
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fakat asayişsizliğin müsamaha ve himayesi ba
bında bir fikir verir kanaatindeyim. 

Sayın arkadaşlarım, bir Hükümetin Başba
kanı beyanatında: «Trafik kazalarında, bir se
nede 2 500 kişinin öldüğünü ve 10 bini aşan 
ağır yaralıların bulunduğunu» ifade ediyorsa 
ve bu beyanatından sonra, trafik kazalar! çoğa
lıyor, sahte şoför ehliyetleri verildiği basında 
okunuyor, ehliyet almak için rüşvetler alındığı 
yazılıyorsa ve buna ilâveten, gece ve gündüz ev 
önünden arabalar çalmıyor, Sayın Bakanın, 
«muhakkak bulacağım, hurdacıda olsa dahi 
meydana çıkaracağım» demesine ve teminat 
vermesine rağmen Hükümet otoritesi âciz ka
lıyorsa, böyle bir memlekette trafik emniyeti 
ve asayişi yok demektir, işte bu da, bir Hü
kümetlin içte ve dışta itibarının şüphe ile kar
şılaşmasına vesile olur. 

Hapishane isyanları, hapishanede kaçakçı
lık, gardiyan ve müdür öldürmeleri önlenemi
yorsa bu da asayişsizliğin müşahhas örnekle
rinden biridir. 

Sayın milletvekilleri, bir Hükümetin ve Hü
kümetin en önemli bir bakanlığı olan İçişleri 
Bakanlığının, suçu ve suçluyu daha çıkmadan 
durdurucu, önleyici, mâni olucu tedbirleri dü
şünüp alması, buna göre teşkilâtlanması gere
kir. Aslî vazifesi de budur. Ama bütün bu an
layışa rağmen bir memlekette kaçakçılık ra
hatlıkla yapılıyorsa, bâzı hudut il ve kasaba
larımızda kaçak eşyalar, açık pazar misali, özel 
çarşı ve dükkânlarda satılıyorsa, bu çarşılar 
o memleketin başkentinde dizi dizi açılıyor ve 
müsamaha görüyorsa, kontrol edilip hakların-. 
da işlem yapılanıyorsa, o memleketin emniyet 
ve asayişine şüphe ile bakılır. 

Hele bir memlekette silâh kaçakçılığı aleni
yete dökülür, bir senede 4 183 tabanca, 1 079 
tüfek, 50 makinalı tüfek, 651 622 mermi. 40 
kasatura yakalanıyorsa ve bir bu kadar yaka-
lanmıyanı da halka intikal ediyorsa, bu mem
lekette huzur ve asayiş var, demek biraz safdil
lik olur kanısındayım. 

Şimdi sizlere kaçakçılıkla ilgili bir mektup
tan bâzı pasajlar okuyacağım: 

«Trabzonda meydana çıkarılan milyonluk 
silâh kaçakçılığı, kamyonun Sürmene'de, kara
kola 150 metre uzaklıkta, bir elektrik direğine 
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çarpması sonucu meydana çıkmıştır. Silâhlar ve 
mermiler orijinal ambalajlı olup, Çekoslavakya 
ve Doğu Almanya menşelidir. Dsnizyoliyle 
Trabzon'un Araklı ilçesine gelip Sürmene, Of, 
Rize istikametinden Doğu Anadolu'ya ve ora
dan da Barzani'ye gönderildiği ve nitekirm bir 
kamyonun kaçtığı, bizzat Trabzon Emniyet Mü
dürü Salih Bora tarafından Trabzon mahallî 
basınına açıklanmıştır. Trabzon'da yaymlanMi 
Sabah Postası, Son Haber, Hizmet ve Yenigün 
gazeteleri ortadadır. Kamyonun direğe çarpıp 
ıele geçmesinden sonra olaya el koyan TraJbzon 
Emniyet Müdürü Salih Bora, kaçakçılara iş
kence yaptığı iddiasiyle, mahkemeye verilmiş 
ve hakkında istenen ceza 60 yılı geçmektedir. 
Bu çalışkan ve namuslu Emniyet Müdürü, 
TraJbzon A. P. İlçe Başkanı Hasan Emrol ve 
arkadaşları tarafından Sayın Sükan'a niçin 
defalarca şikâyet edilmiştir?» 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Netice ne oldu? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim. 
HÜSNÜ ÖZKAN (Devamla) — «Trabzon'un 

ana caddelerinde silâh seslerini susturduğu, 
gayri meşru geçim kapılarını, kumarhaneleri 
kapattığı ve silâh kaçakçılarının arkasını bı
rakmadığı için mi? Trabzon A. P. Milletvekil
lerinden Sayın Ekrem Dikmen bu durumu çok 
iyi bildiğinden adı geçen merkez ilçe başkanına 
karşı muhalefet bayrağını açmıştır. Daha 20 
gün önce Trabzon Esnaf Birlikleri Başkanı 
A. P. li Tevfik Karaçalı Sayın Sükan'a bir 
telgraf çekip, Emniyet Müdürü Salih Bora'nın 
Trabzon'dan alınmamasını istemiştir. Çünkü, 
Tevfik Karaçalı namuslu bir esnaftır» 

Mektup devam. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Netice? 

HÜSNÜ ÖZKAN (Devamla) — Neticeyi, 
zatıâliniz cevap vereceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, istirham ediyo
rum, lütfen müdahale etmeyiniz, biraz sonra 
söz sizin. 

Sayın hatiip, buyurun devam edin. 
HÜSNÜ ÖZKAN (Devamla) — Bütün bu 

haller her halde emniyet teşkilâtının beceriksiz, 
kabiliyetsiz, uyuşuk olmasından değildir. Böy
le bir düşünceyi ve şüpheyi kati surette red

dederiz, Vatansever emniyet teşkilâtlımızın fe
dakâr ve vefakâr mensuplarını tanınım ve tak
dir ederim, fakat bunun nedenlerini bâzı ka
naat ve müsamada idaresinde aramak gerekir 
kanısındayım, işte bu nedenlerin ortaya çıkma
sı için de Yüce Meclisin bu meseleyi derinliği
ne ve müsamahasız tartışması lâzımgelir ka
naatindeyiz. 

Muhterem tmileltvekilJeri, ıson yıllardan bu 
yana lâik Türk Devletinde asîl Türk Milletinin 
dinî duygularını istismar ve lâiklik prensipleri
ni tahrip yolunda bâzı kendini bilmezlerin bu 
memleketi ikiye ayırma çabası içinde yıkıcı pro
paganda yaptıklarına şaJhidolmaktayız. Cami
lerde alenen verilen, vatandaşları bir birine dü
şürücü ve teşvik edici vaizler, bu vaizlerin ho-
perlörlerle dışarıya verilmesi, dinî bir asayiş
sizlik örneği değil midir? Hacıbayram Camiinde 
verilen vaizlerin yıkıcı telkinlerini, cami önün
de sorumlu kimseler dinler ve harekete geç
mezse, hattâ müsamaha ile karşılarsa, bu hare
ket iç huzursuzluğun teşvikine yardımcı ol
mak değil raidir? Müslümanlar arasında ayırıcı 
telkinler yapmak ve 'asil Türk Milletini birbi
riyle mücadeleye teşvik etmek vicdan hürri
yeti ile ne yönden bağdaşabilir? 

Muhterem arkadaşlarım, dinimizde ibâdetin 
şekli ve usulleri malûmdur. Buna rağmen gün
lerce önce ilânlı, davetiyeli ve vasıtalar gön
dererek cihad namazları, telin namazları ter
tip edilirse, her halde bu, vicdan hürriyetinin 
dışına taşıp, lâiklik ilkesini de çiğnemek olur. 
Bu harekete müsaade ve müsamaha ©den bir 
Hükümet ve sorumlu bakanlık memlekette din 
asayişsizliğini teşvik ve tahrik etmiş demektir. 

Muhterem milletvekilleri, bir Hükümetin 
vazifesi ve bilhassa Hükümetin en önemli bir 
bakanlığını işgal eden bakanın vazifesi toplu
ma, toplumu teşkil eden ailelere ve kişilere 
can ve mal güvenliği sağlamaktır. Can, mal ve 
haysiyet güvenliğini tehlike ve tehdit altında 

vgören yurttaş tedirginlik ve güvensizlik için
dedir. Devletin emniyet ve asayişini temin eden 
bir Hükümetin dış itibarı da sarsılır. 

İşte arz etmeye çalıştığımız bütün bu ne
denlerin incelenmesi ve hakikatlerin bütün açık-
lığiyle ortaya çıkması için verilen bu gensoru
nun kabul edileceği kanaatindeyiz. Bu genso-
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runun kabulü için sayın ve muhterem Adalet 
Partili arkadaşlarımızın, hattâ Hüıklimeiün müs-
bet oy kullanacaklarına emin olarak Yüce 
Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
hürmetle selâmlarız. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Sayın 
Yunus Koçak, buyurun efendim. 

T. t. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, ehliyetsizlik, bilgisizlik, lâkaydi ihmal ve 
partizanlıkla yurdu asayişten, iç güvenlik şart
larından ve huzurdan mahrum kılan Hükümet 
hakkında gensoru açılması için verilen önerge 
üzerinde Türkiye İşçi Partisi Grupunun görüş
lerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Önerge sahibinin önergesinde belirtildiği gi
bi,' bugün Türkiye'de asayiş tamamen ortadan 
kalkmış ve konu, Büyük Meclisimizin el koy
ması üzerinde durması ve tedbirini bulması ge
reken önemli ve âcil bir problem haline gelmiş
tir. Konu, o derece önemli ve âcil bir hale gel
miştir ki, vatandaş artık haksızlığa uğradığı 
takdirde Anayaasnm ve kanunların kendisine 
verdiği hakları kullanırken, yasalarda yazılı 
teminat hükümlerinin uygulanmadığını veya uy
gulanamadığını görmenin çaresizliği içerisinde 
kalarak, bizzat ihkakı hak şıkkını kullanıp kul
lanmaması hususunda tereddütlere düşmüştür. 
Vatandaş, kanunlarda yazılı haklarının, Ana
yasa ve kanunlar ne kadar kesin teminat hü
kümleri öngörürse görsün, bizzat güçlü olma
dığı takdirde zorbaların, emniyet kuvvetleri
nin gözleri önünde her şeyi yapabileceği ve bu
na karşı hukukî teminatların işlemez durumda 
olduğunu tecrübelerle anlamış olmanın buna
lımı içine düşmüştür. 

Şehirlerarası yollarda ulaşım emniyetsizliği, 
ekonomik ilişkilerde, üretim işlerinde, işçinin 
patron karşısında adalete kavuşamama emni
yetsizliği, 

Topraksız ve az topraklı köylünün toprak 
ağası karşısında toprağa, yaşama imkânına ve 
bankalardan kredi alma imkânına adalet ölçü
leri içerisinde sahibolmama emniyetsizliği. 

Köyden şehire iş bulmak, geçim imkânını 
sağlamak için başlıyan ve bu şartlar içinde 
durmadan akan gücün büyük şehirlerde yarat
tığı emniyetsizlik. 

Siyasi partilerin Anayasanın 56 ncı madde
sine göre, bütün partilere sağladığı güvenliğin 
ve eşitliğin ortadan kalkmasından doğan emni
yetsizlik. 

Anayasanın fikir özgürlüğünü teminat altı
na alan 20 nci maddesinin, iktidarın allerji 
duyduğu sosyalizan düşüncelere ve davranışla
ra karşı yarattığı baskı ve tethişten doğan em
niyetsizlik, 

Anayaasnm 19 ncu maddesinin lâikliğin ko
runmasına dair hükmünün ihlâli, devamlı geri
ci yayınlar, kışkırtmalar ve toplu tel'in namaz-
lariyle kutsal dinimizin ve kutsal yerlerin poli
tikaya alet edilmesinden doğan emniyetsizlik^ 

Türkiye'nin bağımsızlığını korumak ve Tür
kiye'nin Amerikan Deniz Kuvvetlerinin ve er
lerinin bir eğlence yeri ve Türk halkının ölüm 
kalım dâvasının bir yabancı devletin çıkarına 
göre ayarlanmasına karşı çıkanlar hakkında 
bizzat asayiş kuvvetlerinin talebe yurtlarını 
basarak öldürmeye varan terörlerinden doğan 
emniyetsizlik, 

Kasaba eşrafının, mütegallibesinin sırtını 
iktidara dayıyarak, her türlü dağıtım madde
lerine el koyup, bunları ihtiyaç sahiplerine is
tediği şekilde ve istediği fiyatla aksettirmesin
den doğan emniyetsizlik, 

Polisin, özellikle toplum polisinin, kuruluş 
amacından ayrılarak ve suça vasıta kılınarak 
iktidarın politik ve partizanca emirlerine alet 
edilmesi ve bunu sağlamak için emniyet teşki
lâtının partizan amaçlarla organize ve takviye 
edilmesinden doğan emniyetsizlik, 

Bu suretle birtakım emniyet görevlilerinin 
bütün teşkilâtı lekeliyeoek şekildeki hareketle
rinin bütün emniyet ve güvenlik teşekküllerin
den doğan emniyetsizlik, 

Zaman zaman bu zorbalıkların iktidar par
tisi mensuplarının Millet Meclisi içinde, muha
lif milletvekillerinin hayatlarına kasdederceai-
ne davranışlarından doğan emniyetsizlik ve 

Bu emniyetsizliklerin vatandaşta yarattığı, 
güçlü olmıyanın hiçbir zaman hakkını alamıya-
cağı, düşüncesine saplanmasından doğan emni
yetsizlik... 

Bütün bunlar Türkiye'de emniyet meselesi
ni, asayiş meselesini, birinci mesele, en önemli 
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ve hemen halledilmesi lâzımgelen bir mesele 
haline getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu şartlar ger
çekleştikten sonra, yani Hükümet ortada du
rurken, toplu tel'in namazları, toplu kıtal na
mazları bildirileri dağıtılırken ve bunlara mü
dahale edilmezken, söyledikleri fikirlerinden 
dolayı vatandaşların - hattâ milletvekili olsalar 
dahi - hayatlarına kasdedilirken, siyasi parti 
toplantıları emniyet kuvvetlerinin gözleri önün
de basılır ve emniyet bunlara seyirci kalırken, 
Konya'da partizanca emellerle üçbuçuk saat, 
vilâyet ve emniyet teşkilâtının gözü önünde 
Adalet Partililerin tertibettiği bir toplantının 
dağıtılmıyarak, yedi saat müddetle tahribi, ca
na, mala kasdetmesi karşısında Konya Emni
yet Teşkilâtının, verilen emirlerle, seyirci kal
ması ve hattâ seyirci kalmasiyle saldırıcıların 
arasına girdiği halde müdahale etmemesiyle, 
saldırıcılara cesaret vermesiyle vatandaşta do
ğan emniyetsizlik, meseleyi Türkiye'nin, de
mokrasisinin yaşayıp yaşamaması, ölüm - ka
lım meselesi haline getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, öyle ümidediyoruz 
ki, bu meselenin ciddiyeti ve olayların mütema
diyen ortaya çıkan ve her gün birbirinden da
ha ağır olarak ortaya çıkan vahameti karşısın
da, Adalet Partili arkadaşlar da meselenin va
hametini idrak ederek, şunu bunu korumayı bı
rakıp, şu bakanı bu bakanı korumayı bırakıp 
meselenin üzerine ciddiyetle Büyük Meclisimiz 
eğilirse bu mühim meseleyi çözmek huzurla, 
sükûnetle foir çare bulmak imkânına kavuşur. 

Eğer polis teşkilâtı partizan amaçlarla or
ganize edilmiş olsaydı, İstanbul'da Teknik Üni
versite yurdunu basarak vatandaşın, üniversite 
gençlerinin ölümüne sebebolur muydu? Eğer po
lis teşkilâtı partizan amaçlarla organize edilme
miş olsaydı, Konya'da saldırılara göz yumar 
mıydı? Eğer polis teşkilâtı partizan amaçlarla 
organize edilmemiş olsaydı Eskişehir'de bizzat 
suç tasni eder miydi? 

Arkadaşlar, bütün bunlar Türk hâkiminin 
karariyle, derece derece gerektiğinde Yargıta-
ym karariyle saJbit olmuş, iktidarın bitaraf ol
madığını gösteren, asayiş kuvvetlerinin parti
zan amaçlarla kullanıldığını gösteren açık de
liller, açık kararlardır. Bunları, bütün ikazlara 

rağmen elimizin tersiyle bir tarafa itmek bize 
hiçbir şey kazandırmaz, ama çok şey kaybetti-
rebilir. 

Arkadaşlar, mahkeme, kadıya mülk olmadı
ğı gibi, Meclis de bir partiye mülk değildir. Se
çimler vardır, seçimlerde iktidarlar değişebilir. 
Ama hangi iktidar değişirse değişsin, biz isteriz 
ki, daima yumuşak iniş olsun. Bir taraf bir tara
fa kinli kanlı olmasın, bir taraf bir tarafın her de
diğine körü körüne «Hayır» bir taraf bir tara
fın her dediğine körü körüne «Evet» demesin. 
işte o zaman meseleyi sükûnetle halletme imkâ
nını buluruz. Yoksa, Türkiye bir çıkmazın içine 
girer ve bu çıkmaz daha derinleşerek, daha bü
yük uçurumlar haline gelerek devam eder gider 
ve her halde bundan Türk Milleti olarak kimse 
kârlı çıkmaz ve buna sevinecek insanlar aramız
da bulunur mu, bulunmaz mı, bilmiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamız memurla
rın davranışlarında tarafsız olması için gayet 
açık ve kesin hükümler koymuştur. Meselâ 119 
ncu madde bakın ne diyor; «Memurlar ve Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinde çalışanlar görevle
rini yerine getirirken vatandaşlar arasında si
yasi kanaatlerinden dolayı her hangi bir ayı
rım yapamazlar.» ' 

Yine 125 nci madde ne diyor :. «Kamu hiz
metlerinde her hangi bir sıfat ve suretle çalış
makta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönet
melik, tüzük, kanun ve Anayasa hükümlerine 
aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı 
o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ıs
rar eder ve bu emri yazı ile yenilerse, emir ye
rine getirilir; bu halde emri yerine getiren so
rumlu olmaz. 

Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle 
yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorum
luluktan kurtulamaz.» 

Binaenaleyh, bir polis âmirine, bir emniyet 
müdürüne, bir valiye içişleri Bakanı; «Gece ta
lebe yurdunu bas, vur, kır, öldür» dese dahi, bu 
emri yerine getirmemesi gerekir. Bir emniyet 
müdürü Konya'da; «Bırakın ne isterlerse yap
sınlar, yıksınlar, yaksınlar, sonra biz gereğini 
düşünürüz» derse orada mesul emniyet müdü
rü, mesul valinin bu emri yerine getirmemesi 
lâzım. Çünkü, konusu suç teşkil eden emir ye
rine getirildiği takdirde kimseyi sorumluluktan 
kurtaramaz. Bu emirlerin Türkiye'de bol bol ve-
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rildiği ve bu emirlerin Türkiye'de hiçbir itiraz
la karşılanmadan yerine getirildiği bir ortam 
içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu emirler nasıl yeri
ne getirilebiliyor? Neden polis müdürü, neden 
emniyet âmiri bu kanuna aykırı ve konusu suç 
teşkil eden emirlere karşı çıkmıyor? 

Arkadaşlar, iktidar partisi ve onun bakanı 
bunu düşünmüş ve tedbirini almış. Nasıl yap
mış? Polis teşkilâtını, özellikle toplum polisini 
tam mânasiyle partizanca emellere hizmet ede
cek şekilde organize etmiş ve bu organize sonu
cu olarak polis teknik üniversiteye girmiş, po
lis Konya'da seyirci kalmış, polis Eskişehir'de 
suç tasni etmiş; T. I. P. nin toplantıları basıl
mış, polis görevini yapmamıştır. 

tşte arkadaşlar, bütün bunlar partizanca 
amaçlarla organize edilen emniyet teşkilâtının 
Türkiye'de nasıl huzursuzluk yarattığını ve bu 
huzursuzluğun ne ölçülere vardığını şimdi ve
receğim yeni örneklerle huzurunuzda daha iyi 
belirtmeye çalışacağım : 

«Dört trafik polisi soygunculuk iddiası ile 
tevkif edildi.» 

ÎÇÎŞLERl BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Onlar beraet ettiler Yunus Kooak... 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Beraet et
mişlerse bakan gelir izah eder. Ayrıca «Yunus 
Koçak» diye konuşma, seninle samimiyetimiz 
yok bir defa.... 

OSMAN ZEKÎ EFEOĞLU (izmir) — Yu-
nusof.... 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Şimdiye ka
dar buradasın, Meclis âdabına uymasını öğren
melisin. (A. P. sıralarından gürültüler, anlaşıl-
mıyan müdahaleler) Ben «Sen» demiyorum, «Sa
yın» diyorum. 

BAŞKAN — Devam edin, efendim. 
YUNUS KOÇAK (Devamla) —Yine 18Ekim 

tarihli gazetede; «İki polis silâh zoru ile oto
mobile el koyup iki kadını kaçırdı.» 

Ve en son Gaziantep olayları hepinizin ma
lûmu... Arkadaşlar, bir emniyet mensubu, me
mur değil, emniyet müdürü, bir vatandaşı katil 
zanlısı sanarak, otomobil içinde giden bir vatan
daşı bizzat cezalandırmaya kalkıyor, vuruyor, 
vatandaş hastanede ölüyor. Bu olay üzerine Ga-
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ziantep'te halk karakollara hücum ediyor ye 
ordu asayiş işlerine el koymak zorunluğunu du
yuyor. 

Şimdi Sayın Bakan - ben «Sayın» diyorum, 
kendisinin durumuna düşmek istemiyorum!-
Sayın Bakan izahat verecek ve her halde olay
ları tevil etmeye çalışacak «Tahrik vardır, şu
dur, budur» diyecektir. Zaten bütün olayları 
«Tahrik» diyerek, muhalif partiler üzerinde b}r 
baskı aracı olarak kullanmaya çalışmak Sayın 
Bakanın eskiden beri benimsediği bir usuldür, 
fakat bu usul kendisine hiçbir şey kazandırma-
mıştır. 

Şimdi bakınız bizzat A. P. Teşkilâtı ne di
yor, bu Gaziantep olayları üzerine. 

Biz tenkid ediyoruz polisin yaptığı bâzı iş
leri, ama bu tenkid ettiğimiz işleri de bütün 
polis camiasına teşmil etmiyoruz, «İçlerinde çok 
dürüst adamlar vardır, vazifesine gerçekten 
bağlı insanlar vardır, bunlar zamanla etkisiz 
hale getiriliyor ve partizan amaçlara alet olan
lar da bütün imkânlara kavuşmaktadır» diyo
ruz. 

Baknız Gaziantep A. P. îl Teşkilâtı olay
ların üzüntü verici olduğunu ve Gaziantep'in ta
rihteki şerefine yakıştınlamıyacağını belirten 
bildirisinde özetle şöyle denilmektedir : «Olay
ların cereyanı sırasında mesul makam ve şahıs
ların tutumu da endişe verici olmutşru. Gerekli 
ve önleyici tedbirler vaktinde alınmamıştır. Em
niyet ve jandarma teşkilâtının eskiden beri hal
kımızın tasvibetmediği hareketleri bu son olayla 
bardağı taşıran damla olmuştur.» 

Kim diyor? A. P. diyor. Yani arkadaşlar, 
İçişleri Bakanının direktifi ile yürüyen emni
yet teşkilâtı o hale gelmiştir M, artık parti me
selesi olmayı bırakıp bizzat A. P. Teşkilâtı dahi 
emniyet teşkilâtının bu şekilde idare edilmesi 
karşısında sesini duyurmak lüzum ve zaruretini 
hissetmiştir. 

Bakın 0. H. P. ne diyor : «14 Kasım 1968 
olayları Gaziantep halk oyunda büyük üzüntü 
yaratmıştır. Bu genel üzüntüye katıldığımızı be
lirterek çirkin olayları şiddetle takbih ederiz. 
Ancak zabıta soruşturmasında getirilen toplum 
polisleri ile İçişleri Bakanının peşin hükmüne 
uygun olarak yürütülme çabalan şehir halikı 
üzerinde bir tethiş havası yaratmıştır. Hiçbijr 
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gerçeye dayakla, zorla ulaşılamıyacağı kanısın
dayız.» 

T. î. P. de aynı şeyi diyor. 
Arkadaşlar, yaraya neşter vurularak hasta

lığın meydana çıkarılması ve ona göre tedavi 
yapılması gerekirken İçişleri Bakanı ve Emni
yet Teşkilâtı birkaç muhalif partiliyi, felçli bir 
T. 1. P. yi yakalıyarak «olayları bunlar çıkar
mıştır» demeye getirmeye çalışmaktadır. 

Arkadaşlar, diyelim ki bir an için, ki T.l.P. 
bundan uzaktır, bir işçi partili tahrik etmiş. 
İnsaf buyurun, İşçi partili gidip emniyet mü
dürüne «sen şu adamı vur» mu, demiş arkadaş
lar? Bu akla gelebilir mi, bu iddia edilebilir 
mi? Yani yapılan isnatlar ve yakıştırmalar bu 
kadar bühtan olmakta ve halk vicdanında, ka
mu oyunda bu kadar idrakten mahrum görül
mektedir. Ve bu yüzden de emniyet meselesi, 
asayiş meselesi, tahmin ederim ki, bizzat em
niyet görevlilerinin vazifesine bağlı olanları da 
üzecek bir hale gelmiştir. Onun için arkadaş
lar, artık adam kayırmayı bırakıp memleketi 
düşünmenin zamanı gelmiştir. Gerek Gazian
tep olayları, gerek toplu yürüyüşler, topraksız
ların, işsizlerin yürüyüşü, toprağa hücum bütün 
bunlar vatandaşın Türkiye'de hakkının ancak 
zor kuvvetiyle alınabileceği kanısına ulaşmak
tan ileri gelmektedir. Bunları önlemenin tek 
yolu, ekonomik düzende sosyal adaleti hakim 
kılmaktır. Bunu kılmıyacaksmız, sosyal ada
let istiyenleri ezmeye çalışacaksınız ve ondan 
sonra ortalığı, güllük gülistanlık yapmaya çalı
şacaksınız, Olmuyor arkadaşlar. Olsaydı şim
diye kadar muvaffak olurdunuz. Olmadığı bel
li. Sen köylüyü toprağa kavuşturan a zsan, ona 
karşı toprak abasını korursan, sen köy hal
kını mütegallibeye, kasaba eşrafnıa ezdirirsen;. 
sen topraksız köylünün toprak isteyişini bun
ları tahrik eden muayyen mihraklar var, bun
ları ezmek, bunları kahretmek lâzım deyip üzer
lerine jandarma yürütürsen hiçbir meseleyi hal
ledemezsin ve hiçbir meseleyi bu düşünce ve 
davranış ve zihniyet yüzünden bugüne kadar 
halledemediniz, halledemedik arkadaşlar. 

Okuyoruz gazetelerde, bir eşkıya, Hamido 
dağdan inmiş. Neye inmiş? lehleri Bakanı ile 
anlaşmış, kendisine özel kadro verilmiş, memu
riyet verilmiş, inmiş. Adam belki yüreğinden 
hakikaten kanuna uygun bir vatandaş olarak 

yaşamak istiyor. Bakıyor M, Hükümet gücü, 
Hükümet kuvveti kendini koruyacak güçte de
ğil, tekrar silâhlanıp dağa çıkıyor ve rakip eş
kıya ile müsademeye başlıyor ve sanki bir ikili 
anlaşma varmış gibi, Hükümetten yardım isti
yor, «Ben» diyor, «yakaladım, onları kıstırdım, 
siz de gelin bana yardımcı olun» diyor. Bura
dan dinledik, gazeteler yazdılar. Kolay kolay 
tevil edilir, tekzibedilir gibi değil. 

Eşkıyanın babası, eşkıyanın adamları Siirt'
te vergi topluyorlar, haraç alıyorlar. Olur mu 
bu arkadaşlar, Siirt Türkiye'ye dâhil değil mi? 
Siirt'te ancak Hükümet vergi toplayabilir. Eğer 
Hükümet duruma hâkim ise, eğer polis, jan
darma duruma hâkim ise nasıl olup da eşkıya 
vergi, toplayabilir, nasıl haraç toplayabilir? 
Hükümet şimdiye kadar bu hususta, çok konu
şuldu bunlar, fakat kimseyi tatmin edecek bir 
şey söyl'iyemedi. 

Buna karşılık şöyle lâflar ediliyor: Vatan
daş, demin de dediğim gibi, kendisini korumak 
için tek yolun silâhlanmak olduğu kanısına va
rıyor, ihkakı hak için silahlanmaya gidiyor ve 
silâh kaçakçılığı alabildiğine artıyor. Bakıyo
ruz, iktidarın sayın başı sanki bu silâhlanma 
iyi bir seymis gibi bir yerde bir demeç veriyor, 
diyor ki: «Filân ülkede 24 saatte üriyüzbin 
kişi silâhlandı.» 

Arkadaşlar, bütün bunlar yan yana getiri
lince Türkiye'de Hükümet kuvvetlerinin, gü
venlik kuvvetlerinin duruma hâkim olamıyafta-
ğı, vatandaşın silâhlanmaismm lâzımı/YeMiŞi tel
kin edilmiş olmuyor mu? Yanlış mı anlıyoruz 
a,caba, bunlar söylenmemiş mi? Bunlar söy
lendi. Silâ!b. k*ca,k?ıbpı olmuyor "mu? Oluyor, 
hem de alabildiğine oluyor. 

En son siıss bir haber okuyacağım. TVsJrir-
dps-'da çıkan Şafak Gazetesi, 17 Ekim 1968 ta
rihli : 

«Cide'de 320 Piyade Tüfeği ile 36 000 mermi 
ele geçti.» 

Ankara Son Havadis Gazetesi: «Jandarma 
dün greoe son yılların en büyük kaçaklıkların
dan birine el koymuş ve Cide'nin Cideras kö
yünden 320 piyade tüfeği ile 36 OOO mermi ele 
p'fiOiirmistir. Jandarmanın bir süredir v a ^ o ı 
takip sonunda, tüfek ve mermilerin Oi,*Ai"'a,s 'kö
yünde Fikriye Güçkanatlı adında bir kadının 
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evinde gizlendiği tesbit edilmiş, eve yapılan bas
kında beşer beşer bağlanmış 320 tüfekle 40 kutu 
içinde 36 000 mermiye el konmuştur.» 

Arkadaşlar, yakalanması hakikaten iyi. Fa
kat silâh kaçakçılığı Türkiye'de bir endüstri 
haline gelmiş. Bu yakalananı, ama yakalanmı-
yanların pek çok olduğunu nereden anlıyoruz? 
Siirt'te eşkıyanın jandarmadan daha iyi tüfekle 
jandarmaya karşı koymasından anlıyoruz. Ne
den anlıyoruz? Her gün ateşli silâhlarla işlenen 
suçların daha fazla artmasından anlıyoruz. 

Arkadaşlar, bütün bunlar neyi gösterir? Bi
dayetten beri verdiğimiz izahat topyekûn müta
lâa edilirse, bugün Türkiye'de vatandaşın gü
venlik kuvvetlerine karşı itimadının iflâsını 
gösterir. Bu iflâs çok tehlikelidir, çok zararlı
dır. Elbirliği ile, bakan gülebilir, fakat olaylar 
kendisini bir gün güldürmez, elbirliği ile bunun 
çaresini ve tedbirlerini bulmak gerekir. Onun 
için T. t. P. olarak bu meselenin Büyük Meclis
te, her türlü partizan düşünceyi bir tarafa bıra
karak, enine boyuna görüşülmesinin ve tedbiri
nin bulunmasının taraftarıyız. Bu bakımdan 
önergeye olumlu oy vereceğiz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Doğan, Y. T. P. 

Grupu adına buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DOĞAN 
(Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; Sayın Muzaffer özdağ'ın hükümet hak
kında gensoru açılması münasebetiyle yaptığı 
konuşmayı dikkatle dinledim. Sayın özdağ, 
memleket gerçeklerini yaprak yaprak ortaya 
sererken mesul bakanın ciddiyetten uzak müda
hale ve müstehzi tutumunu üzüntü ile seyret
tim. Ortada gerçekler dururken bir bakana ya
kışacak hareket, sırası gelince şimdiye kadar 
yaptığı işlerle, bundan sonra alacağı tedbirleri 
ifade etmek olması gerekirdi. 

Gerçek ortadadır. Eşkıya Güney - Doğuda 
karargâh kurmuş, Sayın Sükan'ın kumandaları
na rağmen soygun yapmakta, ölüm saçmakta
dır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Komanda değil, komando komando. 

NİHAT DOĞAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim, siz böyle müdahale edersiniz, teşekkür 
ederim, başka zaten bir marifetiniz de yok. Sı
rıtın, başka iş yapmayın. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı ko
nuşmayın. Sayın hatip, sayın hatip... 

MAZHAR ARIKAN (İçel) — Dön jde bu 
Meclise hitap et, Meclise karşı konuş. 

NİHAT DOĞAN (Devamla) — Beyefendi, 
Bakanına söyle bana söyleme, bakanın müdaha
le ediyor. 

MAZHAR ARIKAN (İçel) — Meclise! karşı 
dön de hitap et, sağa sola cevap verme. 

NİHAT DOĞAN (Devamla) — Bir detfa size 
hiç söz düşmez, hiç düşmez, önce bakanına söyle. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, Sayın Doğ&n... 
MAZHAR ARIKAN (İçel) — Ben bu mille

tin reyiyle geldim, aslan gibi. 
NİHAT DOĞAN (Devamla) — Biz gökten 

indik değil mi? Bakanına söyle, müdahale i etme
sin öyleyse. 

MAZHAR ARIKAN (İçel) — Aslan j gibi
dir o. . 

NİHAT DOĞAN (Devamla) — Bir aslanınız 
bir de sensin zaten... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederim, bdrbi-
riniz namına, vekâleten konuşmayın, istirham 
ediyorum. 

NİHAT DOĞAN (Devamla) — Bir ay önce 
yaptığımız Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Muş,! Van,, 
Hakkâri il ve ilçelerindeki gezilerimiz esnasında 
tedirgin ve endişe içerisindeki vatandaşlarımız
dan asayişsizlik konusunda inanılmıyacak kadar 
korkunç, fakat gerçek olan hikâyeler dinledik. 
Sten tabancalı, dürbünlü eşkiya ekiplerini Sa
yın Sükan'ın komandolarının selâmlıyara^: geç
tiğini dinlemek bizlere acı verdi, utanç yerdi. 
Durum, Sayın özdağ'ın ifadelerinden daha ciddî 
ve daha hazindir. Vatandaşlara korku saçma
dan esaslı tedbirler alınması bir zaruret halini 
almıştır. 

Sayın üyeler, kaçakçılık da memleketimizde 
başını almış gidiyor. Kaçakçılar sınır kalaba
larında çadır kurmuşlar. Sürüler, kendilerin
den emin çobanlar tarafından sınırı geçirecek
leri noktalara doğru sürülmekte, ilgililei* de 
bunlara seyirci kalmaktadır. Durumu derinli
ğine tahlil ettiğimiz zaman içtimai yaralar bü
tün dehşetiyle önümüze serilecektir. 

Kaçakçılık için uzaklara da gitmeye lüzum 
yok. İşte Amerikan pazarlar. Aradığınızı ra
hat rahat bulur ve rahat rahat alırsınız. Sayın 

i 



M. Meclisi B : 7 20 . 11 . 1968 O : 1 

Sükan her zamanki gülüşü ile «Vatandaşa ko
laylık gösteriyoruz, biz hizmeti ayaklara getiri
yoruz» demek suretiyle büyük icraatından yine 
bahsedecek, ama bu sözlerle memleket idaresi 
mümkün olmamaktadır. Sivas'ta yaptığı gibi, 
arka kapıdan çıktığı zül kabul eden bir insanın 
ön kapıları da iyi tanıması ve iyi bilmesi gerek
mektedir. 

Sayın üyeler, konuşmayı fazla uzatmayı lü
zumsuz bulmaktayız. Gerçekler gözlerinizin 
önünde açık olarak durmaktadır. Grup olarak 
oylarımız gensorunun açılması lehinde olacak
tır. 

Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına bu
yurun Sayın Kadri Eroğan. 

Efendim «Sayın Başkanlığa, görüşülen mev
zu üzerinde şahsım adına söz istiyorum» diyor, 
imza okunamıyor. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Ben istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Zatiâlinize 89 ncu maddeyi oku
manızı tavsife ederim efendim, mümkün değil 
söz vermemiz. 

A. P. GRUPU ADINA KADRİ EROĞAN 
(Sakarya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri, evvelâ hepinizi Adalet Partisi 
Grupu adına hürmetlerimle selâmlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, iki günden beri Yü
ce Meclisinizde Afyon Karahisar Milletvekili Sa
yın Muzaffer özdağ'ın, ehliyetsizlik, bilgisizlik, 
lâkaydi, ihmal ve partizanlıkla yurdu asayiş
sizlikten, iç güvenlik şartlarından ve huzurdan 
mahrum kılan Hükümet hakkında,, Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince, gensoru açılması 
önergesinin gündeme alınıp alınmaması husu
sunda mütalâalar serd edilmektedir. Bendeniz 
de bu bapta Adalet Partisi Grupu adına maru
zatta bulunacağım. 

önergenin, maddelerine muvazi, hakikatlere 
uygun, rakamlara müstenit mâruzâtımı yapma
dan evvel bir hususun tesbit ve tescilini zaruri 
görmekteyim. O da şudur : 

Kuruluş sebebinin temel harcında ınillî hu
zur, millî güvenlik, iç barış, demokratik nizam 
içerisinde insan hak ve haysiyetine yaraşır bir 

vasatı sağlamayı ana felsefe kabul eden Adalet 
Partisi iktidarının temsilcisi bir Hükümetin asa
yişi ihmal etmesi, güvenliğe lâkayıt kalması, hu
zuru ve sükûnu unutması hak sever hiçbir in
san tarafından düşünülemez ve söylenemez. 
(Adalet Partisi sıralarından alkışlar) Nitekim 
Adalet Partisi iktidarı olarak vazifeye başlıyan 
Hükümet, ilk günden itibaren evvelâ memleket 
emniyet ve asayişini korumakla mükellef, vatan
daşın mal ve canından emin olarak yaşamasını 
sağlamakla görevli Ve emniyet ve asayişten ayrı 
düşünülmesi mümkün olmıyan Türk zabıtasının 
moral çöküntüsünü, ki bunda kimlerin vebali ol
duğunu millet çok iyi bilmektedir, gidermek 
için. 

ALPASLAN TÜRKEŞ (Ankara) — Açık 
konuş,açık açık söyle. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Büyük 
emekler sarf etmiş, eski şevk ve vazife şuurunu 
iade etmekle memleket asayişine hizmet etmiş ve 
Türk zabıtasına en büyük kazancı sağlamıştır. 
Yine memleket emniyet ve asayişinin, huzur ve 
sükûnunun bir numaralı vazifelisi Türk zabıta
sının kadro, malzeme ve teçhizat, hususiyle eği
tim noksanlarını isabetle teşhis ederek Yüce Mec
lisinize getirdiği teklifler ve muhterem Meclisiniz 
lütfettiği kanun ve imkânlarla Hükümet, Türk 
volisine ve Türk jandarmasına, bir kelime ile, 
Türk zabıta kuvvetlerine çok büyük güç ve kuv
vet kazandırmıştır. Hükümetin bütün bu çaba
lan ve gayretleri, elbetteki önerge sahibinin id
dia ettiği gibi, Hükümetin emniyet ve asayişi 
ihmal ettiği, güvenliği ve huzuru unuttuğu mâ
nasına alınamaz. Bilâkis, meseleyi kökünden ve 
temelinden büyük bir ciddiyet ve vukuf ile ele 
aldığının katî delilleridir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız demok
ratik huukük Devletinin prensiplerini vaz'ettik-
ten sonra icra organının yüzdeyüz kanuna bağ
lılığını ve bunun yargı mercilerince, ayrıca si
yasi yönü ile de Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce her an denetleneceğini kabul etmiştir. Biz, 
bir hukuk Devletinin prensipleri içinde, bütün 
âmme hizmetleriyle beraber asayiş ve zabıta hiz
metlerinin de yüzdeyüz hukuka ve kanuna bağ
lı olarak yapılacağına sadakatle inanmış bir 
iktidarız. 

Bu noktaya Yüksek Meclisinizin dikkatini 
çektikten sonra bir tahlil yapmak istiyorum: 
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Bu Mecliste ve Yüksek Senatoda bugüne ka
dar icranın ve asayiş hizmetlerinin murakabe 
ve muhasebesi pek çok defa yapılmıştır. Biz 
muhasebe, murakabe ve tenkidden, hukuka ve 
demokrasiye bağlı bir iktidar olarak, asla kaç
mıyoruz. Muhalefetin yapıcı tenkidlerinden da
ima memnun olmuşuzdur. Fakat şunu açık ola
rak belirtmek isterim ki, yalnız iktidarımız dev
resinde değil, daha evvelki Meclis çalışmaların
da da, Sayın özdağ'm burada yaptığı konuşma
ya benzer bir konuşmayı şimdiye kadar hiçbir 
Parlömanterin yapmadığını üzüntü ile ifade et
mek isterim. Tesbit ve müşahede buyuracağı
nız veçhile sayın gensoru sahibi son derece ka
ranlık ve kötü bir tablo çizmiştir. Bu, küçük 
bir çocuğun kaçamak olarak eline boya ve fır
çayı alıp, meçhul bir özenti ile, birtakım soyut 
çizgiler çizmesi hevesinden başka bir şey değil
dir. 

Aziz arkadaşlarım, sık sık sözü edilen asayiş
sizliğe gelince; asayişsizliği genel olarak, bir 
cemiyette hayatın günlük seyrini takibedeme-
mesi şeklinde nitelemek mümkündür. Bu cemi
yette dün ve bugün umumi mahiyette bir asa
yişsizlik olmamıştır. Suç, sosyal bir olay oldu
ğuna göre, sosyal kanunlara bağlıdır, kısaca bir 
devreden bir devreye artıp, çoğalıp, eksilmez. 
önerge sahibine bakacak olursak, bu memlekette 
günlük hayat tamamiyle felce uğramıştır. Devle
tin mevcudiyetini ve gücünü temsil eden 
kuvvetler, Hükümet ortada yoktur ve Türk Mil
leti, sanki tarihten önceki cemiyetler gibi, ka
nunsuzluk içindedir. Evet Sayın özdağ'm gözü 
ile görünen manzara budur. Eğer manzara böyle 
korkunç ve vahîm olsaydı, nizam âşığı Türk 
Milleti, birkaç ay evvel geçirdiğimiz demokratik 
ve hür seçimlerde iktidarımızın ve Hükümeti
mizin icraatına tek oy vermez ve bunu verme
mekte de tereddüdetmezdi. Fakat büyük milleti
mizin yanılmıyan aklı selimi ve karan, yapılan 
çalışma ve icraatı tasvip ve takdir ettiği şeklin
de tecelli etmiştir. Şu halde Sayın Özdağ'm çiz
diği tablo hakikati ifade etmekten ziyade, arzu
ladığı bir hevesi yaratma maksadına mâtûf olsa 
gerektir. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 

Adalet Partisi iktidarı olarak bu münasebet
le, burada bir kere daha tesbit, tescil ve ilân 
etmek isteriz ki, Devletin değişmez şekli «Cum
huriyet» olan, hür demokratik nizamı bir huy, 

mazbut bir karakter gibi benimseyen, kalbi
ne ve kafasına hakkeden Büyük Türk Milleti, 
mevcut Anayasanın uyanık bekçiliğinde dinjıdik 
ayaktadır. Bunda da kimsenin şüphesi olmjasın 
ve hiç kimse bunu aklından çıkarmasın. 

Hakikatleri karalamak istidadında olan: Sa
yın hatip Devlet istatistiklerine inanmak istemi
yor. Uluslararası suç istatistiklerini en d<(>ğru 
şekilde tasnif eden ve 1967 yılında yaymlfyan 
«Book Of The Year» kitabını tetkik etmek Rah
metinde bulunsalardı, Türkiye'de işlenen asayi
şe müessir suçların ve umumi suç yekûnumun, 
her bakımdan gelişmiş memleketlerden üçt$ bir 
nisbetinde daha az olduğunu görürlerdi. Nizam-
perver Türk Halkını tamamen suç ve suçluluk 
içinde göstermek, en basit şekliyle bu büyük mil
le t3 büyük bir bühtan olur. 

Şimdi umumi durumu böylece tesbit ejttik-
ten sonra, sayın önerge sahibinin maddeleri ha
linde sıraladığı iddialarına geçiyorum. j 

Sayın özdağ, önergesinin birinci maddesinde 
Devletin görevi hakkında bâzı izahlarda bulun
duktan sonra: «Yurtdaş endişeli ve tedirgindir, 
kendini tehlike ve tehdit içinde görmektedir. 
Şekavet yaygın bir etkili bir hal almıştır.; Şe
hirlerarası yollarda, ulaşım, emniyeti kalma
mıştır. Gün aşırı silâhlı eşkiya yol kesmekte, 
peşepeş yüzlerce yurttaşı soymaktadır. Eşkıya, 
yer yer takip müfrezelerinden üstün silâh ve 
araçlarla hareket etmektedir. Eşkiya köyd|e ve 
kırda üstünlük kabul ettirmiş, hâkimiyet tesis 
etmiştir. Kanun dışı kuvvetler zayıfı, hiniaye-
siz yurttaşı soymakta, ezmekte, öldürmekte ser
best bırakmıştır.» derler. Şimdi bu beyajnları 
birer, birer, müsaadenizle inceliyelim. 

önerge sahibi, şekâvetin yaygın ve etki:ı ha
le geldiğini ve arttığını, şehirlerarası yolarda 
ulaşım emniyeti kalmadığını, gün aşırı silâhlı 
eşkıyaların yol kesmekte ve peşi peşine yüzjlerce 
vatandaşı soymakta olduğunu ileri sürmekledir. 
Acaba hakikaten geçmiş yıllara nazaran bu 
olaylarda bir artış var mıdır, yok mudur? j 

Aziz arkadaşlarım, bu iddiayı cevaplandır
madan evvel burada bir hususu tesbit ejanek 
gerekiyor. Malûmları bulunduğu veçhile, j mil
letlerin hayatı boyunca suç ve suçluluk olmuş
tur ve olacaktır. En iptidai milletlerde(ıı en 
medeni milletlere kadar devletlerin ve onların 
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hükümetlerinin bütün tedbirlerine ve çabaları
na ve gayretlerine rağmen suçluluk yok edile
memiştir. İnsanoğlu milletler halinde ve sos
yal yaşantı içinde kaldığı müddetçe de yok 
edilemiyecektir. 

Burada bizi, daha doğrusu hükümetleri ilgi
lendiren husus, suça sebebiyet veren âmillerin 
bertaraf edilmesi, önleyici tedbirlerin alınması, 
suçun ikamdan sonra da suçlunun yakalanıp 
adalete teslimi ve yıllar itibariyle suçluluğun 
azalıp çoğalması grafiklerini göz önünde bu
lundurarak, çoğalmasına meydan verilmemesi-
dir. 

Şimdi biz memleketimizde şekavet yoktur, 
demiyoruz. Bu çeşit olaylar, tarih boyunca de
vam edegelen olaylardır. Burada mühim olan 
nokta, önerge sahibinin iddia ettiği gibi, şeka-
vetin yaygın bir hal alıp almadığının ve ço
ğalıp çoğalmadığmm tesbitidir. Bu hususu en 
doğru bir şekilde kıymetlendirecek olan vesi
kalar resmî istatistiklerdir. 

Devletin hazırladığı istatistikler hakkında 
sayın önerge sahibi «şöylesine çizilmiş, düzen
lenmiş istatistiklerle, durumu olduğundan çok 
farklı gösterebilirler, hali inkâr edebilirler» 
demek suretiyle, o istatistiklerin Devletin ka
nununa bağlı, hakikate âşık, vazife ve mesuli
yet şuuru içerisinde ömrünü memleket hizme
tine vakfetmiş, şerefli jandarma subaylarına 
ve Devlet memurlarına kara sürmekten çekin-
miyen görünüşü reddederiz. 

Ve hele bir muhalefet partisi sayın sözcü
sünün, «Şimdi Sayın İçişleri Bakanı veya bir 
Devlet Bakam kürsüye gelecek ve bütün bu 
hakikatleri ve zaafları bir tarafa iterek veya 
duymazlıktan gelerek, nasıl hazırlandığı ve 
hangi raporlardan çıkarıldığı, bilhassa bir eski 
mülkiye müfettişi olmaklığım sebebiyle tara
fımdan gayet iyi bilinen bâzı rakamlara müste
niden hâdiselerin sene be sene azaldığını ispata 
çalışacaktır» beyanlarını, Sayın Özdağ gibi 
Devlet umurunda yoğurulmamış ve yorulma
mış bir insanın değil, yıllarca mülkiye müfet
tişliği yapmış ve nihayet Hükümet ve Devlet 
mümessili olarak vazife vermiş bir arkadaşın, 
Devlet memurlarına yanlış değil de yalan ra
por ve istatistik hazırladıklarını ima eden söz
lerini şayanı af görmüyoruz. 

Biz, vazifeli mesul Devlet memurlarınca ha
zırlanmış istatistikleri hakikate uygun rakam
lar olarak kabul ediyoruz. Bu anlayıştan ha
reket ederek, son beş yıl içinde memleketimiz
de vukubulan gasp ve soygun olaylarının şöy-
1-3 sıralandığını görüyoruz: 

1. 1964 yılında 259 olay vukubulmuş, 753 
suçlusundan 600 ü derhal, 153 ü de bilâhara ya
balanarak adalete teslim edilmiştir. 

2. 1965 yılında 343 olay meydana gelmiş, 
1001 suçlusundan 748 i derhal, 253 ü daha son
ra yakalanarak adalete tevdi edilmiştir. 

3. 1966 yılında 348 olay meydana gelmiş, 
1058 suçlusundan 770 i derhal, 286 sı daha son
raki aylarda yakalanarak adalete gönderil
miştir. 

4. 1967 yılında 213 olay meydana golnıiş, 
593 suçlusu tesbit edilmiş, 508 i kısa bir süre 
içerisinde ve bakiye 85 i de yılı içerisinde ya
kalanarak adalete verilmiştir. 

5. 1968 yılının Ekim ayına kadar 205 olay 
meydana gelmiş, 650 suçlusundan 385 i derhal 
yakalanmış ve mütebakisinin yakalanması ter
tipleri alınmış bulunmakta olduğu anlaşılmıştır. 

Yukarda arz ettiğimiz beş yıllık istatistikî 
rakamlar gösteriyor ki, suç ve suçlu adetlerin
de her hangi bir çoğalma yoktur. Bilâkis 1965 
yılında 343, 1966 yılında 348 vakaya karşı. 1967 
yılında 215, 1968 yılı. onuncu ayma kadar 205 
gasp ve soygun olayı, meydana gelmiştir. Şu 
hale göre geçmiş yıllara nazaran bariz bir azal
ma olduğu, aşikârdır. Hakikat bu merkezde 
iken, memlekette şekavet yaygın bir hal al
mıştır, çoğalmıştır» iddiası indî olmaktan ileri 
gidemez ve binnetice, Hükümetin asayiş ve 
güvenlik mevzuunda ihmal ve lâkaydisi oldu
ğu ileri sürülemez. 

Yine, şehirlerarası yollarda ulaşım emni
yeti. kalmadığı, silâhlı eşkiyanın gün aşırı, yol 
kestiği, yüzlerce yurttaşın soyulduğu iddia
sına gelince; 

1. — 1965 yılında 32 ilde 50 olay meyda
na gelmiş, 149 suçlusu tesbit edilerek bıın-
1 ardan 111 i derhal yakalanmış, 38 suçlusu 
d?, mütaakıp aylarda yakalanarak adalete 
gönderilmiştir. 

2. 1966 yılında 30 il sınırında 76 olay vu
ku?, gelmiş, 256 suçlusundan 198 i derhal, 58 i 
bilâhara yakalanarak adalete verilmiştir. 
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3. 1987 yılında 24 ilde 39 olay meydana 
gelmiş, 123 sanık tesbit edilerek 99 u derhal, 
24 ü bilâhara adalete sevk edilmiştir. 

4. 1968 yılı Ekim ayına kadar 23 il dâhi
linde 47 olay vukua gelmiş, 169 suçlusundan 
110 v. derhal yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiş, 59 unun da behemahal yakalanması için 
tedbirlerin alınmış olduğu anlaşılmıştır. 

İstatistikî rakamlara müstenit bu maruza
tımız da göstermektedir ki, önerge sahibinin 
bu iddiası da varit değildir. Bu azalmalar yeni 
iktidar Hükümetinin bu yoldaki gayretli ça
lışmalarının müsmir neticelerini ifade etmek
tedir. 

Eşkıyanın, kasabada, köyde, şehirde im-
kânlı nüfuzlu itibarlı destek ve hamiler bul
duğu, mütogallibenin sırtını iktidara dayadı
ğı, Hükümet katında destek ve himaye bul
duğu iddiasına gelince; 

Daima bir hukuk Devletinin meşru bir ni
zamın savunuculuğunu yapan bir iktidarın, 
kanun dışı telâkki edilen hiçbir hareketin ya
nında olduğu düşünülemez, iktidarımız daima 
zayıfın, mağdurun ve himayeye muhtacolan-
ların savunuculuğunu yapmış ve bu hüviye
ti ile de vatandaşların büyük sevgi ve itima
dım kazanmıştır. Eşkiya ve mütegallibe hi
mayeciliği iddiasını şiddetle reddediyoruz. 

Saym Özdağ, önergesinin ikinci maddesin
de «Büyük şehirler zorbalığın, serkeşliğin, hü-
küınferma olduğu alanlar haline gelmiştir. Şe
hir içinde sarkıntılık, yaralama, haraç alma 
yolu ile olaylar çoğalmıştır. Zorbalıkla va
tandaşı soyma müesseseleşmiştir», iddiasında 
bulunmaktadırlar. 

BAŞKAN — Saym hatip, bir dakikanızı is
tirham edeceğim. 

Efendim, arkadaşımızın konuşması devam 
edeceğe benziyor. 20 dakikayı geçtiği için, ko
nuşmanın devamını tasvibinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
miştL*. 

Buyurun efendim. 
KADRİ EROĞAN (Devamla) — Sayın Baş

kan, teşekkür ederim. 
Memleketimizde son yıllarda meydana ge

len sosyal gelişmeler, sanayileşme ve bunun so
nucu olarak şehirlere yapılan akım büyük şe-
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birlerimizde bâzı suçların miktar itibariyle art
masına sebebolmuştur. Ancak nüfus artışı ve 
sosyal gelişmedeki hız nazarı itibara alındığı 
takdirde hakikaten endişe verici bir durum ol
madığı açıkça görülür. Nitekim bâzı büyük Se
herlerimizde 100 000 kişiye isabet eden b|ızı 
mühim suçların oram 1965 -1966 ve 1967 yılları 
ortalaması şöyledir: Ankara, üç yıllık 559; İz
mir 514, İstanbul 236. Bu rakamların tetkikin
de görüldüğü üzere asayişsizlik olduğu en çjok 
iddia edilen istanbul ilimizde endişe verici bir 
durumun olmadığı anlatılmaktadır. 

Büyük şehirlerdeki zorbalar, haraç alma te
şebbüsünde bulunan şahıslar gece - gündüz fa
aliyet halinde olan motorlu devriye ekipleriyle 
sıkı bir şekilde kontrol edildiği ve vatandaşı 
rahatsız eden bu kimselerin yakalanarak ada
lete tevdi edilmekte olduğu anlaşılmıştır. Sar
kıntılık suçlarının ise takibi özellik arz etmek^ 
tedir. Şalhsi şikâyete bağlı olan bu suçun takibi 
için müşteki olan şahsın müracaat ve şikâyeti 
zaruri bulunduğundan, çeşitli sebeplerle vatan
daşlarımızın şikâyetten kaçınmaları suçlunun 
takibini zorlaştırmaktadır. Sarkıntılık, silâh at
ma, tehdit ve haraç alma gibi doğrudan doğru
ya asayişe müessir olmamakla beraber zaibılta-
nm takibini gerektiren suçlar bakımından üze
rinde en çok durulan istanbul ilinin 1967 yılı 
1968 ve yılının ilk on ayı itibariyle suç istatis
tikleri şöyledir: Tehdit, 1967, 162; 1968, 99. 
Sarkıntılık 75, 65; haraç alma 8, 5; silâh atina 
101, 84 olarak tesbit edilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; önerge sahibi önergesi
nin üçüncü maddesinde silâhlı yaralama ve ci
nayet olaylarında ciddî bir artış olduğundan, 
yüzlerce kişinin giriştiği kavgalardan ve mufca-
tele olaylarından, bunların Cumhuriyet tarihlin
de görülmemiş bir kesafet kazandığından söz 
ederek daima gazete havadislerine dayanan ör
nekler zikretmiş bulunmaktadır. Zikredilen bâ
zı olayları tetkik ve tahlil ettiğimiz takdirde 
gerçeklerin şu şekilde olduğunu görmekteyiz: 
4 Nisan 1968 tarihli Hürriyet Gazetesinde, «Ko
mandolara yardım eden aşiret reisi öldürüldü.» 
başlığı altında Cafer Ağa Aşireti Reisi Süley
man Sultanın firari şakiler tarafından öldürfül-
düğü tahmin edilmekte denilmesine rağmjen, 
Bayın önerge sahibi bu olayı Yüksek Heyetini
ze eşkıyalar tarafından katiyetle öldürüldü şek-
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İmde ifade etmiştir. Halbuki hakikatte adı ge
çen şahsın eski bir husumet yüzünden evinde 
uyurken Tokdemir Köyünde bulunan hasmı Sa
it Demir ve arkadaşı Mehmet Çakır tarafından 
öldürüldüğü teısbit edilmiş ve suçlular adalete 
gönderilerek tevkif edilmiş bulunmaktadır
lar. 

19 . 4 . 1968 tarihli Hürriyet Gazetesinde; 
yine huzurunuza önerge sahibi tarafından bir 
bıyık yolma işkencesi dile getirildi. «Seyre Çe 
t esi haraç alamadığı şahısların bıyıklarını yol
duruyor.» Böyle bir olayın vukubulmadığı tet
kik sonunda anlaşılmış ve Mardin Valiliğince 
ilgili gazeteye 15 . 5 . 1968 tarihimde tekzip 
gönderilmiştir. 

Yine Hürriyet Gazetesinin 29 . 5 . 1968 ta
rihli nüshasında, «Haraç alamıyan Hakimo ka
çındığı şahsın gözünü oyup boynunu vardu.» 
başlığı altında çıkan yazıda Eruh ilçesinin İs-
pantuka Köyünde 10 000 lira istiyen şaki Haki
mo, paranın temin edilmemesi yüzünden arka
daşları ile birlikte köyün ileri gelenlerinden 
Hacı Kasımı yakalamışlar, burun ve kulakları
nı kesmiş ve daha sonra gözlerini oymuş, bilâ-
hara da başının gövdesinden ayrılmış olduğu 
açıklanmıştır. Bu gazete havadisi derhal mahal
linde incelettirilmiş, o tarihte adı geçen köyde 
dağa kaldırılan bir kimsenin bulunmadığı ve 
böyle bir olayın cereyan etmediği anlaşılarak il
gili valilikçe aynı gazetede 15 . 6 . 1968 tari
hinde gerekli tekzip yapılmıştır. 

Dört köylünün eşkiyalar tarafından pusuya 
düşürülüp, kafalarının kesilip evlerinin önüne 
atıldığı ve vücutlarının mağaraya bırakıldığı 
olayı varittir; fakat suçluları 19 Kanını 1987 
tarihinde yakalanmış ve derhal adalete teslim 
edilerek tevkif edilmişlerdir. 

7 . 7 . 1967 tarihinde Bitlis - Tatvan yolun
da vukubulan kamyon soygununda ise sanıklar 
derhal yakalanarak adliyeye verilmiş ve tevkif 
edinmişlerdir. 

16 . 8 . 1968 tarihli Cumhuriyet ve 19 Ey
lül 1968 tarihli Akşam gazetelerinde «Can kor
kusu ile göç başladı» başlığı altında neşredilen 
ve önerge sahibi tarafından vukübulmuş gibi 
yana yakıla nakledilen can korkusu göçü hikâ
yesinin de hakikatle hiöbir ilgisi olmadığı neti
cesine varılarak keyfiyetin 3 Ekim 1968 tarihli 

Akşam gazetesinde tekzibedildiği anlaşılmıştır. 
İdil Kaymakamının evine silâh atıldığı ola

yına gelince : İdil Kaymakamı bir köyün bele
diye sınırlarına alınması için yaptığı çalışmalar 
ürerine o köyün belediye sınırlarına alınması 
halinde kendi taraftarlarının belediye seçimini 
kaybedeceği düşüncesiyle kaymakamı ilçeden 
nakle mecbur ederim kanısı ile evinin mutfak 
camına iki el silâh atmış olduğu; neticede iki 
suçlunun da yakalanarak adalete verilip tevkif 
edildiği, bir hakikattir. 

İdil savcısını öldürmeye teşebbüs ettiği sıra
da bizmt savcı tarafından yaralı olarak yaka
lanıp ele geçirilen ve hastanede yapmakta iken 
kaçırıldığa iddia edilen sanık, tekrar yakalan
mış ve halen İdili Ceza Evinde yatmaktadır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; şu izahlar gös
termektedir ki, sayın önerge sahibi hâdiselerin 
derinliğine inmeden ve ihtiyarı zahmet edip il
gili makamlarla temasa geçmeden, gazete hava
disleri ile koca bir iktidarı emniyet ve asayiş 
yönünden lâkaydi, ihmal suçlariyle itham etmek
tedir. Bizce bunlardan da en mühimi idare âmir
leri ile jandarma arasındaki uzun yıların, san
ki bir Anayasa hukuku ihtiramı içerisinde yaşa
makta olan bağların çözülmesine asla kıymet 
vermeden, zabıta kuvvetleriyle idare âmirlerini 
bakın nasıl göstermektedir? Aynen ifadelerini 
arz ediyorum : «Jandarma subayları partili po
litikanın weyki olan idare âmirelrinin tazyiki 
ile dayanılmaz bir azap içine düşmüştür. Bu ida
re âmirleri jandarma subayları üzerinde ceza 
verme, işten el çektirme, geçici veya sürekli ola
rak yerlerini değiştirme, sicil verme, müfettiş
likle denetlettirme, izin verme gibi geniş yetki
leri çok dsfa ölçüsüz kullanılmakta ve kötüye 
kullanmaktadır. Bu, morali, disiplini, hizmet ve
rimini düşüren bir durum ihdas etmektedir.» 

A?A?, ve muhterem milletvekilleri; belki muh
terem önerge sahibinin diğer gazete kupürleriy
le vâki beyanını şahsi heyecan yapısına verebi
liriz ; ama kendileri de eski bir ordu mensubu 
olarak disiplinsiz Devlet idaresinin mümkün 
olmıyacağını bilmesi ve hususiyle muhterem ar
kadaşlarım; idare amirleriyle jandarma kuvvet
leri arasında, demin de arz ettiğim gibi, mevcu-
dolan ihtiram bağına; ki o âmmenin, o Devle
tin, o vatandaşın hakkının siyaneti için kulla
nılan bir varlıktır; dil uzatmaması lâzımdı ve 
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tevakki etmelerini şahsan bu meslekte saçını 
ağartmış bir insan olarak tavsiye ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; bir parlömanter bu 
kürsüde dilediği şekilde konuşabilir ve konuştu
ğundan dolayı da sorumlu değildir. Ancak, yüz
yıllardan beri gelişen Devlet itibarını muhafaza 
etmek ve Hükümet otoritesine saygı duygusunu 
sarsmamak millî bir vazifedir. Bu duyguyu ze 
deleyip kaybettiğimiz takdirde zabıta mevcu
dunu birkaç misline çıkarsak dahi asayişi te
min edemeyiz. İşte, bu asgari müşterekte birleş
mek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; önerge sahibi öner
gesinin dördüncü maddesinde gayrikanuni si
lâhlanma ve silâh ticareti, imal ve satışı âdeta 
resmî izne kavuşmuştur» demektedir. Halbuki, 
gerçek böyle değildir. Silâh taşıma ve bulun
durma müsaadesi, malûmları bulunduğu veçhile, 
6136 sayılı Kanunun ve buna istinaden çıkarıl
mış yönetmeliğin tesbit ettiği esaslara uygun 
olarak verilmektedir. Mevzuat silâh taşıyabil
mek için lüzumlu şartları tesbit etmiş bulun
maktadır. Bu şartlara haiz olan her şahıs silâh 
taşıma ruhsatı alabilmektedir. Zabıtanın bunlar 
dışında kalan ruhsatsız tabanca taşıyanlarla 
imal eden veya satan veya nakledenleri sıkı bir 
surette takibetmekte ve suçlularını adalete tes
lim etmekte bulunduğu bir vakıadır. Bir misal 
olarak 1967 yılında yapılan baskın ve aramalar 
sonunda 5841 muhtelif cins ve çapta silâh, 
327 774 aded mermi ve 2 463 aded kesici alet 
elde ettiği ve yine 1968 yılının ilk on ayında 
4 541 muhtelif cins ve çapta silâh, 126 423 mer
mi, 4316 aded kesici alet elde ettiği görülmekte 
ve bu mevzuda da önerge sahibinin iddia ettiği 
gibi Hükümetin müsamahalı olmadığı kesin ola
rak anlaşılmakta ve bu addia da varit görül
memektedir. 

Sayın önerge sahibi önergesinin beşinci mad
desinde ise «yurt beynelmilel silâh kaçakçılığı
nın en hareketli bir pazarı, transit merkezi ha
line gelmiştir. Beynelmilel şebekeler plânlarına 
uygun faaliyetleri rahatça yürütmektedir.» der
ler. Bu iddia ile âdeta Hükümetin bu işe göz 
yumduğu, müsamaha gösterdiği havası yaratıl
mak istenmektedir. Halbuki, realite bu merkez
de değildir. Hükümetin ve Devletin zabıta kuv
vetlerinin uyanıklığı sayesinde meydana çıkarı

lan bu çeşit hâdiselerdir ki, bu mevzuları su yü
züne çıkarmakta ve münakaşa konusu haline 
getirmektedir. Nitekim, yurdumuza Avrupa'dan 
çok miktarda silâh ve mermi sokulmakta oldu
ğu ve bu işin teşkilâtlanmış bir şebeke tarafın
dan organize edildiği Hükümetçe haber alına
rak, gerek silâh ve mermilerin ele geçirilmesi ye 
gerekse kaçakçıların yakalanması için lüzumlu 
tedbirler alınmış, şebekenin Avrupa'daki teşki
lâtına kadar hulul edilmiş, yapılan takip sonu
cunda muhtelif silâh ve mermilerin birçoğu ele 
geçirilmiş ve suçluları yakalanarak adalete tes
lim edilmiştir. 

Başlangıcı iktidarımızdan evvelki yıllara 
uzanan silâh kaçakçılığına zamanımızda el kon
muştur. Misal olarak 17 Eylül 1967 günü Sür
mene ilçesinde beynelmilel mahiyette silâh ka
çakçılığı olayı meydana çıkarılmıştır. Genelleş-
tirilen tahkikat sonunda istanbul'da bâzı şa
hıslar tarafından idare edildiği meydana çıkarı
lan şebekenin yurt içindeki ve yurt dışındaki 
kolları da tesbit edilmiştir. Yapılan baskınlar 
neticesinde 1 074 aded tüfek, 50 aded makinalı 
tüfek, 400 aded tabanca, 651 662 aded mermi 
ve 40 kasatura elde edilmiştir. Olaya ismi karı
şan 109 sanıktan 43 kişi tevkif edilmiş, 4 kişi 
hakkında gıyabi tevkif müzekkeresi çıkmış, 62 
sinin de delil kifayetsizliğinden serbest bıra
kıldığı anlaşılmıştır. Burada Hükümetin ve 
Türk Zabıtasının bu muvaffak hareketini tak
dir etmek bir hakşinaslık iken, onu kötülemek 
iddia sahiplerini daima müşkül duruma düşürür 
ve düşürmektedir. 

«Hudutlarımız ve liman şehirlerimiz, hava 
limanlarımız her türlü kaçak faaliyete açık bı
rakılmıştır. Kaçakçılık, müsamaha ve teşvik 
görmektedir.» iddiasına gelince : 

Bu iddia da yanlıştır. Şöyle ki : Hiçbir Hü
kümet hudutlarını, limanlarını kaçakçılığa açık 
bırakmaz, onu müsamaha ile karşılamaz, teşvik 
etmez. Bu, tabiatı eşyaya mugayirdir. Bizim 
Hükümetimiz de bütün gücü ile kaçakçılıkla 
mücadele etmektedir ve elde edilen müspet ne
ticelerini vermek mümkündür. Belki iktiza 
ederse, Sayın Hükümet hâdiseleri istatistiklerle 
yüce katınıza arz edecektir. Şurası Yüce Heye
tinizce malûm bir keyfiyettir ki, her memleket-
te, hattâ iktisadi kalkınmasını tamamlamış mem
leketlerde dahi raslanan kaçakçılık memleketi-
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miz gibi sınırları gayet geniş ve pek çok mad
delerde komşu memleketlere nazaran fiyat fark
lılığı arz eden bir memlekette, menşeini ekono
mik sebeplerden alan ve tarihî çok eski bulunan 
kaçakçılık olayları tamamen önlenmiştir, dene
mez. Yalnız polisiye tedbirlerle önlenmesi müm
kün olmıyan, daha çok ekonomik tedbirlerle bir
likte, idari, kültürel ve sosyal tedbirlerin de ka
rışımı ile yeni baştan yapılmakta olduğunu öğ
rendiğimiz bakanlıklar arası çalışmanın süratle 
tatbike konmasını temenniye şayan görmekte
yiz. Halen Hükümetin ve zabıtanın kaçakçılıkla 
vâki mücadelelerini Türk efkârı umumiyesi za
man zaman Türk basınından memnuniyetle öğ
renmekte bulunmalarına rağmen, Hükümeti ka
çakçılığı teşvik eder göstermek, büyük bir in
safsızlık olur. 

Yine, önerge sahibi önergesinin son madde
sinde, «Türkiye çapında şehirlerarası, şehirler-
içi trafik durumu, bir kelime ile faciadır.» de
mektedir. Yek nazarda bu fikre iştirak etme
mek mümkün değildir. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
Teşekkür »ederim. 

A. P. GRUPU ADINA KADRİ EROGAN 
(Devamla) — Ancak, bu hali bugün iktidarda 
bulunan Hükümet de ihdas etmiş değildir. Bi
lâkis Hükümet, bu halin fecaatini önerge sahi
binden çok evvel görerek, tatbikat ve mevzuat 
yönünden alınması lâzımgelen tedbirleri ve 
mevcut kadroların eğitimi hususlarını birer 
birer ele almış, bir taraftan elemanların eğiti
mini yaparken, diğer taraftan kontrol imkânla
rını artırmak cihetine gitmiş ve şehir sınırla
rından taşarak bölgelerarası sistemi kurmuş ve 
bunları da kifayetsiz görerek, Garp memleket
lerindeki tatbikata uygun, yepyeni bir trafik 
kanunu teklifini hazırlamış ve yakında Yüce 
Meclisinize sunmak üzere bulunduğu anlaşıl
mıştır. Bu kanunun getireceği yenilikler ve Yü
ce Meciisinizce hükmedilecek maddi imkânlar
la bu millî facianın da Hükümetçe önüne geçi
leceği vakıası karşısında, bu iddia ile de Hükü
metin ihmal ve lakaydisine gidilemiyeceği bir 
hakikat olarak önümüze çıkmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Özdağ'ın «Emni
yet Teşkilâtına personel alınmada ölçü ve iti
nanın kaybolduğu,» iddiası ise, hakikatlerle 

bağdaşmamaktadır. Son yıllara kadar, yalnız 
okuma - yazması olan veya asgari ilkokul tah
sili bulunan şahıslar polis meslekine alınmak
ta iken, bugün teşkilâta girebilmek için asgari 
ortaokul mezunu olması şart koşulmuştur. Son 
defa Yüksek Meclisinizden alman 6 000 kişilik 
kadronun, ortaokul mezunları ile doldurulduğu 
öğrenilmiştir. Her meslekte olduğu gibi, polis 
teşkilâtında da mesleke intibak edemiyenler 
bulunmaktadır. Bunlardan zaman zaman kötü 
davranışta bulunanlar şiddetle tecziye edilmek
te ve meslekle ilişkileri kesilmektedir. 1965 
yılında 48, 1968 yılında 74, 1967 yılında 44, 
1968 yılında 88 emniyet mensubu Bakanlık em
rine alınmıştır., 

Bekçi teşkilâtına gelince; 
Bu teşkilâtın durumu, yakın zamana kadar 

yüksek malûmlarınız idi. Son lütfettiğiniz ka
nunlarla, yılda Devlet Bütçesinden 108 milyon 
lira sağlanmak suretiyle, yıllardan beri çekti
ği ıstıraba son verilmiştir, denebilir. Ayrıca, 
Sosyal Sigorta çerçevesine dâhil edilmiş, emek
lilik ve maluliyet haklarına sahip kılınmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yazılı öner
ge bakımından mâruzâtım burada bitiyor. An
cak, bâzı muhterem parti sözcülerinin not al
dığım bâzı sözlerine cevap vererek mâruzâtımı 
bağlıyacağım. 

Epeyce zamandan beri, rakamlariyle, hadi
seleriyle mekân göstererek arz ettiğim asayiş 
durumuna, müsaade ederseniz bir hususu, şah
si müşahademi eklemek istiyorum. Geçen yaz, 
bu senenin yaz aylarında Sayın Başbakan ile 
birlikte ve muhterem Türk basını ile, memle
kette en çok asayişin bozuk olduğu iddia edi
len Hakkâri, Van, Bitlis, Muş ve Siirt vilâyet
lerinde bir seyahat yapıldığı cümlenizin malû
mudur. Oribinlerce ve belki de yüzbinlerce va
tandaşlar bütün bu seyahat boyunca muhte
rem Hükümet Başkanına binbir derdini arz et
ti: Su istedi, yol istedi, okul istedi, elektrik is
tedi, baraj istedi, istedi istedi... Ben hatırlamı
yorum ve Türk basınını şahit gösteriyorum, 
bütün bu seyahat boyunca bir tek insan da kal
kıp, «Ey Başvekil, asayişsizlikten güç başladı. 
Biz evimizden çıkamıyoruz. Tarlalarımıza, işi
mize, gücümüze gidemiyoruz. Hayat felce uğra
mıştır.» demedi, aziz arkadaşlarım. Binaena
leyh, hakikatler bu kadar açık ve milletin gö-
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zünün önünde cereyan etmekte iken, nasıl olur 
da bir parlömanter, bütün bir vatan sathına 
şamil, 32 milyonu sabahtan akşama evinden 
çıkamaz hale getirir ve yalnız gazete kupürle
riyle koskocaman bir iktidarı mahkûm etme
ye çalışır? işte bunun izahını, hiç merak etme
yin herkesten evvel büyük milletimiz çok iyi 
bilmekte ve takdir etmektedir. 

Burada bir hususu da arza mecburum: Ko
numuz, hepimizin anladığı ve bildiği korumak
la mükellef olan İçişleri Bakanlığına mevdu 
bir emniyet ve asayiş konusu iken, belki ede
biyat, belki de mübalâğa yaparak, bu vicdan 
asayişine kadar intikal ettirildi, inanç asayişi
ne kadar asayişsizlik şeklinde ifade edildi. C. 
H. P. muhterem sözcüsü neredeyse camilerde 
serbestiyle icra edilmesi gayet tabiî bulunan 
dinî âyinlerin, jandarma ile menedilmesini ve 
bundan da içişleri Bakanının sorumlu olduğu
nu îma eder şekilde beyanlarda bulundu. 

T. i. P. sözcüsü; «Din istismarı suretiyle asa
yişsizlik yapılıyor.» dedi. 

Aziz ve muhterem milletvekilleri, bir mese
lenin burada, millet huzurunda tes'biti ve tes
cili icabediyor. Bir Anayasamız var ise, onun 
bâzı maddelerini kabul edip bâzılarını işimize 
gelmediği için başka bir şekilde tefsir etmeye 
yetkili değiliz. Mademki yeni Anayasamız din 
ve vicdan hürriyetini kabul etmiş ve bunu ic
rada serbest olduğunu tesbit etmiştir, o halde 
ibundan niye gocunurlar, anlamıyorum. 

Eğer hakikaten Anayasanın - yanlış değil
se aklımda kalan - 19 ncu maddesindeki, «Dinî 
'kurallar üzerine Devlet kurulamaz, kimse di
ni siyasete alet edemez.» hükmünü suiistimal 
edip suç ika ve irtikâbediyorsa onu takibedecek 
Hükümetten de evvel Cumhuriyet savcıları var 
ve müstakil Türk Adliyesi var; bundan endi
şe duymak niye? 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — Meclis de 
var. 

A. P. GRUPÜ ADINA KADRİ EROĞAN 
(Devamla) — Elbet de Meclis de var. Elbet de 
Hükümetin üstünde Meclis var. Allahtan son
ra bu milletin işini Hükümetin de üstünde kon
trol eden şu Yüce Heyet var, Mukaddes Heyet 
var. Bütün bu sözlerle bu yüce çatıya gölge 
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düşürüldüğü için üzüntü içindeyiz, iştirak ede
rim zatıâlinizin ikazına. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, çok önemli îbir 
konu : Diyaruz İsi, dünyanın her tarafında din
siz millet olmaz. Yüce bir kuvvet, bundan 'kor
kulmaz. Ahlâkı, fazileti, bilgiyi getiren yüce 
bir kudret., ilk kelimesi «ikre'», «ikre'» oku, 
tekellüm et, konuş. Onun için kalkar benim 
Peygamberim Hz. Muhammed; «İlim Cinde ise 
de git, ara, bul.» der. Hz. Ali gibi bir zat, 
Allanın Arslanı tarif edilen bir zat; «Bana bir 
kelime öğretenin kölesi olurum.» der. imam-ı 
G-azali, «Bir âlim bin cahile bedeldir.» der. Na
sıl bu din gericilik getirir? İnsana kötülük ge
tirir? Binaenaleyh komünizm gibi bu milletin 
bütün bir benliğine, mukaddesatına asırlardan 
beri biriktirdiği, belki Anayasasından da üs
tün, örf ve âdetine indirilmek istenen, millî 
birliği yok edilmek istenen, milletçe mahvedil
mek istenen bir komünizm meydana çıkınca 

| niçin ben kalkıp da dinimi ortaya koymıyayım 
I veya koyduğum zaman ben gerici olayım? Bu, 
j dini az bilmektir, insan çok öğrenirse ömrü 
I kâfi gelmez, bize öğretildiğine göre. Ama yo-
[ bazlığa, ilme karşı olanlara, yeniliğe, terak-
j kiye karşı olanlara her dini bütün, bilgili in-
| san karşıdır. Onun müdafaası, cahilliğin mü-
I dafaası olmaz. 

Binaenaleyh her fırsattan istifade ederek, 
yepyeni, dinamik bir partinin aşağı - yuikarı 
ben yaşlıları arasına girdim, halbuki Atatürk 
genciyim. Ben gördüm, onun huzurunda ben 
imtihan verdim, daha diğerleri de diğer za
manların gelçliğidir, yüzde yüz Atatürk'çü olan, 
ilerici olan, 20 nci asrın tekniğini yüzde yüz 
tatbik mevkiine koyup refah Devletini tahak-
ıkuk ettirmek istiyen bir yüce partiye insafsız
ca böyle bühtanda bulunmak hiç kimseye bir 
kıymet ve şeref kazandırmaz kanısındayım. 

işçi Partisi sözcüsü muhterem arkadaşımız, 
övünmeye ve talidir etmeye mecbur olduğumuz 

I Türk polisinin, Adalet Partisinin değildir bun-
j 1ar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin polisi-
i nin ve zabıtasının bir disiplin ve vazife şuuru 
! içerisinde nizamı âmmeyi korumasını, geldi hu-
| zurlarınızda yerdi. Ne yapılacaktır? Biran 
i için muhterem arkadaşlar tasavvur buyurun. 
J Devlet kuvvetleri sahneden çekilirse her birimiz 
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Allah Allah diye polis ararız, jandarma ararız. 
Bu muhterem müessesenin mümessillerinin üze
rine gitmek daima millî zarardır. Bunda müş
terek menfaatimiz vardır. Adalet Partisi ola
rak istirhamımız bu asgari müşterekte, bir 
kere daha arz ediyorum birleşmek mecburi
yetindeyiz. 

Yine Halk Partisi muhterem sözcüsü arka
daşım, bir taraftan polisin silâh aramada
ki bilgisizliğini, za'fını yerden yere vururken, 
diğer taraftan bir polis müdürünü göklere çı
kardı. Bu bir tenakuzdur, ve buradan Dahili
ye Vekili teyidetti, bu arkadaş vazifesi ba
şındadır. Binaenaleyh hakikatlere tetabuk et
tiği bir nokta yok. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sözlerimi 
bağlıyorum. Sözü edilen önerge hakkında yu
karıdan beri izahına çalıştığımız istatistik! 
rakamlara müstenit ve gerçeklere uygun ma
ruzatım muvacehesinde Sayın Hükümetin bir 
gensoruya mâruz bırakılması asgari bir ifa
de ile haknâşinaslık olacağı ve gecesini gün
düzüne katarak büyük bir fedakârlık içerisin
de çalışan ve hakikaten takdire seza Türk 
zabıta kuvvetlerinin vazife şevkini kırmak
tan ileri gitmiyen bu önerge hakkında sayın 
grupumun müspet oy kullanmıyacağmı beyan 
ederken Yüce Heyetinizi grupum adına hür
metlerimle selâmlıyorum. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Özdağ, «iddia
ları cevaplandırmak, gensoru isteğine esas 
'olan bâzı vakalara ait vesaiki okumak için 
söz talebediyorum saygılarımla» diyorsunuz, 
89 ncu maddenin sarahati karşısında buna 
imkân yoktur. Onun için söz veremiyeceğim. 

Söz Sayın Hükümetin. 
Sayın Bakan, konuşmanız ne kadar süre

cek acaba? 
ÎÇÎŞLERl BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Yarım saat içinde bitirebilirim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım ; 

Bir Devletin ve Hükümetin asli vazifesi, 
vazifelerinin başında gelen husus Devletin em
niyetini sağlamak, vatandaşın huzurunu, 
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sükûnunu, güvenliğini temin etmek, can ve 
mal emniyetini sağlamak, Devletin bütünlü
ğünü korumak, keza âmme nizamının muhafa
zası için gayret sarfetmektir. Bu, bir Devlet 
için,, Hükümet için mukaddes vazifedir. O 
itibarla Devlet emniyet ve asayişiyle ilgili ko
nuların Türk Parlâmentosunda her ne se
beple olursa olsun konuşulmasında Hükümet 
olarak fayda mülâhaza etmekteyzi. Üç seneden 
beri iktidarımız devresinde gerek Büyük Mec
liste, gerek Senatoda emniyet ve asayişle 
ilgili çeşitli vesilelerle Hükümet, murakabeye 
tabi tutulmuş ve gereken şekilde hesap verme 
imkânlarını bulmuştur. 

Bugün, Sayın Özdağ tarafından verilen 
asayiş konusuyla ilgili önerge gayet derinli
ğine bir surette tetkik konusu, müzakere ko
nusu yapılmıştır. 

Kıymetli milletvekilleri, asayiş konusu 
Devlet için bu kadar hayati, bu kadar kudsi 
bir mevzu olduğuna göre, zannediyorum ki, 
mesele bri Hükümet meselesi olmanın ötesin
de bir Devlet meselesidir. Mesele, hele bir ba
kanlığın muayyen mesuliyet ve vazife hudut
larının çok dışında, bütün milleti, yurdu ilgi
lendiren ve çok yönlü olan bir meseledir. 
Böyle olunca üzerinde çok konuşulabilir, çok 
polemik yapılabilir, demagojisi bol olabilir. 
Keza bu konu üzerinde mevzu daraldığı veya
hut da Hükümet hakkında tenkidler yapılmak 
arzusunda bulunulduğu zaman, hiç şüphesiz 
rahatlıkla asayiş konusu Parlâmentolarda gü
nün konusu haline getirilebilir. Bunun çeşitli 
zamanlarda ciddî, hakikaten araştırmaya müs
tenit, millî menfaatlere uygun taraflarını gör
düğümüz gibi, bazan sureta sırf tenkid etmiş 
olabilmek için bu kürsülere getirildiğini de mü
şahede etmiş bulunuyoruz. 

Ama hangi şekil ve tarz olursa olsun, asa
yiş konusunun Türk Parlâmentosunda konuşul
masında fayda vardır. Ancak meselenin ehem-
miyetyile mütenasip ciddiyetle. Mesele sübjek
tif ölçülerle değil, mesele hislerle değil, olma
mış hâdiseleri varmış gibi ortaya koyarak de
ğil, olmuş hâdiseleri kendi muhayyilemizde baş
ka türlü inhiraf ettirerek ortaya koymak sure
tiyle değil, ama objektif ölçülerle; hiç şüphesiz 
buradaki parlömanterleri tenzih ederim; geniş 
bir yürek ve vatan sevgisiyle ve objektif kriter-
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lerle, vakıalara, kaynaklara ve delillere istina-
dederek mesele ortaya konmalıdır. Bundan Dev
let faydalı çıkar, hükümetler kendileri için ha
kikaten büyük değer kazanır ve çalışmalarına 
istikamet alır ve kaynak alır, güç ve kudret 
alır. 

Bir hususu bütün samimiyetimle arz ediyo
rum ; müdafaa hissiyle de beyan etmiyorum, me
sul bir bakan olarak, İçişleri Bakanı olarak üç 
seneden beri Devletimizin emniyet kuvvetleri
nin başında, Devlet emniyetinden mesul bir kim
se olarak arz ediyorum : Türkiye'nin şartları 
ve vasatları malûm arkadaşlar, emniyet, asayiş 
meselelerinin derinliğine inersek, ki inmek mec
buriyetindeyiz, sebep ve âmillerini tetkik etmek 
mecburiyetindeyiz, tezahürlere göre ahkâm çı
karmak doğru olmadığına göre Türkiye'nin 
şartlarına göre meseleyi değerlendirmek iktiza 
eder. 

İhtilâlden çıkmış bir memlekette, sosyali, 
ekonomik, kültürel buhranları, hele fikir hare
ketlerinin, hak ve hürriyetlerin namütenahi sui
istimal için zorlandığı bir memlekette Devlet 
nizamını, müesses ve meşru nizamı yıkmak için 
art niyetlilerin büyük gayretler gösterdiği, ye
raltı, yerüstü her fırsatta anarşizmi memlekete 
sokmak için gayretlerin bulunduğu bu memle
kette emniyet ve asayişin arzu edilen şekilde 
idamesi ve korunmasının güçlüğünü takdir bu
yurursunuz. 

Kıymetli arkadaşlarım, 1968 in sonuna doğ
ru geliyoruz. Üç senelik icraatımız devresinde 
Devlet emniyetiyle Devlet nizamının, rejimin, 
müesses ve meşru nizamın hakikaten Türk Par
lâmentosunda tehlikeli bir tarzda münakaşa edi
lecek bir halde olmadığını bugün arkadaşlarım, 
her grupun sözcüleri bir kere daha teyidetmiş 
bulunmaktadırlar. 

Zannediyorum bu pususun belirtilmesinde 
hakşinas olmak lâzımdır. 

Sayın G. P. Sözcüsünün de ifade buyurduk
ları gibi, ortaya konan hâdiselerin sebepleri ne 
bugünün hâdiselerinin sebepleridir, ne de yakın 
geçmişe aittir. Derinliklerini, daha Devletin ve 
milletin varlığiyle beraber doğan birçok mesele
ler vardır ki, onlarla beraber mütalâa etmek ik
tiza eder. 
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Normal zabıta vakalarını büyük asayişsizlik 
hâdisesi gibi ortaya koymaya hakkımız yoktur. 
Gayet açık ve vazıh şekilde arz ediyorum; Mu
zaffer Özdağ Beyin gazete kupürlerine göre, ga
zete başlıklarına göre ve gazete hâvadislerjne 
istinaden ortaya koyduğu vakıaların % 90 ı hi
lafı hakikattir, yanlıştır, asgariden. Yanlıştır, 
tekzipleri yapılmıştır, tavzihleri yapılmıştır. 
Bilhassa Cenubi - Şarki vilâyetlerine ait koy
dukları vakıaların büyük kısmı 1967 - 1968 se
nelerinde cereyan etmemektedir. 

Kıymetli arkadaşım, şunu ifade etmek isti
yorum, Sayın Özdağ zannediyorum Cenubi - Şar
ki vilâyetlerini ve Siirt'i tanımamaktadır. Eruh'
taki bugün cereyan eden hâdiseleri biliyorlarsa 
bunun münakaşasını yapabiliriz. 

Aziz arkadaşlarım, milletvekili arkadaşları
ma şunu arz etmek istiyorum : Bu kadar mühim 
konularda, gensoru gibi mühim bir murakabe 
vasıtasını kullanacakları zaman gazete havadis
lerinin ötesinde alâkalı resmî mercilere müra
caat edip, onları delillendirmeleri, kaynakları
nın hakikate uyup uymadıklarını da kontrol et
meleri iktiza eder. Zannediyorum M, o zaman 
çok objektif olunur, çok daha hakikatlere uy
gun olunur ve Yüce Parlâmento da salim karar
lara varabilir. Ama yalnız gazete hâvadisleriyle, 
alâkalı mercilerden dahi sormak zahmetine kat
lanmadan, mesul bakanlıklarla istişare etmeden, 
onlar hakkında bilgi almadan, mücerret ve mün
ferit bâzı hâdiselerle Devlet emniyeti konuşlun
da, yurt asayişi konusunda çok büyük lâflar et
menin zannediyorum M, memleket selâmeti ba
kımından uygun düşmiyeceği ortaya çıkan i bir 
vakıadır, bir hakikattir. 

Çünkü, zannediyorum ki, asayiş konusunun 
en mühim mercii Yüce Meclistir. Asayişsizliğin 
âmillerinden birisi de yine şurada yapılan ^ay-
rimesul beyanlar olarak yurt sathına inikas 
eder, müttehid - ül merkez daireler gibi. 

O itibarla buradan çıkan her sözün, konuşu
lan her beyanın, yapılan münakaşanın ehemmi
yetine göre yurt sathında inikasları vardır, va
tandaş üzerinde tesirler vardır. 

Asayiş konusu, Devlet emniyeti konusu İfiirk 
Devleti için en mühim bir problem, en mühim 
bir mesele olduğuna göre bu mesele üzerinde; ko
nuşurken ve murakabe vazifemizi yaparken kıy-
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metli arkadaşlarımın, mesul makamlar, mesul 
(bakanlıklar ve teknisyenler nezdinde vakıaları 
delillendirmelerini ve kaynakları tetkik ve tah
kik ettikten sonra ortaya koymalarını rica ede
rim. 

Böyle olamadığına ve böyle yapılmadığına 
göre mesele sübjektiftir, hissidir ve şahsi 
prejuge'lerle, önyargılarla ortaya konmuş hâ
diseler olarak değerlendirilmesi iktiza eder. 

En çok Cenubi - Şarki vilâyetlerinde asayiş
sizlikten şikâyet edilir. 

Kıymetli milletvekili arkadaşlarım, sizlerden 
rica ediyorum, yol durumu müsaittir, her mev
simde geçit vardır, her mevsim seyahat edilebilir. 
Şark ve Cenubi Şark vilâyetlerimizi teşkil eden 
18 vilâyetimize şimdi mütenekkiren, bir vatan
daş hüviyetiyle otobüslere binin, gece ve gündüz 
seyahat edin. Bilhassa çok şikâyet edilen ve 
Doğuluyu, Doğulu vatandaşlarımızı, kardeşle
rimizi rencide eden mütemadi eşkiyalıktan, şe
kavetten, yol kesicilikten, yan kesicilikten bah
sedilen Doğu ve Güney - Doğudaki asayiş duru
munu, müşahedeye müsteniden lûfen tetkik edin, 
ondan sonra Türk Parlâmentosuna gelin, tenkid 
edin arkadaşlar. Gayet açık ve samimî söylüyo
rum ve kontrola tâbi tutmanızı rica ediyorum. 
tki seneden beri Cenubi - Şark vilâyetlerinde, 
Siirt'te Mardin'de, Urfa'da Hakkâri'de, Bitlis'te, 
Ağrı'da, Van'da, Kars'ta, her yönüyle eskisine 
nazaran yol kesme, şekavet ve buna mümasil 
hâdiseler azalmıştır. Arkadaşlar, buraya çıkın, 
delil lütfedin, vaka, zaman ve hâdiseyi müşahhas 
olarak ortaya koyun, cevaplandıralım. Bunu 
gayet rahatlıkla söylüyorum, Siirt'te meselâ 1965 
senesine nazaran vakalar 1/3 nisbetinde azalmış
tır. Çünkü tedbir aldık. 

Komando teşkilâtından bahsediyorsunuz. Ko
mando teşkilâtı ne zaman kuruldu? Komando 
teşkilâtı 1966 senesinden sonra, 1967 Tanesinden 
beri faaliyettedir. Birinci grup Şark Bölgesin
de kurulmuştur, ikinci grup Orta - Anadoluda 
Nevşehir'de eğitim yapmaktadır, üçüncü grup 
da Şimali - Anadolu için plânlanmıştır. Siirt'te 
eskiden bin tane jandarma varsa, bugün o böl
gede beş bin tanedir. 

Bir hususu daha arz edeyim: Silâhtan, teç
hizattan, modern teknik vasıtalardan bahis bu
yurdunuz, 1905 senesine kadar jandarma dört 

buçuk kiloluk, Cihan Harplerinden kalma mav
zerlerle takip vazifesini yapıyordu. Jandarma
nın altında 491 tane vasıta var idi. Bunlar ka
yıtlarla sabit. Bunların bir kısmı da miadı dol
muş vasıtalar idi. Bin küsur eski telsiz vardı, 
çalışmıyan. Arkadaşlar, emniyet ve asayiş her 
şeyden evvel iyi teşkilâtlanmış, iyi teçhiz edil
miş zabıta kuvvetleriyle olur. Jandarmanızın 
altında vasıta yok, 4,5 kiloluk eski silâh, pabu
cunun altı delik. Bilhassa bu aylarda Siirt ve 
Gonubi - Şark vilâyetlerini düşünün. Bütün ora
nın coğrafyasını, her şeyini bilen insanların kar
şısında Devletin ne hale geldiğini tasavvur bu
yurun. İktidara gelip Dahiliye Vekâletine geç
tiğimizin haftasında Cenubi - Şark vilâyetlerinde 
tetkikat yaptık bunları görmek üzere ve ondan 
sonra meseleyi gayet ilmî ve Türk içtimai bün
yesine uygun ve malî imkânlarımıza uygun tarz
da programladık. Komando birliklerini bunun 
için kurduk. Bugün komando birliklerinin elin
de 11 tane helikopter alınmıştır, Muzaffer Öz-
dağ Bey!... 

Helikopterin ismi geçmezdi bu Mecliste. Ko
mando birliklerinde M-3 silâhı, D-3 silâhı 1 500 
tanedir, otomatik silâh. Bunu biz Alman teknik 
yardımından aldık. Sene 1967; işte burada! 
Herkesin gözü önünde cereyan eden hâdise. 
Motosikletli birlik kurduk. Süvari birliği kur
duk. Kış için hususi Kış tulumlariyle teçhiz et
tik, Kış - Yaz o bölgenin asayişi kontrol altın
dadır. Bunu iftiharla belirtiyorum ve bu hiz
meti gören şerefli Türk zabıtasına, Türk jandar
masına ve polisine en samimî şükranlarımı arz 
ediyorum. Bu benim için kaçınılmaz bir veci
bedir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Jandarmanın ve polisin hangi moral içersin
de olduğunu siz çok iyi bilirsiniz. Hele polisin 
1960 hâdiseleri içersinde morallerinin ne hale 
geldiğinin münakaşasmı burada yapmıyalım. 

Polisi şimdi ancak biz moralini yükseltip 
vazife görür hale getirdik. Jandarma için bir 
şey söylemiyorum, silâh arkadaşlarımız var, 
ellerini vicdanlarına koyarlar, zamanımızda 
jandarmaya nasıl değer verildiğini, nasıl teçhiz 
edilmek için emek sarf edildiğini size söylerler, 
Jandarma Bütçesi Cumhuriyet 'tarihinde ilk defa 
kırk milyon lira fazlasiyle evvelkilerden, 1968 
(bütçesiyle Adalet Partisi iktidarı, Süleyman 

172 — 



M. Meclisi B : 7 20 . 11 . 1968 O : 1 

Demirel Hükümeti zamanında sağlanmıştır. 
Bunlar gerçek, nazari, edebî lâflar ıdeğil ha
kikattir arkadaşlar. 

Şu vaziyet karşısında arkadaşlar, lütfen 
buraya vaka, zaman, hâdise getirin, ama mücer
ret konuşmayın. Mücerret konuşmayın, çünkü 
buradaki bu lâflar vatandaşın huzurunu tedir
gin ediyor. Vatandaşı tedirgin ediyor. Bizim va
zifemiz vatandaşa huzur getirmek. Kusurumuz 
yok mu? Ola/bilir. Ben günlük; gülistanlık de
miyorum. Olmaz, mümkün değil arkadaşlar. 
Otuziki milyonluk koskoca bir ülke, çeşitli prob
lemleri olan bir memleket; iktisadi meseleleri 
var, sosyal meseleleri var, kültürel meseleleri 
var. Cenubi şark vilâyetlerindeki yaşıyan in
sanların durumlarını biliyorsunuz arkadaşlar. 
Radyo götürmemişsiniz, mektep götürmemişsi
niz, yol götürmemişsiniz, iktisadi imkânlar gö
türmemişsiniz, övey evlât muamelesi yapmışsı
nız, adeta itmişsiniz o insanları. Ondan sonra 
o insanlara, siz şakisiniz, siz yankesicisiniz, siz 
memlekete bağlı değilsiniz gibi ithamları yap
maya kimsenin hakkı yoktur. Bütün bunlar bir 
plân içerisine alınmıştır. Bütçe müzakeratında 
bunların müzakeresi yapılmadı. Şimdi yakında 
bunları gene teferruatiyle arz edeceğim. 

Yalnız «ize şu hususu arz edeyim, bilmiyorum 
gördünüz mü? Siirt'ten Eruha yol varmıymış, 
Eruh - Sımak yolu varmışmış, Muzaffer Bey? 
Arkadaşlar, Uludere'ye, Çulkurcaya üç vilâyet 
dolaşılarak gidilirdi. Daha bundan altı ay ev
veline kadar üç vilâyet, hele Kasım ayının ba
şından itibaren sekiz ay oralarla irtibat imkânı 
yoktur. Bu kış Eruh'a gidiyoruz, Şırnak'a gidiyo
ruz. Uludere'ye /gidiyoruz, 'Çukurca'ya gidiyoruz. 
Buralara yol götürmeden, buraların emniyetini 
sağlamak, hudut emniyetini sağlamak mümkün 
müdür arkadaşlar? Hâlâ bugün tam değildir. 
Rahatlıkla o zaman Özbay çetesi, o zaman Tilki 
Selim gider, özbay çetesi yoktur bugün, Tilki 
Selim yoktur, kaçmışlardır, dağıtılmıştır. Aldı
ğımız tedbirlerle tek hâdise yoktur, varsa geti
rin arkadaşlar. Bu kadar sarih konuşuyorum. 
Ama bu demek değildir ki, bu işler bitmiştir. 
Hayır, bitmemiştir, iktisadi bakımdan oraları 
refaha kavuşturmadıktan sonra. Kaynaklarını, 
vatandaşın refahını temin edecek imkâna ka
vuşturmadığınız müddetçe, orada lüzumlu kül

tür müesseselerini açamadığınız müddetçe bu 
hâdiseler yurdun diğer yerlerine nazaran daha 
fazla olacaktır. 

Meseleleri gayet açık kalplilikle ve haki
katlerin üstüne gide gtiıde teşihis ederek söy
lemek lâzımdır, Biz demiyoruz ki bunları hal
lettik. .Hayır. Tedbirleri aldık ve aldığjmız 
neticeler de budur diyoruz. 

Türkiye'de gizli olan hiçbir şey yokturı ar
kadaşlar. Bugün saklansa iki gün sonra orta-
ya çıkar. O itibarla, zaten çok şükür Tüjrki-
ye'de dünyanın hiçbir tarafında olmıyaıi fi
kir hürriyeti var, her gün Hükümete, Hü
kümetin erkânına, ağıza alınsın alnmasın, j kü
fürlere varıncaya kadar edilir. Ama biz soğuk
kanlılığımızı muhafaza ederiz, çünkü biz| dâ
vamızdan eminiz. Biz millet hayrına çakışı
yoruz. Hak yolunda çalışıyoruz. Şirretlijder 
elbet bir gün yıkılacaktır ve şirretler de njıah-
kûm olacaktır; millet vicdanında ve Allanın 
huzurunda. Bu düşüncelerle hareket ediyo
ruz. Meseleyi, emniyet ve asayiş meselesini 
gayet ciddiyetle, hem de çok taraflı değer
lendiriyoruz. O ölçüler içerisinde devlet büt
çesinden âzami ve verilebileceğinden daha 
fazlasını zabıta kuvvetlerine veriyoruz, jan
darma böyle, kırk milyon lira fazla verdik. 
Yeni vasıtalarla teçhiz ettik. 

Arkadaşlar, iyi muhabere vasıtası olmı-
yan memlekette asayiş durumu bozuk Olur. 
Siirt'te şimdi kar yağar, hâdise olur. Bilfarz 
Eruh'un Emekçiler köyünde, yani Hamidojnun 
köyünde, hâdise olur, vasıta yok, yol yok.(Ka
tırla gidilmez, üç metre kar. Arkadaşlar] biz 
telsiz kurduk oraya. Buyurun, teşrif buyu
run, makam odamdan Eruh'taki jandarma 
karakoluyla sizi görüştüreyim. Otuz vilâjyete 
bunu yaptık. Altnuşyedi vilâyet programdan
dı. 1969 senesi içerisinde beş bin telsizle 
jandarma olarak bütün kaza ve vilâyetleri
miz ve büyük ölçüde karakollarımız telsizle 
muhabereye giriyor, SSB sistemi ile. ^.ynı 
tarzda polisi de takviye ettik. Jandarmadan 
ayn polis teşkilâtımız bu 1969 yılının Ijffart 
ayında 67 vilâyette SSB sistemi telsize I ka
vuşuyor. Radyolink sistemi kuruyoruz, (tele
komünikasyon sistemi kuruyoruz. Bir kaçağı 
icabında Antep'ten telsizle bilmem Düzce'nin 
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falan kilometresindeki trafik arabası kont
rol altına alabilecek. Bunlar olmadan umu
mi asayişi arzu. edilen şekilde yapmak müm
kün değil. Bunları biz yaptık arkadaşlar. 
Milletimiz yaptı, millete niyabeten biz yap
tık. Büyük Meclisin teveccühüyle biz getir
dik. Bunları kâfi görmüyoruz, daha iyi yap
manın yolunu arıyoruz. Bunları yaparken ga
yet geniş bir vukufla, büyük, bir gönülle me
seleleri ele alıyoruz, ilmî açıdan meseleyi ele 
alıyoruz. Türkiye'nin içtimai ve iktisadi im
kânları bakımından meseleyi ele alarak de
ğerlendiriyoruz. 

Şimdi Sayın Özdağ bahsettiler; Hamido, is
mi Hamit Yılmaz. Bu adam 45 gün kadar mev
kuf kaldı, mahkeme tahliye etti ve suçsuzlu
ğuna karar verdi, köyündedir, dağda değildir. 
Yeni gazetede buna ait tekzip Siirt Valiliği 
tarafından yapıldı. Zamanınızı almamak için, 
zamanımız da yok, size takdim ederim hepsini, 
sureti katiyede kanun kaçağı durumunda de
ğildir. 

Şimdi kıymetli arkadaşlarım, polis teşkilâ
tımız 1937 senesinde kurulan Teşkilât Kanuniy
le yeni bir veçheye girmiştir. Onbin dir 1937 
senesinde Türk polisi. Nüfusumuzu, şartları 
düşünün. Sene 1965, polis sayısı ondört bin. 
Bu moral durumunu da arz ettim kısaca. Yal
nız Viyana 1da 14 bin polis, bütün Türkiye'de 
14 bin polis. Şimdi ikibuçuk milyonluk istan
bul'da arkadaşlar dört bin polis var. Ama mü
masili Garp memleketlerinde, hattâ Demirper
de memleketlerinde bunun on misli polis var. 
Biliyorsunuz Mayısta Fransa'daki talebe hare
ketlerinde Paris'te jandarmadan ayn yalnız 50 
bin polis vazife gördü. Biz daha 18 bindeyiz. 
Yüksek teveccühlerinizle toplum polisi sayısını 
artırıyoruz, Şartlar değişti, çağın hareketleri 
hadiseleri ve toplum hareketleri karşısında polis 
yeni bir veçheye, yeni bir kalıba, yeni bir zih
niyete, yeni bir anlayışa ve eğitime girmelidir. 
Biz bu anlayışla toplum polisi teşkilâtını takviye 
ediyoruz, sizin de teveccühlerinizle, tasvibinizle 
6 bin toplum polis kadrosu Komisyona gelmiş
tir, yakında Devlet ve yurt hizmetine girecek
tir. 

Kıymetli arkadaşlarım, 1965 senesinde poli
sin elinde 295 tane vasıta vardı ve bunların ya
nsından fazlası da miadını doldurmuştu. Bugün 

polisin elinde 3 bine yakın vasıta var. Ankara 
şehrinin emniyeti için 300 tane vasıta olması 
lâzım. Ancak 75 tane vasıtamız var. Çok rica 
ediyorum Parlâmanter arkadaşlanmdan büyük 
şehirlerde 24 saatlik asayiş nasıl korunuyor bi
ze teşrif etsinler, sizin içişleri Bakanınız olarak 
18 saat, 20 saat bu işte, vazifemizdir, nasıl ça
lıştığımızı, asayiş kuvvetlerinin nasıl vatanda
şın huzuru için gayret sarfettiğini kendilerine 
bizzat müşahadeye müstenit gösterelim. Emin 
olunuz iftihar edersinüz zabıta kuvvetlerinin 
fedskârane çalışmalarından. Çok az veriyoruz, 
büyük yurt hizmeti veriyorlar. Bütün samimi
yetimle Türk zabıtasına şükranlanmı ifalde et
mek benim vazifemdir, Hükümet olarak bizim 
vazifemizdir. (A. P. sıralanndan alkışlar) 

Büyük şehirlerde telsiz teşkilâtını kürdük. 
İstanbul, Ankara, İzmir; gayet rahatlıkla söy
lüyorum, bu üç şehirde 3 bin ilâ 4 bindir polis 
sayımız ve zabıta hizmeti gören polis sayımız 
1590 dir, toplum polisi haricinde. Kıymetli ar-
kadaşlanm, gayet rahat söylüyorum, gayet sa
mimî arzcdiyorum; mümasil büyük şehirlerle 
mukayese edilmiyecek kadar asayişimiz mükem
meldir bu büyük şehirlerde. Ama arzettiğim bir 
çok sebepler, bir çok âmiller var cemiyetimizde, 
Bunlan ortadan kaldırmak mümkün değil, ama 
azaltmak mümkündür. Biz o yoldayız, bu gayre
tin içerisindeyiz. Bunu sabırla plânla bilerek 
zabıta kuvvetlerimizin moralini takviye ederek, 
onlara daha iyi imkânlar sağlamak yolundayız. 
Bunun yanında, hiç şüphesiz, büyük kütle Türk 
Milletidir, nizamperver miület, Devletine saygı
lı olan millet. Bu kadar az zabıta kuvvetiyle bu 
kadar geniş bir ülkede huzur ve sükûnun, asa
yişin temini zordur. Ancak bu milletin sahip ol
duğu hasletler sayesindedir. 

Türkiye'nin % 90 bölgesinde jandarma asa
yişle mükelleftir. Zabıta hizmeti gören jandar
manın yekûnu 53 bindir. 15 bini kara sınırlan-
mısdadır. 8 bin tanesi de hapisane korunma-
siyle, telsiz ve telefon şebekesinin muhafazasiy-
le vazifelidir. 53 bin jandarma 670 küsur bin 
kilometre karelik yurt bölgesinde, 33 milyonluk 
koca ülkede asayişi sağlamakla mükelleftir. Ke
za 18 bin polis bunu yapıyor. Aded olarak belki 
'aa, ama hizmet aşkı, vazife şuuru ve devlete bağ
lılık duygusu geniş ve zengin olan Türk zabıta
sı ve Türk halkı sayesinde bugünkü memnuni-
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yet verici netice sağlanmaktadır. Bunun daha 
fazla, dama mükemmel olması hususunda hükü
met, iktidarımız büyük bir anlayış ve büyük bir 
gayret içersindedir. Türk Parlâmentosu da bu 
gayretin içerisindedir. O itibarla yurt emniyet 
ve asayişi ile ilgili her konunun Türk Parlâ
mentosunda büyük mâkes bulacağına ve tasvip 
göreceğine inanıyorum. 

Sözlerime son vermeden önce ki, zaman çok 
kısaldı, bâzı hususlar var, onları da cevaplan
dırmak mecburiyetindeyim. Bir kaç cümle ile 
Viranşehir kaymakamı ve Trabzon kaçakçılığı 
hakkında da mâruzâtta bulunmak istiyorum. 
Teferruata girmiyorum, bir çok hususları da 
sözcümüz Kadri Eroğan Bey burada arz etti
ler. 

Arkadaşlar, Viranşehir kaymakamı bugün 
Allanın rahmetine kavuşmuştur, idarede be
nimle işbirliği yapan arkadaşlarım bilirler, bu 
kaymakam arkadaşımızla şahsan meşgul olup, 
onun her türlü hususi hayatına varmaya kadar 
her haliyle meşgul olmuşumdur; büyük bir si
nir buhranı içerisinde arkadaşımız intihar et
miştir. Vdranşehirdeki olaylar adalete de inti
kal etmiştir, söylenenler doğru değildir. Hiç
bir ağa, bey filân himaye edilmemiştir. Zaten 
A. P. Başkanı diye ilân edilen Seyido Ağa par
tiden de ihraç edilmiştir. Lütfen tetkik edelim, 
ona göre değer verelim. 

İdil meselesinde, îdil Savcısını yaralıyan hi
maye görmemiştir, tevkif edilmiştir. Takipsiz 
tek olay yoktur, irfan Vural olayını biliyorsu
nuz. Karadenizliler bilir, Yusuf Günaçtı, 1951 
den beri en aşağı 10 - 15 kişiyi öldürmüş, 50 -
100 cinayete, 50 - 100 hâdiseye fail olmuş bir 
zat, 1951 den beri kaçak, yakalandı. Kara Meh
met hâdisesini biliyorsunuz, yakalandı. Düzce 
cinayetini biliyorsunuz, vuzuha kavuştu, failleri 
yakalandı. Kadri Yurder isminde 30 - 40 tane 
hâdisenin faili 15 seneden beri kaçak, yakalan
dı. 

Bir de Mardin'e ait bir misal vereyim; Rifat 
Baykal burada olsaydı zannederim teyidederdi; 
1946 ile 1965 senesi arasında yalnız Mardin'de 
kanun kaçağı, firari durumdaki katil, şekavet 
ve sair olaylarından fail bulunan 128 kişiyi 
biz 1968 senesinde yakaladık. Bunların hepsinin 
rakamını teker teker verebilirim. Hâdiselerin po

lis ve jandarma tarafından yakalanma nisbeti 
Türkiye'de % 99 dur. % 99 dünyanın hiçbir ye
rinde yoktur, iddia ediyorum. Aksini vakıalarla 
getirsinler, ispata amadeyim ve murakabe j vazi
fenizi yapmanızı sizden istirham ediyorum). Her 
hâdiseyi teker teker takibediyoruz, vilâyet vilâ
yet, kaza kaza jandarma ve polis teşkilâtı ola
rak hususi bürolarla, detektiflerle, siyasi polis
le, kaçakçılık şubesiyle ve alâkalı bütün branş
larla teker teker takibediyoruz. Yalnız | Mar
din'de verdiğim rakam diğer Cenup ve Şâ -k vi
lâyetlerine de sâridir. Hüsnü Özkan Bey 4e bi
lir bunu, çok iyi bilir, kendi vilâyetine ait c(a çok 
şeyler olmuştur. Vazifemizdir, icabını yapjtık. 

Trabzon'daki silâh kaçakçılığı olayı: Arka
daşlar, teşekkür etmek lâzım, hakikaten zabıta 
vazifesini görmese, Türkiye'de silâh kaçakçılığı 
kadimdenberi vardır. Ama biz ciddiyetle üzerin
deyiz. Menşeine gittik, Varna'ya, Kösten'ciye, 
Prag'a, Milano'ya, gittik. Oradaki enternasyonal 
bütün kaçakçılık şebekelerinin nasıl organize 
olduğunu, burada açıklamak doğru delildir, 
öğrendik, içerisindeyiz ve bu yüzden yakalanı
yor. Trabzon'da hakikaten büyük bir kaçak
çılık olayına polis, jandarma ile birlikte el koy
muştur. Polis müdürü büyük hizmet görmüştür. 
10 defa benden takdirname almıştır ve 10; maaş 
nisbetinde ikramiye ile taltif edilmiştir. Vakıa 
bu, Trabzon Polis Müdürü vazifesinin başında
dır. Hizmet gören hiçbir kimse tarafımızdan.... 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Partizanlığı 

kurban gitmesin diye okudum. 
BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Mümkün değil. Ama hâdise bir bu
çuk sene oldu. 43 kişiyi tevkif ettirdik. 1Ö0 kü
sur tanesini de takibettiriyoruz. Bunların pıangi 
siyasi partilere aidolduğunu Sayın Hüsnjii Öz
kan'ın tetkik etmesini istirham ederim. Burada 
polemik yapmıyalım. 

Arkadaşlar, Adalet Partili olarak kanun 
dışı, menfaate mütaallik hiçbir şeyin tasvjpkârı 
ve takipçisi değiliz. Kim olursa olsun; nereden 
gelirse gelsin onun karşısındayız. (A. P. sırala
rından, alkışlar.) 

Sayın Millet Partisi Sözcüsü Seyit Farujk ön
derin bir sözüne gayet umumi olarak cevap ver
mek mecburiyetindeyim. 
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Bizim icraatımız açıktır arkadaşlar. Şurada 
oturan insanların verilmiyecek hesabı yoktur. 
Biz şerefle icraat yapıyoruz. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) İstifhamlarla, şüphelerle bizi 
lekelemeye kimsenin hakkı yoktur. 20 sene ev
velki hayatımız, vekil olmadan evvelki hayatı
mızla şimdikini mukayese edin, daha kötü de
ğilse biz yarın terk etmeye amadeyiz. Biz şeref
le Devlet hizmeti görüyoruz. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) Bizim haysiyetlerimiz
le kimse oynamasın. Adalet Partisi iktidarının 
iki büyük meziyeti vardır; faziletli iktidar, na
muslu iktidar, bir de zalim olmıyan, gafil olmı-
yan iktidar. Bununla iftihar ediyoruz. (A. P. sı-

x 
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I ralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 
Efendim, hepinizi hürmetle selâmlıyorum. 

! (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 
j BAŞKAM — Muhterem milletvekilleri, mü-
j zakereler bitmiştir, önergenin gündeme alınıp 
i alınmaması hususu oylanacaktır. Önergenin gün-
| deme alınması hrususunu kabul edenler lütfen 

işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

I Zaman bir hayli geciktiğinden 22 Kasım Cu
ma günü saat 15,00 te toplanılmak üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

I Kapanma saati : 19,00 

< 8 » •»«>• 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
7 NCİ BİRLEŞİM 

20 . 11 . 1968 Çarşamba 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Hükümetin iç güvenlik işlerinde, 
ihmali, yetersizliği ve hatalı davranışları oldu
ğu iddiasiyle Anayasanın 89 neu maddesi ge
reğince bir gensoru açılmasına dair önergesi. 
(11A6) 

2. —• Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

3. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbdt etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

5. —' Sakarya Milletvekili' Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tıeslbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

6. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma-
s i ıa dair önergesi. (10/29) 

8. — Adana Milletvekili Ali- Karca'nın, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

9. —• Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
ıMillî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hikmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

10ı. — Çankırı 'Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edeoek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

11. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

12. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

13. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 
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14. — Manisa Milletvekili Mustafa ok'un, I 
bulundukları yerlerde kalkındırılmıaları müm
kün olmıyan orman köylerinin hayat seviyesi 
hakkında bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/36) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/32) 

16. — Sinop Milletvekilli Hilmi Işgüzıar'm, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Ve gerekse »ivil ve askerî resmî müesseseledın 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatı
rımlar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/37) 

17. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
pamuik tarımımda kullanılan malzemelerin ucu
za «sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konulan 
ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını he
def tutan politikanın millî tarım politikamıza 
uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Anaya
sanın! 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/38) 

18. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ile 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'm pamuk po
litikasının bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/33) 

19. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar
larımıza tesir eden hususlarını incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) I 

20. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin korunması 
konusunda gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/35) 

21. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlama
da ücretici aleyhine işleyen hususları, maliyet, 
fiyat ve kredi dağıtımında mevcut durumun | 

dengesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın* 
88 nci maddesi gereğince bir Genel Görüşme-
açılmasına dair önergesi (8/36) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kuracu'-
nun, 1966 Ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/429) 

3. — (Konya Milletvekili Nazif Kuruca'muav 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kunucu'onııa,. 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
propaganKİası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kuraıeu'ınıuiQr 

Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kuıracaı'raufli,, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edüeceğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Khırucıu'ınıuıni. 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 
(6/438) 

8. — Erzurum Milletvekili Adman Şen-
yurt'un, iş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve imar 
ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 



asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

10. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

11. —- Burdur Milletvekili Fethi Çclikbaş'-
ın, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

12. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

13. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

14. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

15. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vukuıbulan hadiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu (6/516) 

16. — Trabzon Milletvekili AH Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/519) 

17. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamaııoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sakinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/528) 

18. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) 

19. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

20. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 

3 — 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

21. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

22. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

23. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Oeyhan nehri üzerinde bir baraj inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

24. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Baf a gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

25. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

26. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nıuın, Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis 
teşkilâtına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/541) 

27. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
raun, Konya'nın bâzı üçelerindeki arazilerin 
sulanmasına ve hidro - elektrik enerjisi sağ
lanmasına dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/542) 

28. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, memleketimizin diplomatik temsilcilerine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

29. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzıu-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye 
bakanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

30. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kıırklareli'ııun bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/546) 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasina, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içd köylerin 
iskânıma dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 



32. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Boraks madenin değerine ve bu madenleri
miz için mildî bir politikanın tesbit edilip edik 
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

33. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

34. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
nerln, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

36. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma* 
sına dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü-
sorusu (6/566) 

37. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan 
ga'nım, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta 
nelerin Devlete devredilip edilmiyeeeğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakan
larından sözlü sorusu (6/570) 

38. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 

39. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Gö
ğüs'ün, Erzurum radyosunun yayma başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/576) 

misarliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

44. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

46. — İzmir Milletvekili Arif Ertumga'nın, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

47. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarım, imar ve iskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

48. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

49. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

50. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - PIAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V' 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - iKiNCi GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

40. —• Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

41. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/578) 

42. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larıma dair Millet Meclisi Başlkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

43. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-


