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Sayfa 
hajkkında Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince gensoru açılmasına dair önergesi 
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sağlandığı ve Türkiye aleyhindeki faali
yetlerinin suç teşkil etmesine rağmen tev
kif edilmediği iddiasiyle Dışişleri ve Ada
let Bakanları hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince gensoru açılmasına dair 
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1. — GEÇEN 

Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş, Bar
tın ve çevresinde vukubulan deprem ve alın
ması gerekli tedbirler konusunda gündem dışı 
demeçte bulundu. 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'-
nun, Sivas İli ve çevresinin sorunları hakkın
daki gündem dışı demecine Devlet Bakanı Sey-
fi Öztürk cevap verdi. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, İs
tanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurduna 
polis birlikleri tarafından yapılan baskı ve da
yak atma olayında kusurlu olduğu iddiası ile 
içişleri Bakanı ve. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, Tür
kiye'ye girişi yasak edilen bir papazın özel 
izinle İstanbul'a gelmesine izin sağlandığı ve 
Türkiye aleyhindeki faaliyetlerinin suç teşkil 
etmesine rağmen tevkif edilmediği iddiasiyle 
Dışişleri ve Adalet Bakanları hakkında gen
soru açılmasına dair önergeleri okundu ve 
önergelerin gündeme alınıp alınmamaları ko
nusunun gelecek birleşimde görüşüleceği bildi
rildi. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Çekos
lovakya olaylarının enine boyuna tartışılması, 
Türk görüşünün ve protesto sesinin bütün dün
yaya duyurulması için bir genel görüşme ya
pılması ve. 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Türki
ye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri ve ge
rekse sivil ve askerî resmî müesseselerinin din
lenme kamp ve tesisleri için yapılan yatırım
lar hakkında bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergeleri okundu ve Çarşamba 
günü yapılacak birleşim gündemine alınarak 
sıraları geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

1052 sayılı Kanunun bir defa daha görü
şülmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu ve adı geçen 
kanunun ilgili komisyona havale edileceği 
bildirildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'e İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'm vekillik edeceğine dair 
dört aded Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı Rofet 
Sezgin'e Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün, 
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TUTANAK ÖZETİ 

Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'e 
Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in, 

Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'e Devlet Ba
kanı Seyfi Öztürk'ün, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Âli Özkan'a Devlet Bakanı Hüsamettin Ata-
beyli'nin ve. 

Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'a da Devlet 
Balkanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmelerinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ölüm cefasına hükümlü Kâmil Akman'a ait 
mahkûmiyet dosyasının iadesine dair Başba
kanlık tezkeresi okundu ve adı geçene ait dos
yanın iade edildiği bildirildi. 

2 . 8 . 1968 - 9 . 9 . 1968 tarihleri arasın
da Yeni Delhi'de tertiplenen «Her nev'i ırk 
ayırımının ortadan kaldırılması» konulu semi
nere Hükümeti temsilen Çanakalle Milletvekili 
Muammer Baykan'ın, 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
24 . 9 . 1968 tarihinde başlıyacak olan XXIII 
ncü dönem toplantılarında Hükümeti temsil 
edecek heyete İstanbul Milletvekili Coşkun 

ı Kırca, İzmir Milletvekili Settar İksel, Ordu 
Milletvekili Feridun Cemal Erkin ve Yozgat 
Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun ve; 

Bulgaristan'ın turistik merkezlerinin göste-
rilmes'ni hedef tutan geziye Millet Meclisi 
üyeleri Muammer Baykam, Muammer Dirik, 
Nuri Kodamanoğlu, Sadrettin Çanga, Hami 
Tezkan, Lâtif Aküzüm, Ahmet Çakmak ve Os
man Attilâ'nın katılmalarının uygun görüldü
ğüne dair Başbakanlık tezkereleri kabul olundu. 

Konya Milletvekili M. Ziyaeddin İzerdem'in, 
4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hak
kında kanun teklifi ikinci defa acık oya su
nuldu ise de, oyların ayırımının birleşim so
nunda açıklanan sonuçlarına göre çoğunluk 
sağlanamadığı, oylamanın gelecek birleşimde 
tekrarlanacağı bildirildi. 

29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
bu konu ile ilgili tekliflerin görüşülmesi, ilgili 
komisyon Genel Kurulda hazır bulunmadığın
dan, gelecek birleşime bırakıldı. 

Verilen bir öncelik önergesinin kabulü üze
rine, Kooperatifler kanun tasarısı ile Konya 
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Milletvekili Fakih özfakih ile Adana Milletve
kili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler Kanunu teklifi ve Bursa Millet
vekili Kasım önadım'in, Kooperatifler Kanunu 
teklifinin tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

2 . 10 . 1968 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,20 de son 
verildi. 

Başkan 

Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapısız 

Kâtip 
Tokat 

Fethi Alacalı 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Erzurum halkının kok kömürü kontenjanının 
artırılmasına ve tevziatın kolaylaştırılmasına 
dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/765) 

2. — Samsun Milletvekili Ilyaç Kılıç'm, Hav
za - Vezirköprü yolunun standartlara uygun bir 
şekilde inşa edilmesine dair sözlü soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/766) 

3. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in, Sam
sun yüksek gerilim hattından Vezirköprünün de 
istifade ettirilmesine dair sözlü soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/767) 

4. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Yurt 
dışına giden Devlet memur ve görevlilerinin 
T.H.Y. uçaklariyle seyahat etmelerine dair söz
lü soru önergesi, Maliye ve Ulaştırma bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/768) 

5. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, Sam
sun'un Vezirköprü ilçesinde modern bir ceza evi 
inşa ettirilmesine dair sözlü soru önergesi, Ada
let Bakanlığına gönderilmiştir. (6/769) 

6. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, Sam
sun'un Vezirköprü ilçesindeki Köprülü Vakıfla
rının onarılmasına dair sözlü soru önergesi, Dev
let Bakanlığına gönderilmiştir. (6/770) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna taahhütlerini ifa 
eden mütaahhitlere, gerekli belgenin acele veril
mesine dair sözlü soru önergesi, Çalışma Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/771) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'deki kahve kaçakçılığına dair sözlü so
ru önergesi, Gümrük ve Tekel ve Maliye bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/772) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
bâzı suçlardan sanık Anadolu Ajansı eski muha-

[ sebecisi ile katil suçu işleyen bir ceza evi gardi
yanının tutuklanmama sebebine dair sözlü soru 
önergesi, içişleri ve Adalet bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/773) 

10. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
çocuk felci hastalığının önlenmesine dair sözlü 
soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/774) 

11. — Aydın. Milletvekili Reşat özarda'nın, 
İstanbul Opera binasının ne zaman halkın hiz
metine gireceğine dair sözlü soru önergesi, Mil
lî Eğitim ve Bayındırlık bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (6/775) 

12. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Üskülüç barajının ne zaman inşa 
edileceğine dair sözlü soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/776) 

13. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta D. S. I. Bölge Müdürlüğü 
teşkilâtı kurulmasına dair sözlü soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/777) 

14. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in, 
Samsun limanının kanalizasyondan kurtarılma
sına dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık, îmar 
ve îskân bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/778) 

15. — Samsun Milletvekili Îlyas Kılıç'in, 
Karay ollarında park yerleri inşa edilmesine 
dair sözlü soru lönergesi. Bayındırlık Bakanlığı
na, ıgöîiderilimiştir (6/779) 

16. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı yukarı 
Dan Çayı. köyünde yangın âfetine uğnyanlara, 
borçlarını ödemelerinde kolaylık ısağlanmasına 
dair ısözlii ısoru ^önergesi, İmar ve îskân Bakan
lığına, gönderilmiştir. (6/780) 
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17. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
'Samsun limanı bölgesindeki. demiryolu tesisle
rinin fener semtine (nakledilmesine dair sözlü 
soru önergesi, Ulaştırma ve Bayındırlık bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/781) 

18. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'daki, çiftçi, esnaf ve tüccarların artan 
kredi, hacmmdan istifade ettirilmesine dair 
sözlü ısoru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir (6/782) 

19. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üniversite ve yüksek oknllann yur
dun muhtelif yerlerinde kurulmasına dair sözlü 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir (6/783) 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laloğlu'nun, Kızılay ve benzeri sosyal kurumla
rın politika ve partizanlığın müdahalesinden 
kurtarılmasına dair sözlü soru önergesi, İçişleri 
ve Maliye bakanlıklarına gönderilmiştir 
(6/784) 

21. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Amerikan 6 ncı Filosunun İstanbul'u ziya
retinde yapılan sokak gösterilerinde, Toplum 
Polisi ile Askerî birliklerin tutum 've davranışı
na dair sözlü ısoru önergesi, içişleri Bakanlığı
na gönderilmiştir (6/785) 

22. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 
Alaçam'da vukubulan ise! felâketinden zarar 
görenlerin borçlarının ertelenmesine ve aynî 
yardım, yapılmasına dair (sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir (6/786) 

23. —> Samsun Milletvekili Yasar Akal'ın, 
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana ge
len salgın hastalıkların tedavisinde ihmali gö
rülenlere dair ısözlü soru önergesi, 'Sağlık ve 'Sos
yal Yar dun 'Bakanlığına gönderilmiştir (6/787) 

24. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Başbakan'm yurt gezilerinde Sapılan karşıla
ma törenlerine ıdair ısözlü siorıı önergesi, İçişleri 
Bakanlığına (gönderilmiştir (6/788) 

Yazık sorular 
1. — iSinop Milletvekili. Hilmi İşgüsar'ın, 

Siıniop'un Boyabat ilçesi Devlet Hastanesinin 
bir (operatör ve kadın hastalıkları mütehassısı 
ihtiyacına ıdair yazılı soru 'önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/797) 

2. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emro'nin, lise ve ortaokullardaki din dersleri
nin yeniden (tanzim (edilmesine ıdair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir (7/798) 

3. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'm, 'Güreş sporunun ıslah 'edilmesine dair 
yazılı soru önergesi, Devlet Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/799) 

4. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi-
•isöiık'in Osmaneli ilçesinde bir çimento fabri
kası kurulmasına dair yazılı Soru önergesi, Sa
nayi Bakanlığına gönderilmiştin*. (7/800) 

5. — Biledik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi
lecik'te bir yatılı öğretmen 'okulu inşası ile 
Bozüyük'te lise açılmasına dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/801) 

6. — Bilecik Milletvekili IŞâdi Binay'ın, Bi
lecik ipek Flâıtör Fabrikasının faaliyete geçi
rilmesine ve konserve fabrilkaisının tevsi edil-
mesr'ne dair yazılı soru 'önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/802) 

7. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi
lecik'in bâzı ilçelerinin, (orman köylerini kalkın
dırma yardımlarından faydalandırılmalarına 
dair yazılı ısoru önergesi, Köy işleri Bakanlığı
na gönderilmiştir (7/803) 

8. -— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'm, Türk Havayolları idare Meclisi Üye
leri ile (murakıplarının ıgörev gezilerine dair 
yazalı soru önergesi, Ulaştırma ve Maliye Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (7/804) 

9. — izmir Milletvekilli. Şeref Bakşık'm, 
Aydın'm Koçarlı ilçesi Halilbeyli Köyü imam 
Hatip'inin nakline dair yazılı 'soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/305) 

10. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, İhraç malları kontrol lâboratuvarlannın 
ne zaman kurulacağına dair yazılı soru öner
gesi, Ticaret ve Adalet bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (7/806) 

11. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Kaynarca ilçesi köy yolla
rının ne zaman yapılacağına dair yazılı soru 
önergesi, Köy işleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/807) 

12. — istanbul Milletvekili Orhan Birgit'-
in, Kamu iktisadî kuruluşları reklâmlarının 
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hangi gazete ve dergilere verildiğine dair ya- I 
zıh soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/808) 

13. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır Vakıf iş Hanı kira be
dellerinin indirilmesine dair yazılı soru öner
gesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/809) 

14. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Çark suyunun Sakarya nehrine karıştı
ğı yerde, taşmaları önlemek konusunda, tedbir 
alınmasına dair yazılı soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Köy işleri bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/810) 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Personel Kanununun 1969 yılında kesin 
olarak uygulanıp uygulanmıyaoağına dair yazı
lı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/811) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı'na bağlı Karadere köyünün 
sel tahribinden kurtarılmasına dair yazılı soru 
önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/812) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı'na bağlı bâzı köylerin içme 
sularının kesilmesinin önlenmesine dair yazılı 
soru önergesi, Köy işleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/813) 

18. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
Erzincan'ın Kemah ilçesindeki mera ihtilâfı 
konusunda Danıştay Kararının infaz edilmeme 
sebebine dair yazılı soru önergesi, Köy işleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/814) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, tarım üretim araçlarının Devlet tara
fından ithal edilmesine dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/815) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya Ceza evinden haksız olarak çı
karılan gardiyanların mağduriyetlerinin ön
lenmesine dair yazılı soru önergesi, Adalet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/816) 

21. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının yaban
cı memleketlerdeki teşkilâtlarında çalıştırılan
lara dair yazılı soru önergesi Başbakanlığa, 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanlığına, Adalet, | 
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İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık, Ti
caret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük ve Te
kel, Tarım, Ulaştırma, Çalışma, Sanayi, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, imar 
ve iskân ve Köy işleri bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (7/817) 

22. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Pamuk haşerelerine karşı kullanılan 
ilâçların meydana getirdiği zarara ve Sümer-
bank'ın, pamuk mubayaasına dair yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/818) 

23. — Afyon K. Milletvekili Murat Öner'in, 
Eber ve Akşehir gölü taşkınlarının önlenmesi
ne dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/819) 

24. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde bir Orman 
işletme Müdürlüğü kurulmasına dair yazılı 
soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/820) 

25. — Afyon K. Milletvekili Murat Öner'
in, Afyon'da 1965 - 1968 yıllarında içme suyu 
sağlanan ve sağlanmasına başlanan yerlere ya
pılan harcamalara dair yazılı soru önergesi, 
Köy işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/821) 

26. — Afyon K. Milletvekili Murat öner'
in, Devlet, iktisadî Devlet Teşekkülü, özel İda
re ve Belediyeler tarafından iş ve İşçi Bulma 
Kurumu aracılığı ile alman işçilere dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/822) 

27. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'm, zarar gösteren müessese saMplerinin 
yaptığı harcamalara dair yazılı soru önergesi, 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/823) 

28. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Sakarya'nın Karasu ilçesinin Kurudere 
köyünün Demirlik ve Tepe mahallerinin susuz
luktan kurtarlımasma dair yazılı soru önerge
si, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/824) 

29. — Çankırı Milletvekili Dursun Akça-
oğlu'nım, istanbul ve Konya olaylarını çıkaran
lara dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/825) 

30. — istanbul Milletvekili Orhan Birgit'-
in, istanbul Hukuk Fakültesi öğrencilerinden 
birinin ölümüne ve birçok öğrencinin de yara-
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lanmasına sebabolan olaylara toplum polisinin 
tutum ve davranışınad air yazılı soru önerge
si, Adalet ve içişleri bakanlıklarına gönderil
miştir. (7/826) 

31. — istanbul Milletvekili Orhan Birgit'-
in, Konya Müftüsünün konferans vermek için 
kaç defa il sınırı haricine çıktığına ve nereden 
izin aldığına dair yazılı soru önergesi, Devlet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/827) 

32. — Sakarya Milletvekili Hayretin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın, Karasu ilçesine bağlı Sün-
güt köyü okulunun onarılmasına ve Süngüt -
Aktaş yolunun düzeltilmesine dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim, ve Köy İşleri bakanlık
larına gönderilmiştir. (7/828) 

33. — Adana Milletvekili Bekir Tünay'm 
Adana'nm Kadirli ilçesine bağlı Kösepmar 
köyünde yapılacak orman yolunun geri bırakıl
ma sebebine dair yazılı soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/829) 

34. — Adana Milletvekili Bekir Tünay'ın, 
Adana'mn Kadirli ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair yazılı soru önergesi, 
Köy işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/830) 

35. — Adana Milletvekili Bekir Tünay'm, 
Adana'nm Kadirli ilçesine bağlı Mehirli köyü 
yolunun ne zaman yapılacağına dair yazılı 
soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/831) 

36. — Rize Milletvekili Mazhar Basa'nm, 
Göle'de yapılması kararlaştırılan hayvan sağlık 
okulunun inşasının geri bırakılma sebebine dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/832) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Millî Mücadeleye iştirak eden iki kişiye 
İstiklâl Madalyası beratı'verilmesine dair yazılı 
soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/833) 

38. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal.'m, Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtına ayrı
lan paranın ne zaman verileceğine dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/834) 

39. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'-
nun, Giresun'un Espiye ilçesinde bir kavgaya 
müdahale eden polislerin vazife yapmalarına 
engel olunmasına ve başka yerlere tâyin edil
melerine dair yazılı soru önergesi, içişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/835) 

40. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı ve Hendek ilçelerine 
bağlı köylerde arazileri elinden alman köylü
lere paralarının ödenmesine dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/836) 

41. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Erdoğ-
du ve Kazancı köylerini ayıran Mudurnu Ça
yının taşmasının önlenmesine dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bıakanlığı-
na gönderilmiştir. (7/837) 

42. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Tekelin sigara ihracedip etme
diğe ve sigara darlığına dair yazılı soru öner
gesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderil
miştir. (7/838) 

43. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm, 
bâzı işkollarında, 1949 dan bu yana kurulan ve 
fesholuııan sendikalara dair yazılı soru önerge
si, Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/833) 

44. — içel Milletvekili Kemal Ataman'in, 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun Meh
ter müziğinin yayınlanmasını yasak edip et
mediğine dair yazılı soru önergesi, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/840) 

45. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlu'nun Türkiye Eadyo - Televizyon Kurumu
nun Mehter Müziği ve Mevlût yayınlarındaki 
tutumuna dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/841) 

46. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, liselerden mezun olanların ta
mamının, üniversite ve yüksek okullara alı
nıp almmıyacağma dair yazüı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/842) 

47. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, barem dışı ücretli memurların, diğer 
memur veya işçiler gibi sosyal haklardan isti
fade ettirilmelerine dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/843) 

48. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Adalet Partisi ikitidarı zamanında, Dışişleri 
bakanları seviyesinde yapılan iç ve dış toplan
tılara dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/844) 

49. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm, 
bütün işkollarında, 1949 dan bu yana kuru-
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lan ve fesholunan sendika, federasyon, ve j 
konfederasyonlara dair yazılı soru önergesi, [ 
Çalışıma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/845) | 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Ankara şehri nâzım plânina ay- ı 
kırı olarak imar durumunda yapılan deği
şikliklere dair yazılı soru önergesi, içişleri ve 
İmar ve iskân bakanlıklarına gönderilmiştir, 
(7/846) 

51. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Ankara Belediyesinde yapılan 
nakil ve değişikliklere dair yazık soru önerge
si, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/847) 

52. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi-
oğlu'nun, bütçenin (D) cetvelinde istihdam 
edilen personele tatbik edilen farklı izin statü
süne dair yazıh soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/848) 

53. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
eski Deniz Kuvvetleri Kumandanının deme
cine dair yazıh soru önergesi, Başbakanlığa ı 
gönderilmiştir. (7/849) 

54. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Gevye ilçesine bağh Ko
zan köy grupuna bir ebe ve sağlık memuru 
verilmesine dair yazılı soru önergesi, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/850) 

55. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Sakarya'nın, Karasu ilçesine bağh Yassı-
geçit köyü yolunun inşasına dair yazılı soru 
önergesi, Köy işleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/851) 

56. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
s&l'ın, Sakarya'nın, Gevye ilçesine bağlı Pa-
mukova Bucağında oturan bir Millî Mücadele 
Kahramanına, İstiklâl Madalyası beratı ile 
şeref aylığı verilmesine dair yazılı soru öner
gesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/852) 

57. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Bolazar ve Kirazlı köyleri
nin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına dair 
yazıh soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/853) 

58. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Karasu ilçesi insaniye kö
yünün su baskınlarından korunmasına ve in
saniye - Yenimahalle arasında köprü yapılma
sına dair yazıh soru önergesi, Bayındırlık, | 

ı Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy iğleri ba-
[ kanlıklarına gönderilmiştir. (7/854) 

59. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan 
i Göğüs'ün, Türkiye Eadyo - Televizyon Kuru-
ı mumla çalışan personelin fazla mosai ücret

lerinin ödenmemesi sebebine dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/855) 

60. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Sıra köyün
de oturan istiklâl Savaşıma katılmış felçli 
bir gaziye, istiklâl Madalyası beratı ile şeref 
ayhğı verilmesine dair yazılı soru önergesi, Mil
lî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/856) 

61. — Sakarya Millet vekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Ya-
zdıgürgen köyünde oturan üç millî mücadele 
kahramanına, İstiklâl Madalyası beratı ile şe
ref ayhğı verilmesine dair yazıh soru önergesi, 
Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/857) 

i 62. — Sakarya Milletvekili Hayrettin üy-
sal'ın, öğretmenlerin açığa alman ve nakil iş
lemlerine dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/858) 

63. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Ankara Belediyesinin, 1960 yılından ön
ceki inşaat işleri için, mütaahhitlere olan bor-

' cuna ve bunları hangi şartlarla ödediğine dair 
yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/859) 

64. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodaman-
oğlu'nun, Niğde'nin Ortaköy ve Ulukışla ilçe
lerine hidro - elektrik santrallerden enerji veril
mesine dair yazılı soru önergesi. Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/860) 

65. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Bahçe ilçeisne tütün uzmanı 
verilmesine ve tütün alım yeri yapılmasına da
ir yazıh soru önergesi Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/861) 

66. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Bahçe ilçesinde bir sağlık 
binası inşa edilmesine dair yazıh soru önerge
si Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/862) 

67. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Bahçe ilçesinde bir Askerlik 
Şubesi binası inşasına dair yazılı soru önerge
si Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 

I (7/863) 
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68. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik'teki Jandarma Er Eğitim Taburunun 
Alay haline getirilmesine dair yazılı soru öner
gesi içişleri Bakanlığına gönderümiştir. (7/864) 

69. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın merkez ilçesine bağlı De-
ğirmendere köyünde depremden zarar gören
lerin tümüne birden yardım yapılmasına dair 
yazılı soru önergesi, imar ve iskân Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/865) 

70. — İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'ın, iz
mir'in Kemalpaşa ilçesinde doludan zarar gören 
bağcılara yardım yapılmasına dair yazılı soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/866) 

71. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
yaprak tütünün rekolte, maliyet ve satış fiya
tı ile ortalama ihraç ve miktarına dair yazılı 
soru önergesi, Gümrük ve Tekel ve Ticaret ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (7/867) 

72. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
yaş ve kuru üzümün rekolte, maliyet ve satış 
fiyatı ile ortalama ihraç fiyatı ve miktarına da
ir yazılı soru önergesi, Tarım ve Ticaret bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/868) 

73. — Mardin Milletvekili Rifat Baykal'm, 
Amerikan 6 ncı filosunun izmir'i ziyaret etme 
sebebine dair yazılı soru önergesi, Başbakanlı
ğa gönderilmiştir. (7/869) 

74. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik'te bir şarap fabrikası tesisine ve şer-
betçiotu ıziraatinin geliştirilmesine dair yazılı 
sam önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/870) 

75. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bileoik'in Osmaneli istasyonundaki muattal bi
nalarda, çırak veya meslek okulu açılmasına 
dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma-Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/871) 

76. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Pancar nıüstahsılına alacaklarının ne şekilde 
ödeneceğine ve ekim sahalarının tahdidedilip 
edümiyeceğine dair yazılı soru önergesi, Sana
yi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/872) 

77. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecikt'e bir zirai mücadele müdürlüğünün ne 
saman kurulacağına dair yazık soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/873) 

78. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik bölgesindeki mermer istihsalinin artırıl

masına ve Darıdere ve Hamitabat baraj larının 
ne zaman inşa edileceğine dair yazık soru öner
gesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/874) 

79. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik'in Söğüt ilçe merkezinde polis teşkilâ
tı kurulmasına ve bâzı yerlerde kaldırılan 
jandarma karakol teşkilâtının iade edilmesine 
dair yazılı som önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/875) 

80. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın Bi
leoik'in bâzı ilçelerinde Halk Bankası kurul
masına ve kontrollü zirai kredi tatbik edilme
sine dair yazılı soru önergeis, Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/876) 

81. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Dış memleketlere gönderilen işçilere ve illere, 
hangi esasa göre öncelik verildiğine dair yazı
lı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/877) 

82. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bileoik'in köy yolları, içme suları ve köprü 
yapımı için verilen ödenek, makine ve malze
melere ve köy elektrifikasyonu için yapılan 
harcamalara dair yazılı soru önergesi, Köy iş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/878) 

83. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, Aydın'in, Bozdoğan ve Nazilli ilçelerine 
bağlı bâzı köy ve hazine arazilerinin bataklık
tan kurtarılmasına dair yazık soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/879) 

84. — Muş Milletvekili Nermin Niftçi'nin, 
Muş iline tahsis edilen tohumluk buğday mik
tarının artırılmasına dair yazık soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/880) 

85. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
tek dersten sınıfta kalan öğrencilere yeni bir 
imtihan hakkı tanınmasına dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/881) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Aziz-
oğlu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Ye
şilova bucağında üretme çiftliği kurulan ara
zilerin eski sahiplerine iade edilmesine dair 
yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/882) 

87. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'-
nun, findik mahsulünün 1968 yılı taban fiyatı 
ile ihracından elde edilecek dövizin alış ve sa-
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tış fiyattan arasındaki farktan müstahsilin is
tifade ettirilmesine ve bankalara olan borçları
nın dondurularak taksitlendirilmesine dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/883) 

88. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün , 
zarar gören çiftçilerin tohumluk ve gübre ih
tiyacının karşılanmasına dair yazılı soru öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/884) 

89. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, pamuk ve pamuk tohumu fiyat-
larının müstahsil lehine düzeltilmesi için ne gi-
gi tedbirler alınacağına dair yazılı soru öner
gesi, Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarına gönde^ 
rilmiştir. (7/885) 

90. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Adana Demirspor Kulübünün ga-

TEDEDİFUEE 

1. — Tunceli Milletvekili Hasan ünlü'nün, 
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
18 . 2 . 1965 tarih ve 538 sayüı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi. (2/734) (Adalet Komisyonuna) 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, ilk, orta, lise ve muadili okullar öğ
retmenlerine tazminat verilmesine dair kanun 

libiyetinin iptal edileceği ve stadyumun kapa
tılacağı söylentilerine dair yazılı soru önergesi, 
Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/886) 

91. — Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğ-
| lu'nun, Ankara - İstanbul yolu üzerinde yapı

lan top atışlarının başka bir bölgede yapılma-
| sına dair yazılı soru önergesi, Millî Savunma 
I Bakanlığına gönderilmiştir. (7/887) 

92. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, müstahsilin gübre ihtiyacının karşılanma
sına dair yazılı soru önergesi Maliye Ticaret 

I ve Tarım Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
I (7/888) 

93. — Gaziantep Milletvekili AH İhsan Gö
ğüs'ün, Güney - Doğu Anadolu Bölgesi köylü
sünün ekonomik yönden kalkınması için teşki
lâtlandırılmasına dair yazılı soru önergesi, Ti-

I caret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/889) 

teklifi. (2/735) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına) 

TEZKERELER 
3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 malî yılı 

bilançosunun tetkiki sonunda düzenlenen rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/979) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Tekeİ Genel Müdürlüğü 1966 nıalî yılı 
bilançosunun tetkiki sonunda düzenlenen rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/980) (Sayıştay Komisyonuna) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın üye
ler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yokla
ma muamelesi başlamıştır. 

(Yoklama yapıldı). 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Bingöl Milletvekili Mehmet Emin Gün-
doğdu'nun, Bingöl ili Kiği ilçesi ve çevresinde 
vuku bulan deprem felâketi ve alınması gereken 
tedbirlere dair demeci ve İmar ve İskân Baka
nı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Emin Gündoğdu, Bingöl 
vilâyetine bağlı Kiği kazasında vukubulan mü
essif deprem olayı vesilesiyle gündem dışı söz 
istiyorsunuz. Buyurunuz efendim. 

M. EMİN GÜNDOĞDU (Bingöl) — Sayın 
Başkan, sayın miletvekilleri; 

24 Eylül 1968 gününde ve mütaakip günler
de Doğuda, münhasıran Bingöl vilâyetine bağlı 
Kiği kazasında vukubulan depremden, mahal
linde yaptığımız incelemeden ve bu anakadar 
aldığımız bilgilerden, Kiği merkezinde 188 ağır 
hasar, 70 aded orta hasar, 33 aded hafif hasar 
olmak üzere 291 hasar ve Kiği'ya bağlı 82 köy
de 450 aded ağır hasar, 997 aded orta hasar ve 
412 aded hafif hasar, ki cem'an 1859 binada 
hasar olduğu ilgililerce tesbit edilmiştir. Buna 
mukabil çok şükür insanca zayiajt olmamış, an
cak 17 vatandaşımız yaralanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; bu büyük âfetten 
bölge ne kadar acı duymuşsa, buna karşılık 
ânında Hükümetin, Kızılay'ın, Kahraman Or
dumuzun felâketzedelerin yardımına koşmaları 
sevinçle karşılanmıştır. Bölgenin milletvekili 
sıfatiyle hemşehrilerimizin hissiyatına tercüman 
olarak Hükümete, hassaten imar ve iskân Ba
kanı Sayın Haldun Menteşeoğlu'na, Âfetler Ge-

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
miştir. 

Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mev
cuttur, müzakereye başlıyoruz. 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

nel Müdürüne, imar ve iskân Bakanlığının 
çalışkan mensuplarına, Kızılay Genel Başkan 
Vekili Sayın Mecdi Sayman'a, Kahraman Or
dumuzun bilcümle mensuplarına, Bingöl Valisi 
ile mmtakanm bilcümle sivil ve askerî mensup
larına şükranlarımızı sunmayı borç biliriz. 

Muhterem milletvekilleri; âfetin vukubul-
duğu tarihten bu anakadar yapılan yardım
ları şöylece sıralamak mümkündür: 

imar ve iskân Bakanlığınca Kiği merke
zinde bir inşaat amirliği kurulmuş ve Âfet
ler Genel Müdürlüğünce Bingöl Valiliği emrine 
40 000 lira ve 624 aded çadır, Kızılayca 1 300 
aded çadır, 400 aded battaniye, 13 ton çeşitli 
gıda maddesi ve adedini tesbit edemediğimiz 
miktarda giyim eşyası gönderilmiştir. En çok 
lüzumlu olan çadır ihtiyacı oldukça karşılan
mıştır. Memnuniyetle aldığımız bilgiye göre, 
imar ve İskân Bakanımız Sayın Haldun Mente-
şeoğlu kış gelmeden muvakkat ve daimî is
kanı tamamlıyacaklarm, bu itibarla Kiği mer
kezinde 188 aded prefabrike ev inşa edecek
lerini, köylerde ise kendi evlerini yapmak ve 
tamir etmek istiyenlere 2 metreküp kereste ve 
3 000 liraya kadar para yardımında bulunacak
larını, bu hususu istemiyen köylülere tahtadan 
muvakkat baraka yapıp, mahallerine kadar gö
türüp kuracaklarını vadetmişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri; her ne kadar ka
rayolları programında ve bakımında bu
lunduğu görülüyorsa da Karakocan - Kiği yo-
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luna Karayollarmca gerekli ehemmiyet ve çalış
ma gösterilmezse, yağmurların yağmasiyle kı
şın yolun trafiğe kapanacağından korkulduğu; 
saniyen yine Karayolları programında olan 
Kiği'nin Yayladere, Azaklı, Yedisu ve Bingöl'e 
bağlı Sancak nahiye yolları da tamamen tami
re muhtaçtır. Kiğılıların en büyük dert ve di
lekleri; yol, köprü ve çocuklarını okutmaktır. 
Köy İşleri Bakanlığınca da Kiği mıntakasmda-
ki köy yollarının yapılmasına gayret sarfedil-
mesi temenni edilmektedir. Yol ve köprüler hu
susunda Sayın Bayındırlık ve Sayın Köy iş
leri Bakanlarının yakın ilgi göstermelerini ve 
Sayın Millî Eğitim Bakanının da, felâkete uğ
rayan Kiğılıların okumakta olan çocuklarının 
Bingöl öğretmen ve sanat okulu ile, diğer yer
lerdeki öğretmen ve sanat okullarına imtihan
sız ve tercihan alınmasına emir vermesini istir
ham ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; bu sene mmtaka-
da hububat mahsulü olmamıştır. Tohum olma
dığı gibi ekmeklik buğday da yoktur. Âfetten 
mütevellit hemşehrilerimizin tohum ve emek-
lik ihtiyaçlarını diğer yerlerden temin etmek 
çok zordur. Bu bakımdan sayın Tarım Ba
kanlığınca diğer mıntakalara tercihan bu mın-
takaya süratle tohumluk ve ekmeklik buğdayın 
sevk edilmesini ve ticaret erbabı ile köylülerin 
ticari ve zirai borçlarının uzun süre tecil edil
mesini rica ediyoruz. 

Depremden en çok zarar gören Kiğı halkı
nın bir isteği de yurt dışına işçi olarak gönde
rilmeleri ve bu hususta Sayın Çalışma Bakan
lığınca Kiğı'ya özel işçi kontenjanının tanın
masıdır. 

Muhterem milletvekilleri, yukarda arz ve 
izah ettiğim maruzatımı özetliyecek olursam, 
mıntakanın Hükümetten istedikleri hususlar 
şunlardır : 

1. Kış gelmeden İmar ve iskân Bakanlı
ğınca daimî ve muvakkat iskânın sağlanması, 

2. Bayındırlık ve Köy işleri Bakanlıkların
ca kaza, nahiye ve köy yollarının süratle ve kış 
gelmeden yapılmasına ehemmiyet verilmesi, 

3. Tarım Bakanlığınca bu mıntakaya diğer 
mıntakalara tercihan tohumluk ve ekmeklik buğ
dayın sevk edilmesi, 

4. Esnaf ve köylülerin ticari ve zirai borç
larının uzun süre tecil edilmesi, 

5. Kiğılı öğrencilerin Bingöl ve diğer yer
lerdeki öğretmen ve yatılı sanat okullarına im
tihansız ve tercihan alınması ve Kiğı yatılı 
bölge okuluna tanınan 200 öğrenci kontenjanı
nın 400 e çıkarılması, 

6. Yurt dışına işçi olarak gitmek üzere Ça
lışma Bakanlığınca Kiğı'ya özel kontenjan 
tanınmasını diler Yüce Meclisi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın imar ve İskân Bakanı, 
buyurunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri ; 

Teessürle beyan ediyorum ki, 3 Eylülde 
Bartın bölgemizde, 24 Eylülde de Karakocan 
ve Kiğı ilçelerimiz bölgesinde depremler vuku-
bulmuş ve bu depremler sonunda 29 u Bartın 
bölgesinde, biri de Kiğı ve Karakocan bölgesin
de olmak üzere 30 vatandaşımızı kaybetmiş 
bulunuyoruz. Hayattan ayrılan vatandaşla
rımıza Tanrıdan rahmet diliyor, hayatta ka
lanlara baş sağlığı dileklerimi huzurunuzda bir 
kere daha ifade ediyorum. 

Bartın'da vukubulan deprem yalnız Bartın 
ilçesinde değil, onun dışında üç ilçemizin köy
lerinde de tesirini göstermiş, bu suretle üç ilce 
merkezi, altı bucak merkezi ve 162 köyde çe
şitli hasarlar yapmıştır. 

Depremin vukuunu öğrenir öğrenmez de
ğerli arkadaşım Devlet Bakanı Sayın Müftüoğ-
lu ile beraber ve teknik elemanlar yanımızda 
olmak üzere derhal âfet bölgesine intikal ettik 
ve âcil safhada alınması lâzımgelen güvenlik, 
sağlık, iaşe ve muvakkat iskân tdebirleri man
zumesini tesbit ederek uygulama safhasına koy
duk. 

Bu esnada muvakat iskân olarak 5 409 ça
dır tevzi edildiğini, 50 tona yakın yiyecek mad
desi tevzi edildiğini ifade etmek isterim. 

Ayrıca nakdi yardım olarak 200 bin lira 
gönderildiğini ve vefat edenlerin ailelerine de 
tedfin masrafı olarak biner lira verildiğini ka
yıtlara müsteniden Yüce Heyetinize arz ediyo
rum. 

Bu ilk günlerde alınması lâzımgelen ve arz 
ettiğim dörtlü tedbir süratli bir şekilde yürü
müş ve 12 saatlik bir zaman içinde bölge kont
rol altına alınmış, sağlık tedbirleri olarak bir 
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taraftan aşı tatbikatı, bir taraftan ilâg tevzi 
işleri de yürütlmüş ve vatandaşlar çadırlara in
tikal ettirilmiştir. 

iskânda ikinci safha olan sürekli yerleşim 
sorunu halkımızın arzu ve ihtiyaçlarına ve ger
çeklerine uygun ve hizmet politikamızın pren
siplerine muvazi olarak çözülmüş ve uygulama 
safhasına derhal intikal ettirilmiştir. Tesbit et
tiğimiz metot afetzede vatandaşlarımızın arzu
larına riayetkar ve vefakâr olarak 450 prefab
rike ev yapmak ve diğer afetzedelere de ana-
inşa malzemeleri ve kredi vermek suretiyle 
kendi evini yapana yardım metodunu uyguia-
jmaya başlamış bulunuyoruz. 

Yıkılan ve hasara uğrıyan okullarımızın da 
süratle yapılması işini dikkat ve itina ile göz 
önüne aldık. Başka yerde tedrisat yapamıya-
cak olan 22 okulumuzun prefabrike olarak ya
pılmasına da başlamış bulunuyoruz. 

Diğer taraftan vatandaşlarımızın konuta 
kavuşmaları için lüzumlu ve temel şart olan yol 
durumları da plânlanmış; Köyişleri Bakanlığı 
ve Bayındırlık Bakanlığı elemanlarının vazife 
taksimi yaparak süratli bir şekilde çalışmakta 
bulunduklarını da ifade etmek isterim. 

Kiği ve Karakocan bölgemize gelince : Tıp
kı Bartın'da olduğu gibi buraya da süratle gi
dilmiş ve arkadaşlarımızla beraber iki gün bu 
bölgede bizzat müşahade yapmış bulunmakta
yım. Dörtlü tedbirimizi yani güvenlik, sağlık, 
iaşe ve muvakkat iskân tedbirlerimizi yürüt
müş bulunmaktayız. Bugün afetzede vatandaş
larımızın hepsi çadır elde etmişler, iaşe mad
delerini elde etmişler ve sağlık tedbiri olarak 
ilâçlar almakta ve aşıları da yapılmaktadır. 

Burada daimi iskân sorununu da çözdük. 
Kiği merkezinde prefabrike konut yaparak 
188 aileyi kış gelmeden evvel barındırmış ola
cağız. Köylerde bulunan afetzede vatandaşla
rımızı gene kendi arzularına uygun olarak inşa 
malzemesi ve kredi vermek suretiyle yürütece
ğiz. 

Bunların dışında kalan ve köy sınırları için
de iskân edilecek yeri bulunmıyan 4 tane köyü
müze de ahşap konut yapmak suretiyle kış 
gelmeden evvel kendilerini bir çatı altında ba
rındırmanın imkânlarını bulmuş ve tedbirle
rini seferber etmiş bulunmaktayız. 

Âfet bölgelerinde bulunan afetzede vatan
daşlarımızın banka borçları tecil edilmiş ve 
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kendilerine yeni kredi açılma imkânları hazır
lanmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan bu bölgede bulunan ve yurt 
dışında çalışmak istiyen afetzede vatandaşları
mıza bir kontenjan ayrılma işini Çalışma Ba
kanlığımız plânlamış bulunmaktadır. 

Doğu Bölgesinde vatandaşlarımızın talebet-
miş olduğu tohumluk ve yemeklik hububatın 
tahsis işleri de Tarım Bakanlığı ve Ticaret Ba
kanlığı tarafından bir programa bağlanarak 
uygulama safhasına intikal ettirilmek üzeredir. 

Bu maruzatım göstermektedir ki, âfet hiz
metlerinde hâkim olan prensiplerimiz ilk andan 
itibaren tatbik edilmiştir ve tatbik edilmeye 
devam edilecektir. Vatandaşlarımızın ıstırapla
rını ve sıkıntılarını gidermek, çaresizliklerini 
gidermek, yaralarını süratle sarmak, aç ve açık
ta kimseyi bırakmamak ve bu hedefe ulaşmak 
için Hükümet ve Devletin bütün gücünü sefer
ber etme prensibimiz yürürlükte bulunmakta
dır. 

Diğer taraftan, bundan evvelki âfetlerde de 
itina ile tatbik ettiğimiz âfet talep ve ihtiyaç
larını yılı içinde karşılama genel prensibimiz de 
uygulama safhasındadır. Bundan evvelki âfet
lerde yaptıklarımız ve meydana getirdiğimiz 
eserler ve hizmetler manzumesi meydandadır. 
Binaenaleyh getirdiğimiz hizmetler getireceği
miz hizmetlerin hem teminatı, hem de ispatıdır, 
Bu itibarla muhterem arkadaşlarımın müsterih 
olmalarını rica eder, Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. (Soldan alkışlar). 

2. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukurova pamuk üreticilerinin güç du
ruma düştüklerine ve gereken tedbirlerin alın
masına dair demeci ve Ticaret Bakam Ahmet 
Türkel'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan, Çu
kurova pamuk üreticisinin sıkıntıları hakkında 
kısa beyanda bulunacaksınız, buyurunuz. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Çok 
değerli arkadaşlarım; 

Bu sene Çukurova'da Sümerbank'ın pamuk 
almaması, depolarını Çuko Birlik'e kiralaması 
yüzünden halk pamuğunu istediği anda ve de
ğer fiyatı ile satamamak durumuna düşmüş
tür. Toplama zamanı yağışların da bir hayli 
yağması çiftçiye büyük ölçüde zarar vermiştir. 
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Çiftçi böyle bir sıkıntı içerisinde iken Sümer-
bank'ın alım yapmaması sıkıntı üstüne sıkıntı 
eklemiştir. Çiftçi pamuğunu meydana getirir
ken gübreyi, ilâcı 15 Eylül vadeli almıştır. 15 
Eylülde kuru pamuk toplanmış Çuko Birlik'in 
herkesin malını alamaması karşısında köylü 
elindeki pamuğu çok ucuz, çok düşük fiyatla 
bâzı fırsatçılara kaptırmıştır. Bugün Adana'-
nın pamuk yetiştiren bütün kazalarında, Ada
na'nm merkezinde 170 kuruştan, 160 kuruştan 
pamuklar satılmaktadır. Bu itibarla pamukdan 
elde edilen gelir çiftçinin masrafını bile karşı
lamama durumundadır. 

Aziz arkadaşlarım, Ziraat Odalarından, 
Ticaret Odalarından bize gelen haberlerde, tel
graflarda - zannediyorum aynı haber ve tel
graflar Hükümete de intikal etmiştir - bugün 
Çukurova'da pamukdan elde edilen çiğit ih
racını Hükümet temin edemezse, bu sıkıntı önü
müzdeki yıllara da intikal edecektir. Çukuro
va'da dört tane yağ fabrikası aralarında an
laşmışlar, çiğiti 75 kuruşa alırken pamuk ya
ğının kilosunu 4,5 liraya vermekte idiler. Bu
gün çiğit 50 ile 60 kuruş arasında alınmakta, 
yine pamuk yağının kilosu 4,5 liradan çiftçiye 
intikal etmektedir. Bunlar pamuğun üzerindeki 
ince lifleri tekrar çıkarıp yorgancılara, yatak
çılara satmakta, pamuk çiğitinden elde edi
len küspeyi 75 kuruşa yine çiftçiye satmakta, 
üstelik yağını da 4,5 liraya çiftçiye intikal et
tirmektedirler. Hükümetin bu konuda önemli 
tedbir almasını ve halkı bu sıkıntıdan kurtar
masını bölgenin milletvekili olarak rica ediyo
rum. 

Pamuğun yetiştirilmesi, bugün en mümbit 
afaziye sahibolan Çukurova'da dahi elinde 
imkânı olmıyan vatandaşlarca iptidai usullerle 
yürütülmektedir, ilaçlama; zaten ilâçların men
şei mebdei biraz da karışık, bunu bir vesile ile 
sayın arkadaşım geçen gün burada anlatmıştı; 
iptidai usulerle yapılan ilaçlamalar, iptidai usul
lerle yapılan gübreleme işlemleri verimi artıra
cağı yerde köylünün zararına bâzı neticeler do
ğurmaktadır. Hükümetin bu konuda bilhassa 
rehberlik sahasında, eğitim sahasında da köy
lüye müzahir olmasını yardımcı olmasını çok 
rica ederim. Büyük Meclisi saygiyle selâmlarım. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, cevap 
mı vereceksiniz efendim? Buyurun. 

I TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ada
na Mileltvekili arkadaşımın temas ettiği pamuk 
konusuna cevabımızı arz edeceğim. 

Geçen yılara nazaran bizim pamuk taban 
fiyatımız müstahsili himaye edici bir "seviyede
dir. Bugün, beynelmilel piyasadaki pamuk fi
yatlarının bu seviyeye yakın şekilde cereyan 
etmesi nedeni iledir ki, tüccar gereği gibi pa
muk fiyatlarına alâkalı görünmemektedir. Böy
le olunca, pamuk mubayalarmm ağırlığı Hükü
met adına destekleme alımları yapmakla bil
hassa Adana bölgesi için sorumlu olan Çukobir-
lik'e düşmüştür. Çukobirlik geçmiş yılların 

| mubayaa rakamları ile mukayese edilmiyecek 
şekilde, bugün müstahsilin ürününün yüzde 60 
oranında bir mubaya yapmış bulunuyor. Bah
sedilen aksamalar müstahsilin birden aynı mü
esseseye hücumundan, depo imkânsızlıkları 
problemleri içinde olabilir. Fakat meseleyi da
ha geniş bir zaman içinde mütalâa ederek pa
zarlama imkânı verildiği takdirde, bölgenize 
gidip müstahsıla söylediğim şekilde, destekle
me alımları sonuna kadar yürütülecektir, ta
ban fiyat sonuna kadar uygulanacaktır. «Müs
tahsil bir satamama durumunda, endişesinde 
olmamalıdır,» dedim. Bu aksamaların süratle 
bölgede yeni depolar kiralanma ve yeni muba
yaa ekipleri takviyesi ile süratle azaltılmak
tadır. 

Bahsedilen çiğit fiyatlarındaki dengesizliği 
j bertaraf etmiş durumdayız. Halen 40 bin ton 

çiğitin ihraç müsadesini vermiş bulunuyoruz. 
20 bin ton Çuko Birlik'ten, 10 bin ton Ant bir
likten, 10 bin ton da Tariş'ten bu müsade veril
miş bulunuyor. 

Arkadaşımın «ihraç edilinceye kadar mal 
kalmadı» ifadesine cevap vereyim. Halen yüz
de 60 ı Çuko Birlik tarafından mubayaa edil
miş bir istihsal rekoltesinde bu mubayaanın 
büyük kısmı yine müstahsil teşekküllerin elin
dedir. Biz mubayaayı sonuna kadar götürece
ğiz. Pamuğun pazarlama problemi azaltılmıştır. 
Bunun bilinmesini rica ediyorum. 

Sümerbank'm mubayaaya girmemesi daha 
çok malî problemler içinde olabilir. Fakat Hü
kümet olarak esasen destekleme alımlarını gö
türdüğümüze göre, mesele bu açıdan yine Hü
kümetçe göğüsleniyor demektir. Saygı ile sunu-

I yorum. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Konya Milletvekili M. Ziyaeddin îzer-
dem'in, 4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Maliye, İmar 
ve İskân, Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/437) (S. Sayısı : 713) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım gün
demin gensorular kısmına geçmeden evvel mü
saade buyurursanız, ikinci defa oya konulacak 
işler mevanında bulunan ve Konva Milletvekili 

Ziyaeddin îzerdem'in 4753 sayılı Kanuna bir ek 
madde ilâvesi hakkında kanun teklifinin açık 
oylama muamelesini icra edeceğim. Muvafık mı 
efendim? Bu hususu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenlar... Kabul edilmiş
tir. 

Açık oylama muamelesini oy kupasını gez
dirmek suretiyle yapacağız. Gezdiriniz kupayı. 

Gündeme geçiyoruz, 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE TEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurduna 
polis birlikleri tarafından yapılan baskın ve da
yak atma olayında, kusurlu oldukları iddiasiyle 
İçişleri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/74) 

BAŞKAN — Önergenin gündeme alınıp alın
maması müzakere edilip oya sunulacaktır. 

Gensoru önergesinin müzakeresine geçmeden 
önce, müzakerelerin muayyen müddet içerisinde 
kayıtlanmasını öngören bir önerge gelmiştir. 
önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Gündemde bulunan gensoru önergelerinin 
müzakeresinde; önerge sahibi ve grup sözcüle
rinin konuşma sürelerinin 15 er dakika ile sınır-
landırılmasının kabulünü arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.,. 
Kabul edilmiştir. 

önerge sahibi olarak Sayın Balan, buyuru
nuz efendim. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Amerika'nın 6 ncı 
Filosunun İstanbul'u ziyareti sırasında, 17 - 18 
Temmuz 1968 günlerinde ve bugünleri birbirine 
bağlıyan gecelerde İstanbul'da vukua gelen 
üzücü olaylar sebebiyle yüksek huzurunuzda bu
lunuyorum. 

iddiamız odur ki, bu olaylara öğrenciler ve 
gençler tarafından 6 ncı Filo aleyhine düzenle
nen mitingde idarecilerin ve onun emri ile hare
ket eden polisin sert davranışları sebebiyet ver
miştir. Anayasamızın öngördüğü hak vo özgür
lüklerin bir eseri olan protesto mitinginde zor 
kullaml'nası, dayak atılması ve bir üniversite 
öğrencisinin hayatına mal olan olaylara sebebi
yet verilmesi, demokratik bir ülke olan Türki
ye'miz için esef vericidir. Bu esef verici olayla
rın sorumlusu olarak yetki sınırlarını aşmış bu
lunan ilgililerin suç işlemiş oldukları kanısın
dayız ve bu sebepten Anayasamızın 89 ncu mad
desine uyularak İçişleri Bakanı hakkında gen
soru açılmasını talebetmekteyiz. 

Gensoru önergemizin gerekçesini açıklarken 
olayların içine girmeden evvel Birlik Partisi 
olarak millet yönetiminde savunduğumuz dü
zeni açıklamayı ve bu konuda doğması muhte
mel tereddütleri önlemeyi bir görev saymakta
yız. Birlik Partisi Atatürk ilkeleri ve Anayasa
nın önüne ve sözüne uygun, insan hak ve öz
gürlüklerinin sınırlandırdığı demokratik, top
lumcu bir yönetim düzeni savunmaktadır. 

Anayasanın sağladığı hak ve özgürlükleri, 
Anayasa düzenini ortadan kaldırabilmek için 
araç yapmak istiyen aşırı solun da, aşın sağın 
da şiddetle karşısındayız. 

BAŞKAN — Sayın Balan, bu beyanlarınızı 
konu ile ilgisi nedir? 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Demok
rasi uygar toplumların yönetim düzenidir. Çağı
mızda uygar toplumlar iç yapılarında örgütlen
mek ve bu örgütler içinde bir organizasyonla de-
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mokratik yönetime katılma durumundadırlar. 
Uygarlık olanağı bu yöndeki davranışların tabiî 
bir sonucu olarak doğmaktadır. Toplumun or
taya koyduğu en yüksek düzeydeki Örgüt Dev
let ve Hükümettir. Bunun yanında üretim, yer
leşme ve uğraş farklılıklarını yansıtan örgüt
ler, üyelerinin hayat güvenliği, kişisel hak ve 
çıkarları açısından milletin iç yapısında hukukî 
varlığı kabul edilen birer baskı grupu meydana 
getirmişlerdir. Anayasa çerçevesinde bu baskı 
gruplarının istekleri ve ölçülü sınırlar içinde 
kalan davranışları, zor kullanmak suretiyle ön
lenemez. Hükümetlerin görevleri birtakım or
tak birleşme noktaları bulup baskı gruplarının 
karşılıklı haklarını, çıkarlarını ve isteklerini 
uyuşturmak ve karşılamaktır. Huzur ve sükûn 
ancak bu suretle korunur ve davam ettirilir. 
Baskı gruplarının istekleri zor kullanmak sure
tiyle önlenmek istenirse anarşi doğar. 

17 - 18 Temmuz günlerinde İstanbul'da vu
kua gelen olaylar emniyet kuvvetlerinin zor 
kullanarak yukarda açıkladığımız baskı grupla
rından biri olan gençlik teşkilâtının isteklerini 
önlemek çabasından doğmuştur. 

Bu açıklamadan sonra İstanbul olaylarını üç 
safhada ele alıp değerlendirmek istiyorum. 

Birinci safha : Amerika'nın 6 ncı Filosunun 
istanbul'u ziyaretini gençlerin protesto ile kar
şılamasını, Amerika'nın Orta - Doğu politika
sının bir tepkisi olarak kabul ediyoruz. Bu hu
susu önergemizde dötaylariyle açıklamıştık. 
Anayasanın sakladığı haklar çerçevesinde kal
mak şartiyle her türlü protesto gösterilerini 
normal karşılamak icabeder. Amerika'ya karşı 
olan her hangi bir gösteriyi mutlaka komünist
lerin eseri olarak kabul etmek yanlış bir değer
lendirme olur. Aralarına komünist ve aranşist 
eğilimli bâzı zararlı unsurların sızmış olması 
tüm gençlerin aynı eğilimde olduğu yolunda bir 
iddiada bulunmak hakkını kimseye veremez. 

Bu gösteri sırasında suç sayılan davranışlar 
olmuş ve bunların sorumluları nezarete alın
mışsa, bu da bu tip bir gösterinin olağan sonucu 
sayılmak icabeder. Nitekim olayın birinci safha
sında 5 öğrenci tutuklanmış, diğer sanıkların da 
takibine geçilmiştir. Ancak polis şefinin Teknik 
Üniversite Öğrenci Yurduna girmesi ve öğren
ciler tarafından önce alıkonulup, sonra Merkez 
Kumandanlığından bir subayın müdahalesiyle 

serbest bırakılması olayı, iki taraflı olarak aşı
lan sınırlar manzarası göstermiş ve tarafların 
anlayış ve rızası ile olay çözüme bağlanmıştır. 

İkinci safha : Serbest bırakılmış olmasına 
rağmen, öğrencilerin davranışını hazmedemiyen 
polisin öfke ile öğrenci yurdunu basması şeklin
de kamu oyuna akseden olay, aslında akşamki 
olaylar hakkında İçişleri Bakanına verilen bil
gi üzerine, bizzat içişleri Bakanının telefonla 
verdiği emrin gereği ve sonucudur. 

içişleri Bakanının bu tür olaylarla çeşitli 
huzursuzlukları daha evvel de yaratmış olduğu 
bilinen gerçeklerdendir. Gece sabaha karşı, 
500 e yakın silâhlı ve coplu polisle öğrenci yur
dunu basıp öğrencileri öldüresiye dövdürme, ne 
polis müdürünün, ne de valinin emri ile yapıla
bilecek işlerden değildir. 

içişleri Bakanının daha önce yurt sathında 
vukua gelen olaylarda verdiği örneklere tıpatıp 
uygun düşen bu olay, gensoru önergemizi tabiî 
ve zorunlu kılan sebeplerin içişleri Bakanının 
tutumu ile ilgili olduğunu açıkça ortaya koy
maktadır. 

Olayın bu ikinci safhasında yetkiler aşılmış, 
demokratik düzen unutulmuş ve bu tutumun bir 
neticesi olarak da, üniversiteli bir gencimizin 
hayatına kasdedilmiştir. 

Hukuk devletinde ve demokrasi düzeninde, 
bizzat ihkakı hak suç sayıldığı gibi, asayiş ve 
emniyet kuvvetlerimizin yargı organlarını unu
tup, bizzat ceza tertibi de suçtur. Bu cinayete 
sebebolanların yargı organları önünde hesap 
vermesi gereklidir. 

Nizamı korumak için adam dövmek ve adam 
öldürmek, hiçbir hukuk devletinde görülmüş, 
işitilmiş eylemlerden değildir. 

Olayların üçüncü safhasına gelince : Olay
ların son kısmı bu gençlerin Taksim'de toplanıp, 
ne için ve kimin için dövüldüklerine bir cevap 
bulduktan sonra başlamıştır. 

Niçin dövüldüklerini Sayın Başbakan De-
mirel 11 nci basın toplantısında açıkladı : Ko
münist tahriki ile hareket ettikleri için ve Ame
rikan dostluğunu zedeledikleri için... 

Yürürlükte olan Anayasamıza göre, ister 
Amerikan, ister Rus filosu olsun, her hangi bir 
devletin filosunu, ya da her hangi bir tutumu
nu kanun sınırları içinde protesto etmek Türk 
Milletinin ve Türk gençliğinin en tabiî hakkı-
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dır. Komünistler, bu tabiî hakkın kullanılması 
sırasında gençlerin arasına sızmış olabilirler. 
Hattâ bazan, gençleri yanıltıp, bu tür protesto 
gösterileri için tahrik ve teşvik de edebilirler. 
Yöneicilerin görevi, tahriklere tahrikle kar
şı koymak değildir. Yöneticilerin ve asa
yiş kuvvetlerinin görevi, eğer varsa bu 
gibi suçluları, suç unsurları ile birlikte 
tesbit ve teşhis etmek ve yargı organla
rına tevdi eylemiştir. Aksine daha sert ve 
daha tehlikeli tahriklerle üzücü olaylara ve kar
şılıklı çatışmalara sebebiyet verip, bir üniver
site öğrencisinin öldürülmesi sonucuna kadar 
ulaşmak, insanların can güvenliğinden sorumlu 
olan kişilerin hakla ve işi değildir. 

Bu sonuçlardan bizzat içişleri Bakanı so
rumludur. Her olaya komünist damgası vurup 
haklı görünme çabası içine yönelmek, Bakanı bu 
sorumluluktan kurtaramıyacaktır. 

Bu sebeplerden içişleri Bakanı hakkında, 
Anayasamızın 89 ncu maddesine uyularak gen
soru açılmasını talebediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
&-. 

BAŞKAM -— Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, 
buyurunuz efendim. 

Açık oylama muamelesi devam ediyor. Arka 
daşlarımın oylarını kullanmalarını rica ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KE
MAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

1 7 - 1 8 Temmuz gecesi sabaha karşı istan
bul Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurduna top
lum polisinin yaptığı baskın, öğrencilerin dövül-
mesiyle ilgili ve sonunda bir gencimizin haya
tına mal olan müessif olaylar, aradan aylar geç
miş olmasına rağmen kamu vicdanında sıcaklı
ğını muhafaza etmektedir. 

Şimdi görüşmekte olduğumuz gensoru vesi
lesiyle, bu üzücü olaylara tam bir soğukkanlı
lıkla ve objektif bir açıdan bakma imkânı bize 
verilmiş oluyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupunun bu konudaki düşüncelerinin kayna
ğını, milletimizin yüksek menfaatleri ve sosyal 
ve ekonomik sıkıntılar içinde kıvranan toplu
mun iç barış ihtiyacı teşkil etmektedir. 

Vatandaşların, silâhsız ve saldırısız toplan
ma ve gösteri yürüyüşü yapma haklan, Anaya
sada teminat altına alınmıştır. Yine Anayasaya 
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göre, herkesin düşünce ve kanaat hürriyeti var
dır. Düşünce ve kanaatlerini açıklamak da her
kesin hakindir. Demokratik rejimle yönetilen 
ülkelerde, her şey ve herkes tenkid konusu ya
pılabilir. 

Kıbrıs'ta ırkdaşlanmız vahşice boğazlanır
ken, onları Rum mezaliminden kurtarmak inin 
harekete geçen askerî birliklerimizin karşısına 
çıkarılmış olan 6 ncı Filonun, istanbul'u ziya
reti nedeni ile halkoyunda bâzı üzücü hâtıra
lar tazelenmiş, geçmiş olayların millet vicdanın
da yaptığı yankılar dile getirilmiş ise, bunu an
layış ile karşılamak gerekir. 

Protesto hareketlerini halkın gözünde kötü
lemek için, Hükümet, çevrelerinde ve Adalet 
Partisini tutan basında girişilen çabalar umu
lan sonucu vermemiştir. Öyle ki, birçok A. P. 
taraftan yazarlar sonradan ağız değiştirmişler
dir. Adalet Partisi izmir ti Başkanının bile daha 
sonra, 6 ncı filonun izmir'i ziyaretini kınaması, 
bu konuda demeç vermesi, kamu oyunun genel 
eğilimine uyma gereğini duymuş olmasındandır. 

6 ncı Filonun istanbul'a yaptığı ziyareti pro
testo gösterilerine katıllan gençlerin, yer yer ka
nun sınırları dışına taşan davranışları olmuşsa, 
bunları kaba kuvvete başvurmadan engellemek, 
daha önceden gerekli tedbirleri almak, elbette 
toplum polisinin hakkıdır, vazifesidir, ister halk
tan gelsin, ister polisten, Cumhuriyet Halk Par
tisi bütün kanunsuz hareketlerin karşısındadır. 
Saldmyı hiçbir surette tasvibetmiyoruz. Tahrik 
edilmiş yığınlann sokağa dökülerek can ve mal 
güvenliğine zarar vermelerini, mağazalan, ki
tapçı dükkânlarını, öğretmen derneklerini yakıp 
yıkmalarının nasıl şiddetle karşısında isek, po
lisin de, her ne sebeple olursa olsun, hangi şid
detli hissî tahrik altında bırakılmış olursa olsun, 
adam dövmesini, gençliği coplamasını, hele inti
kam hissi ile hareket ederek gece yarıları öğ
renci yurdu basmasını asla doğru bulmayız. 

Hangi şiddetli tahrik altında yapılmış olur
sa olsun, olaylann suçluları mutlak cezalarını 
görmelidirler. Yarının Türkiye'sinin yöneticileri, 
bilim adamları, aydın önderleri olarak hizmete 
hazırlanan bu seçkin topluluğa Adalet Partisi ik-
tidannm reva gördüğü kaba muamele kanun dı
şıdır, insanlık dışı bir davranıştır; bunun hesabı 
sorulmalıdır. 

Çeşitli gösteri hareketleri karşısında toplum 
polisinin bazan kanunların kendisine verdiği gö-
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rev sınırlarının dışına çıkarılarak adam öldür
meye kadar varan bir haşinlikle harekete sevk 
edildiği, bazan da vatandaşın can ve mal güven
liğinin çiğnenmesine seyirci kalan bir ihmal için
de tutulduğu milletimizin gözünden kaçmamak
tadır. Devletin polisi olma yerine bu olaylarda 
Adalet Partisinin üniformalı sokak militanları 
gibi kullanılan toplum polisi, halkımızın taraf
sız zabıta kuvvetlerimize karşı daima duyduğu 
saygı ve güveni sarsmaya başlar. Polis, Devletin 
polisidir. Adalet Partisi iktidarının kaba kuvvet 
aracı olarak kullanılamaz. AdaJlet Partisi Hükü
meti de kendisini Devlet zannetmekten artık vaz
geçmelidir. Biz üniversiteyi, dershaneleri, lâbo-
rautvarları, idare binalan, sosyal ve kültürel te
sisleriyle, öğrencilerinin toplu barındıkları yer
lerde, profesör ve öğrencileriyle bir bütün ola
rak görüyoruz. Rektörün izni ile yurda girilmiş 
olsa bile polisin böyle haşin davanışını doğru 
bulmuyoruz. Öğrenciler dövülmüş ve bir genci
miz ölmüştür. Ayrıca iki gencin de gözlerini kay
bettiği gazetelerde yazılmıştır. Hükümetin suç
luları cezalandıracak yerde baskın olayını tas-
vibeden davranışı ile asıl suçlunun bizzat İçiş
leri Bakanı olduğu kanısı uyanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, toplum olaylarının 
kontrolünün büyüyüp anarşiye çevrilmesini ön
leme güçlüğü ortadadır. Karışıklık sırasında kü
çük bir hata, bir kıvılcım misali koca bir yan
gına sebebolabilir. Özel eğitim görmüş, ihtisas
laşmış bir polis kadrosuna, toplum polisine ihti
yaç buradan doğmuştur. Toplum polisi bir polis 
gibi değil, bir psikolog gibi davranmalıdır. Oy
saki meslek tecrübeleri ve yaşları buna müsait 
değildir. Toplum polisi kütlelere tepki yarata
cak kışkırtmalardan sakınmalıdır. Müdahale ge
rekince bile yaralayıcı ve öldürücü darbelerden 
sakınmağa mecburdur. Bizdeki toplum polisi 
ise böyle hareket etmemekte, hâdiselerin yatış
masında olumsuz rol oynamağa sevk edilmek
tedir. Polisle öğrenciler arasında âdeta bir kan 
dâvası yaratılmasına sebebolanlar cezalarını gör
melidirler. Bu tutum, sivil gençlerin karşısına 
Adalet Partisinin temsil ettiği ideolojiyle beyin
leri yıkanmış bir polis üniformalı A. P. milis 
gençliği çıkarılması sonucunu veriyor. Gösteri 
yapan gençlere istendiği kadar sert davranma
dıkları gerekçesiyle Ankara'da elli kadar top
lum polisinin bu kadrodan çıkarılarak arkadaş
larına gözdağı olması için karakollara verildiği 

yolunda gazetelerde çıkan haberler eğer doğru 
ise İçişleri Bakanının sorumluluğunun daha da 
belirgin bir hal aldığı görülür. 

Hükümetin Türk polisini kanunsuz yolda 
kullanmaya, onu halkın gözünden düşürmeye 
kalkışmaya hakkı ve yetkisi yoktur. Halk, Dev
letin polisine güvenmek, ona sığınmak, onu say
mak ihtiyacmdadır. Tarafsız zabıta kuvvetleri
mize karşı milletin duyduğu güvenin ve saygı
nın sarsılmasına sebebolan bir idare hiç şüphe
siz suçludur. 

Toplum polisinin haşin ve kışkırtıcı davra
nışı kendiliğinden meydana gelmemiştir. Olay
lar zincirini dikkatle incelersek görürüz ki, po
lis - öğrenci çatışmasını yaratmak istiyen bir 
davranış hâkim olmuştur. Üzücü olaylar, gece 
yarısı öğrencilerin dövülmesinden sonra endişe 
verici bir hal almıştır. Şimdi ortada bir ölü var. 
Masum, genç bir ölü. Merhumun arkadaşları 
sonsuz bir üzüntü içindedir. Ortalıkta gergin bir 
hava esiyor. Huzur istiyen, olayları yatıştırmak 
istiyen basiretli bir idarenin böyle bir durumda 
yapacağı şey, şefkatli ve anlayışlı davranmak
tır. Oysa ki, Adalet Partisi Hükümeti böyle 
davranmamıştır. Gençlerin vilâyete çelenk koy
ma teşebbüsü karşısında tutuklamalar, copla
malar başlamıştır. Olaylar daha fazla gergin
lik kazanmamışsa bu, askerî kumandanların an
layışlı müdahaleleri sayesinde olmuştur. Aske
rin tutumu, durumu övülmeye değer olmuştur. 

Türkiye'de, hakka, adalete, hukuka, in-ıan 
sevgisine dayalı gerçek demokrasiye inananlar, 
Devletin polisini adam öldürmeye kadar götüren 
kötü idareden hesap soracak gücdedirler. 

Aynı İçişleri Bakanının bir de başka türlü 
davranışı var. istanbul olaylarından sonra ken
dilerine göre hangi haklı sebebe dayanarak olur
sa olsun, bir kısım saldırganlar Konya'da öğ
retmenler Derneğini, kitapçı dükkânlarını, lo
kantaları tahribediyor; can ve mal emniyetini 
sağlamakla görevli polis bu sefer seyirci kala
biliyor. Hükümetin işine geldiği zaman kendi
ni gösteren, aşırılığa kadar kaçan bir haşinlikle 
ortaya çıkarılan polis, Hükümetin hoş görü ile 
karşıladığı tahrip olayları karşısında seyirci 
bırakılıyorsa, Konya halkının da tasvibetmedi-
ği çapulculuk olayını görmemezlikten gelen bir 
tutum içinde görünmeye gayret eden içişleri 
Bakanının siyasi sorumluluğu göze batan bir 
hal alır. 

— 793 —, 



M. Meclisi B : 87 

Meclise gece yarısı yapılan baskında, Mec
liste cereyan e don kanlı olayların çıkmasında ro
lü olan, iç barışı sağlamakta üzerine düsen gö
revi bir türlü yapmaya yanaşmıyan içimleri Ba
kam hakkında bu kere üniversite yurduna te
cavüz ve ölüme sebebiyetten ötürü gensoru açıl
masını Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grııpu 
olarak uygun bulduğumuzu belirtir, Yüce Mec
lise Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupunım 
yürekten saygılarını sunarım. (Ortadan, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Ekinci, Tür
kiye İşçi Partisi Grupıı adına, buyurunuz efen
dim. 

T. i. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın milletvekilleri. 

Bilindiği gibi gensoru konusu olan olaylar 
Amerikan Altıncı Filosunun üniversite gençliği
nin çok hassas ve gergin bir durumda bulundu
ğu günlerde İstanbul Limanına gelmesi ve filo
ya mensup erlerin, özellikle Teknik Üniversite 
civarındaki otellerde yerleşerek gecenin geç sa
atlerine kadar gençlerimizin millî dı^gularım 
rencide edecek bir lâubalilikle, ahlâk zabıtası
nın yetkileri içinde mütalâa edilecek davranış
larda bulunmaları sonucu ortaya çıkmıştır. 

Unutmamak lâzımdır ki, Türkiye'nin railiî 
bağımsızlığı konusunda son derece hassasbbja 
hareket eden ve Amerikan altıncı filosuna m ^ . 
sup savaş gemilerinin bir kuvvet gösterisi ha
linde limanlarımızda demirlemesini protesto et
mek, gençlerimizin Anayasa teminatı altmda bu
lunan hakları meyanındaelır ve Atatürk'ün ema
netine ihanet etmiyen gençlerimizin en tabiî mil
lî vazifeleridir. 

Sayın milletvekilleri, bu olayları değerlen
dirmek ve olayların meydana çıkmasında içişle
ri Bakanının hukukî ve siyasi sorumluluğunu or
taya koymak için olay gecesi cereyan eden mu
ameleleri ertesi günkü basında yer aldığı şe
kilde gözden geçirmekte yarar vardır. 

Olay gecesi saat bir sıralarında filo erleri
nin tahrikimiz hareketlerini protesto eden Tek
nik Üniversiteli gençlerin yurt binası önünde ve 
yurdun bahçesinde toplu halde bulundukları bir 
sırada toplum polisinin müdahalesiyle meydana 
çıkan olaylar, basında ayrıntılariyle verildiği 
gibi, gece saat birden sabah beşe kadar devam 
etmiş ve saat dört otuz sıralarında polisin bir
denbire Teknik Üniversite Yurduna haslım yap-
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m.asiyle had safhaya gelmiştir. Teknik üniver
site Yurduna yapılan baskın, eğrencibrle top
lum polisi arasında cereyan eden ve saman za-
r,ıan yatışma eğilimi gösteren çatışraaroı bir 
nırmaa polidn birdenbire yurda girmesi, olayla
ra karışmamış yataklarında yatmakta olan öğ
rencileri de coplayarak yerde sürüklemesi, mer
divenden yuvarlanması ve birini de pencere
den atmak suretiyle ölümüne sebebiyet verme
si gibi son derece vahim ve kanunsuz bir man
zara ara etmektedir. 

Burada içimleri Bakanını ve emniyet yetki
lilerini yakından ilgilendiren bâzı soruların ce
vaplandırılması zorunluğu ortaya çakmaktadır. 

Toplum polisi, Ür iver siten in bir parçası olan 
ve üniversite yönetim.:»ne bağla bulunan Teknik 
Üniversite Yurduna hangi yetkiyle ve niçin gir
miştir? 5375 sayılı öğrenci Yurtları Kanununu 
ortadan kaldıran 351 sayılı Kanun, öğrenci yurt
larının yönetimini belli, bir statüye bağlamış, ve 
tamamen muhtar üniversite yönetiminin idare
sine tevdi etmiştir. Nitekim 351 sayılı Kanu
nun gerekçesinde söyle denilmektedir: «Bunun 
için yurtlar? n isletmesini üniversitelere vererek 
onları üniversitelerin bir parçası haline getirmek 
amacı düşünülmüştür. Faklüte ve yüksek okul
lar yurtlariyle yanyana âdeta bir yatılı okul ha
line getirilmeli ve öğretim üyeleri bir nizam 
dahilinde günün her saatinde hattil öğrencinin 
uyku saatinde onun basında bulunup kontrol 
görey ve yetkisine sahibolznahdir. Ancak bu su
retle gelecek için manen ve maddeten vekar ve 
asimle yoğrulmuş çelik gibi bir nesil yetiştire
ceğimizi daima hatırlamaktayız.» 

Keza yüksek öğrenci yurtlarının muhtar üni
versitelerin bir parçası haline getirildiği hususu 
351 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde kesin 
ifadesini bulmaktadır. Bu madde aynen şöyle
dir: «Bayındırhk Bakanlığınca inşası ve do
natımı tamamlanan yurtlarla, bu kanunla ku
ruma intikal edecek bütün yurtlar, işletilmek 
üzere kurumca üniversitelere tahsis olunur,» 
Böylece zabıtanın, hiçbir suretle üniversite yurt
larına da giremiyeceği keyfiyeti açıkça teminat 
altına aknmış bulunmaktadır. 

Hal beyleyken üniversite rektörünün, ka
nundan habersiz olarak öğrenci yurdunun üni
versite camiası içüide bulunmadığını bildirmesi, 
son derece vahim ve Rektörün doğrudan doğru-
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ya sorumluluğunu gerektiren bir olaydır. Kaldı 
ki polisin, Rektöre kendisine verilen ve kanuna 
uymıyan bilgiye dayanarak yurda girmiş olması 
onu asla sorumlululctan kurtaramaz. Zira (ka
nunları bilmemenin mazeret sayılamayacağı) ge
nel kuralı polis için ve onun en yüksek amiri 
durumunda olan içişleri Bakanı için evleviyetle 
caridir. 

Gerek Üniversiteler Kanunu ve gerekse öğ
renci yurtlarını işletilmek üzere üniversitelere 
tahsis eden 351 sayılı Kanun önünde, toplum 
polisinin Teknik Üniversite talebe yurduna gece 
sabaha karşı saat 4 sıralarında girmiş olmasiyle 
açıkça suç işlenmiştir. 

Toplum polisinin Teknik Üniversite talebe 
yurdunda niçin girdiği sorusuna gelince: Polise 
göre, işlenmiş bir suçun suçlularını takibetmek 
ve yakalamak iddiası öne sürülebilir. Fakat 
polis, suçluyu tesbit ve yakalamak için Anayasa 
ve kanunlar çerçevesinde hareket etmek zorun
dadır. Toplum polisi özel bir kanunla kuruldur; 
ve bu kanuna göre bâzı yetkilerle donat'lmı^rr. 
654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında
ki Kanunun birinci maddesi; toplum pıabıta^mn 
Cumhuriyet ve hürriyet düzenini demokratik 
usullerle korumak sorunda olduğunu acık vo 
kesinlikle ifade etmektedir. 

Bu itibarla toplum polisinin davranışla}.-::, 
hattâ zor kullanmak mecburiyetinde kald.\ğı 
hallerde bile, demokratik yani Anayasa temina'ı 
altında bulunan insan hak ve hürriyetlerine say
gılı bir biçimde olmak zorundadır. Her hakle 
polisin müdahalesi bizatihi suç mahiyetinde ola
maz. Oysa Teknik Üniversite Yurduna yapılan 
baskın kanunun bu açık hükmüne de, Anayasa
mıza da, ahlâk ve insanlık kurallarına da ayları 
ve hunharca olmuştur. Kaldı ki, bugünkü tek
nik gelişme ve polisin elinde bulunan teknik 
vasıtalarla suç ânında suçluyu tesbit ederek L-i-
lâhara yakalamanın mümkün olduğu, herkes: 
bilinen bir gerçektir. Şayet olaylar sıracıda 
karşılıklı tartışma ve çatışmada suç isliyen öğ
renciler olmuşsa, bunların fotoğraflada te::f:;t 
edilerek ertesi gün yakalanmaları mümkünken, 
polisin suç işliyerek olayların ballar•;.?eın^m. 
4 saat sonra talebe yurdunu basma'n, bu süre 
zarfında içişleri Bakam ile temas karara1?: on
dan aldığı emir ve direktife göre feaveket ettiği 
mantikî sonucunu çıkarmaktadır. 
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Verilen emrin kanunsuzluğu apaçık ortaday
ken bu emri yerine getirmiş olmak da toplum 
poihi cinayetle biten olayda ağır suçlu durumu
na di'ntüğü gibi, emri veren İçişleri Bakanı da 
birinci derecede suçludur. 

Biz Anayasanın eksiksiz, tastamam uygulan
masını öteden beri ısrarla istemiş bir parti ola
rak kanunsuz hareketlerin karşısındayız. Şu da 
bir gerçektir ki, Anayasa ve kanuna saygılı ol
mak gcirevi önce Hükümete ve idareye düş
mektedir. Oysa bu olayda içişleri Bakanı ve 
emniyet kuvvetleri pervasızca suç işlemişler ve 
bir gencin ölümüne, diğerlerinin ağır şekilde 
yaralanmasına sebebolmuşlardır. 

Sayın milletvekilleri, cinayetle sonuçlanan 
bu kanunsuz saldırı olayında, polisin yukarıda 
belirtilen kışkırtıcı hareketlerinin nedenlerini ve 
İçişleri Bakanının bu olayda saldırı emri verme
sinin âmillerini açıklıkla anlıyabilmek için, öner
ge sahibinin de i'iaret ettiği gibi, içişleri Baka
nım n bu olaydaki mesuliyetini iyice aydınlatmak 
maksadiyie, itiyat haline getirdiği maksatlı ve 
kanunsun hareketlerini de mukayeseye medar 
olmak üzere mutlaka göz önünde bulundurmak 
imbeder, Gerçekten bu olayı yine polisin so-
rumluluğu içine giren bir başka toplumsal olay-
1 \, örneğin, aynı günlerde meydana gelen Konya 
o'aylr.riylo karşılaştırmakta büyük yarar var-
'••.?. Teknik. üniversite talebe yurdunun kanun-
"•*;••', olarak basılması olaynıda polisin sert, insaf-
m.z ve kanlı bir şekilde hareket etmesine karşı-
kk, f!3 . 7 . 1983 günü 7£onya'da vukua gelen 
ayaklanmada 7 saat süreyle çeşitli binalar tah-
rlbcdiMiği, cana ve mala kasdeden kanunsuz 
saldırılar cereyan ettiği halde, tek bir suçluyu 
yakalamak şöyle dursun ihtarda dahi bulunma
dan olayları bir seyirci gibi takibetmiş olması 
son derece anlamlıdır. 

Zabıtanın bu iki olay karşısındaki farklı tu
tum. ve davranışları karşılaştırıldığında emniyet 
kuvvetlerimin keyfî, kanunsuz ve maksatlı emir-
lovle yönetildiği ve keza bu keyfî, kanunsuz ve 
mak-atk ergirlere göre hareket ettiği açıkça 
a^amkr, Konya olaylarında bağımsız Türk 
var'^cm.m verdiği kararda idarenin ve zabıtanın 
k'-yf: tiuumunu eleştiren bölüm, son derece il-
gUmür. Konya Asliye Ceza Mahkemesinin Kon
ya cbyları vesilesiyle verdiği kararda idarenin 
ve zabıtanın bu olaylar karşısındaki tutumu şöy-
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le tavsif edilmektedir : Hâdiseler Konya'yı ye- ' 
rinden sarsar şekilde cana, mala, Devlet daire
lerine, polis kuvvetine karsı saldırı halini almış 
olmasına rağmen, hâdiselerin ertesi günü Cum
huriyet Savcılığının re'sen takibata geçerek bu
labildiği kadar sanık hakkında takibat yapa
bilmesi dışında idarece her hangi bir şahıs hak
kında takibat yapılmamış, bir zabıt varakası da
hi tanzim edilmemiş olması calibi dikkat olarak 
müşahede edilmiştir 

Sayın milletvekilleri, bu okuduğum bölüm, 
Konya olayları hakkında karar veren Konya As
iliye Ceza Mahkemesinin esas 968 - 373 numaralı 
karar metninde mündemiçtir, arkadaşlarımın bu 
kararı teferruatiyle okumalarını bilhassa rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Ekinci, bir dakikanız var, 
lütfen ona göre tanzim ediniz konuşmanızı. 

RIZA KUAS (Ankara) — 4 e 5 vardı başla
dığı zaman. 

BAŞKAN — 4 e 5 vardı, 4 ü 10 geçiyor, ta- I 
marndır efendim, 15 dakikayla kayıtlı. 

MEHMET ALÎ AYBAR (istanbul) - 4 e 2 
vardı, halen 6 dakikası var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, bu Meclisi 
başkan idare ediyor, zatıâliniz idare etmiyorsu
nuz, buyurunuz efendim. 

T. î. P. GRUPU ADINA TARIK ZlYA 
EKlNCl (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
idarenin ve dolayısiyle başındaki İçişleri Baka
nının kasıtlı hareketlerini ve sorumluluğunu ba
ğımsız Türk Hâkiminin nasıl tesbit ettiğini öğ
renmiş bulunuyoruz. Bu karardan anlaşıldığı gi
bi, mahallî idare ve emniyet kuvvetleri olaylar 
karşısında emir veren makamın yani İçişleri Ba
kanının polislik temayüllerine ve partizanca is
teklerine göre hareket etmişlerdir. Nitekim bu 
olaylara adları karışmış olanların hemen hepsi
nin A. P. li olması içişleri Bakanının partizanca 
hareket ettiğinin bir başka delili olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Teknik Üniversite Talebe yurdunun basılma
sı olayında kanunlar çiğnenerek ağır suçlar iş
lendiği ve cinayet fiili ika edildiği halde, Konya 
olaylarında yedi saat süreyle devam eden yağ
ma, tahrip, cana ve mala kasıt fiilleri karşısında 
zabıta kuvvetleri seyirci kalmışlar ve kanunun 
kendilerine tahmil ettiği görevleri yapmamışlar
dır. Kaldı ki, içişleri Bakanının sorumluluğu | 

j kendi politik görüşlerine ve partizanca temayül
lerine göre emniyet kuvvetlerini kâh suç işliye-
rek bir hunharlık ve harekete, kâh da suçlar kar
şısında seyirci ve müsamahakâr davranmaya ite
lemiş olmaktan ibaret değildir, içişleri Bakanlı
ğının bâzı hallerde daha da ileri giderek emniyet 
kuvvetlerine mensup ajanları, masum vatandaş
ları suç işlemeye teşvik ettirdiği, yani suç tas-
niinde bunları vasıta olarak kullandığı da görül
müştür. 

Gerçekten bundan bir süre önce Eskişehir'de 
cereyan etmiş ve dâvası görülerek Yargıtayın 
kesin kararma iktiran etmiş bir olayda Baki 
Şimşek adındaki bir ajanın, Türkiye işçi Partisi 
Gençlik Kollarına üye olmak için müracaat et
miş fakat yaşının küçük olması dolayısiyle bu 
müracaatı kabul edilmemiş olan bir çocuğu, gizli 
beyannameler yazıp dağıtmaya teşvik ettiği ve 
bu tecrübesiz çocuğu bu suçu işlemeye azmettir
diği Yargıtayın 6 . 4 . 1968 gün ve 967/2359 

I esas ve 968/1012 sayılı Karariyel sabit olmuştur. 
Aynı kararda emniyet kuvvetlerinin suçlu ola
rak göstermek istedikleri iki işçi Partili arkada
şımız, içişleri Bakanının bu kürsüden mütaaddit 
defalar yaptığı beyanlar hilâfına olarak, beraet 
etmişlerdir. Böyle bir fiili, yani suç tasnii fiilini 
kendi inisiyatifi ile yapamıyacağı açık bir haki
kat bulunmasına ve bu ajanın mahkemede ver-
dği ifadelerde, âmirlerinden aldığı emir üzerine 
hareket etmiş olduğu tesbit edilmiş bulunduğu
na göre, bu emirler zincirinin başında bulunan 
İçişleri Bakanının sorumluluğu aşikârdır, içiş
leri Bakanı, muhalefet saflarında bulunan Tür
kiye işçi Partisini ajanlarınla suç tasni ettirmek 
suretiyle, halk efkârı önünde itibardan düşür
mek maksadiyle hareket etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, bir dakikanızı 
rica edeceğim; hem konuşmanızı lütfen bağlayı
nız ve hem de zatıâliniz çok iyi takdir edersiniz 
ki, şimdi konuştuğunuz hususların Sayın Hüse
yin Balan tarafından verilmiş bulunan gensoru 
önergesiyle bir illiyet ve irtibatı yoktur. Biz bu
rada müşahhas hâdiselere müstenit bir gensoru 
önergesini görüşmekteyiz. Lütfediniz o çerçeve 
dâhilinde konuşunuz. 

T. I. P. GRUPU ADINA TARIK ZÎYA 
EKİNCİ (Devamla) — Peki Saym Başkan. 

Sayın milletvekilleri, gerek cinayetle biten 
I Teknik Üniversite olaylarında polisin kanunsuz 
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davranışları, gerek Konya olaylarındaki polisin 
a§ın müsamahakâr tutumu, gerekse Eskişehir 
olaylarında olduğu gibi polis ajanının suç tas-
niinde vasıta olarak kullanılması, İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'ıh doğrudan doğruya mes'u-
liyetini gerektirmektedir. O halde, Teknik Üni
versite Talebe Yurdunun kanunsuz olarak basıl
ması, öğrencilerin coplanarak yerde sürüklen
mesi ve öğrenci Vedat Demircioğlu'nun öldü
rülmesiyle sonuçlanan olayların meydana çık
masında, emrü kumandayı elinde tutan ve po
lisi partizanca yöneten İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan baş sorumludur. 

Türk-Devletinin itibarını korumak ve par
tizanca işlenen cinayetlerin hesabını sormak 
için bu gensorunun gündeme alınmasında mil
lî ve tarihî bir zorunluk vardır. Anayasa hâki
miyetini ve devletimizin itibarını herşeyin üs
tünde tutan Yüce Meclisin bu kararı vereceğin
den şüphe etmiyoruz. 

Türkiye İsçi Partisi Meclis Grupunun gen
soru önergesinin gündeme alınması lehinde oy 
kullanacağını arz eder Yüce Meclisi saygı ile 
selâmlarım. (TİP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Açık oylama sırasında oyları
nı kullanmıyan arakadaşlarımız lütfen oyla
rını kullansınlar. 

Güven Partisi Grupu adına sayın Mustafa 
Uyar, buyurunuz efendim. 

GP GRUPU ADINA MUSTAFA UYAR 
(izmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Birlik Partisi Genel Başkanı Ankara millet
vekili sayın Hüseyin Balan'm gensoru önergesi 
hakkında Güven Partisinin görüşlerini arz et
mek üzere huzurunuzdayım. 

Her şeyden evvel, önergenin muhteva ve üs
lûbunu beğenmediğimizi belirtmek isterim. 
Büyük Meclise hitaben verilen önergede kulla
nılan bâzı argo benzeri kelime ve cümleleri ya-
dırgamamaya imkân yoktur. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Argo, argo. 

G.P. GRUPU ADINA MUSTAFA UYAR 
(Devamla) - Memleket meselelerinin en ciddî 
şekilde ele alınması lüzumuna inanan Güven 
Partisi, bu sebeple önergenin üslûbuna karşı 
olduğunu beyan eder. 

Esasa gelince: 17 - 18 Temmuz gecesi saat 
0,4 sularında İstanbul Teknik Üniversitesi Öğ
renci Yurdunda polis ve öğrenci çatışması ol

muştur. Bu müessif olayın yankıları o sıralar
da bütün basını ve kamu oyunu ciddî olarak 
ilgilendirmiştir. Bu olay bir gerçektir. Bunun 
en ince teferruatına kadar aydınlanması ve 
hakikaten kanunsuz davranış ve sorumluluklar 
varsa mesullerinin adalete teslim edilmesi 
lâzımdır inancındayız. 

Sayın arkadaşlarım, bir süredenberi mem
leketimizde çeşitli tahrikler sonucu meydana 
gelen müessif olaylara şahidolmaktayız Aşırı 
solcu bir takım teşekküllerin her vasıtaya baş 
vurarak ve her fırsatı kullanarak memleketi 
bir kızıl cehenneme çevirmek istedikleri apa
çık görülmektedir. Son olaylarda bu faaliyetin 
çeşitli örneklerini görmüş bulunuyoruz. Yer 
yer fabrika işgalleri olmuştur. Tapulu arazi 
işgalleri kışkırtılmıştır. Adliye koridorlarında 
bile sosyalist ihtilâl marşları söylenmiştir. Fab
rika işgallerini kınayan Türkiş'in İstanbul Tem
silciliği binası vatansever Türk işçisinin değil, 
yabancı bir ideolojinin hizmetindeki bâzı sapık 
fikirli kimseler tarafından taşlanmıştır üni
versite gençliğinin ders kitapları, öğretim ve 
imtihan sistemi, yurt ve burs ihtiyacı gibi ko
nulardaki masum istek ve şikâyetlerini basa
mak yapıp istismar ederek, hür düzene ve 
millî menfaatlere aykırı kışkırtmalara girişen
ler vardır. Bir anarşi ortamı yaratarak bun
dan yararlanma çabasında bulunanlar vardır. 
Vatansever ve milliyetçi Türk işçisinin kanuni 
isteklerini sömürerek isçi hareketlerine yön de
riştirmek isteyen ve Türk Sendikacılığını ısla
hatçı karakterinden aymr> yıkıcı emellerine alet 
etmek isteyen bir ufacık azınlık vardır. Bir 
avuç hür düzen düşmanı solcu, demokratik 
düzeni, hür teşebbüsü, mülkiyet ve Anayasa 
düzenini temelinden sarsmak, yıkmak ve mem
lekette sınıf kavgası yaratmak ve böylece Türk 
Milletini böflmek için her fırsattan faydalan
mak gayreti içindedir. 

Memleketin idaresi, elbette gençliği de, bü
yük milletimizi de temsil etmeyen ve milletler
arası solculuğun kışkırtmalarına kapılmış ufa
cık bir azınlğın sokak taşkmlklarna terkedi-
lemez. Birçok vesilelerle söylediğimiz gibi, Ada
let Partisi iktidarı ve Hükümet maalesef bu 
yıkıcı faaliyet ile tesirli bir surette mücadele 
edememektedir. Hukuk nizamını yıkmak isteyen 
çeşitli davranışlara karşı mücadele her bakım-
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dan yetersizdir. Hükümetin tutumundaki çeşit- ] 
li hatalar, kararsız ve iradesiz davranışlar, f 
gereken yerde ve zamanda ciddî tedbir ulın- j 
mayarak gereksiz hallerde şiddete baş vurul- | 
maşı, yıkıcı solun propagandalarına meydanın > 
boş bırakılması Türkiye 'de hür düsen düşma- j 
nı solcuların oyunlarını kolaylaştırmaktadır, j 
Bu konularda Hükümetin daha ciddî ve karar
lı mücaels azminde olmasını görmek isteriz. I 

Büyük önem kazanmış olan yıkıcı kışkırt
malara Büyük Meclisin el koyması, meşaleleri 
her yönü ile enine boyuna tetkik eimosl vo 
tedbirlerini tesbit eylemesi zamanı gelmiştir, j 
Bu itibarla görüşülen önergenin muhtevasnıı ve 
üslûbunu benimsemeye imkân görmcınakle bera
ber, bir baştan bir başa memleketinim huzur
suz hale getiren çeşitli olaylarla Hükîimelra 
bunlar karşısındaki tutum ve davran?-nen Bü
yük Mecliste ele alınmasında fayda görüyoruz. 
Bu sebeple Güven Partisi Grupıı iVnli Bakan 
hakkında vereceği oyu açılacak müzakerenin 
sonunda aydınlanacak gerçeklerin ışığı altımda 
tesbit etmek üzere gensoru müzakerelerinin 
açılması için önergenin gündeme alınması inan
cındadır. Saygılarımızla. (Güven partisi sıra
larından alkışlar.) | 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, YTP | 
Grupu adına, buyurunuz efendim. j 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER j 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milleılvekil-
leri; Ankara Milletvekili ve Birlik Partisi Sa
yın Başkanı Hüseyin Balan, İstanbul Teknik 
Üniversitesi öğrencilerinin 17 - 18 Temmuz gün- • 
lerinde 6 ncı Filonun İstanbul'a gelmesi dola- j 
yısiyle vâki gösterileri münasebetiyle polisin | 
bu öğrencilere dayak attığı ve dolayısiyle bir I 
öğrencinin de ölümüne sebebolduğu, bunu içiş- ; 
leri Bakanından emir almak suretiyle veya içiş- 1 
leri Balkanının himayesi neticesinde yaptığı id- i 
diasıyla İçişleri Bakanı aleyhinde gensoru ta- j 
lebinde bulunmuştur. Ben, yeni Türkiye Parti- j 
sinin görüşlerini açıklamak için yüksek huzur- j 
larınızı işgal etmiş bulunuyorum. j 

Sayın milletvekilleri; Anayasanın tesbit et- | 
tiği prensiplerin hududu içinde herkes kanun- | 
ların çerçevesi içinde toplantı ye gösteri yap- \ 
maya haJklıdır, bunu yapmaya hiç kimse mâni • 
olamaz. Ancak, 17 - 18 Temmuzda Teknik üni- j 
versite öğrencilerinin yapmış olduğu gösteri- j 
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ler bir gösteri mahiyetinden dışarı çıkmış, suç 
vaziyetine intikâl etmiş polis de tabiatiyle bun
ları ıtâkibetmiş bulunmaktadır. Ancak, polisin 
takibi, kanun müeyyidelerine suç faillerini tes
lim etme faaliyeti polisin suç işlemesine cevaz 
vermez. Sayın önerge sahibinin iddiasına göre 
polis öğrencilere dayak atmıştır. Bu bir suç
tur: çünkü, polis suç işliyen bir kimseyi doğru
dan doğruya cezalandırmak hak ve selâhiyeti-
ne haiz değildir. Ancak, suç işliyen kimseyi il
gili mercilere teslim etmek suretiyle kanuni 
müeyyidelerle cezalandırmak imkânını verme
lidir. Polis, Teknik Üniversite öğrencilerinden 
birini öldürmüştür, ölümüne sebebolmuştur. 
Yine polisin böyle bir salâhiyeti yoktur,-polis 
bunu yapamaz. Bir kimse ne kadar ağır suç iş-
larse işlesin önce onu ilgili mercilere teslim et
mek mecburiyetindedir. Bu bakımından da se-
bopler ciddidir. 

Sayın içişleri Bakanı'nın, polisin dayak at
mış olmasına emir vermesi ve bir öğrencinin 
ölümünü intacettirmesi; bu da büyük bir suç
tur ve ciddî bir sebep teşkil etmektedir, sayın 
İnknnı sorumlu kılmaktadır, önce, ciddî sebep
lerin ortada mevcudolduğu bu dâvada, bu 
meselede delil vaziyeti nedir, bunu araştırmak 
mecburiyeti vardır. Biz, Yeni Türkiye Partisi 
olarak öteden beri gensoru önergesinin mutla
ka iki nanta dayanarak verilmesini istemişiz-
d';c; yüksek huzurlarınızda bunu ifade ederken 
dc^n atla da tekrar etmişizdir. 

Bmincisi: ciddî sebebolacak; ikincisi; mev-
rak delil olacak. Burada ciddî bir sebep var
ılır; polis dayak atmıştır. Polis adam öldür
meye sebebolmuştur veya öldürmüştür. Buna 
Sayın içişleri Bakanı emir vermiştir, yahutta 
b".n;i, 'göz yummuştur. Bu ciddî bir sebepdir. 
delilleri, ne mertebededir? Polisin dayak attığı 
'•esıHt pdilmiş midir? Yine polisin adam öldür
düğü tesbit edilmiş midir? Bu hususlar açık 
bir katiyetle subuta ermemektedir. 

Sayın milletvekilleri; Sayın İçişleri Bakanı 
mn emir verdiği yolunda bir iddia vardır. Aca
ba, bu iddianın delilleri nedir? Sayın önerge 
sahibi şayet bu hususu bize ikna edici bir de
lil ile ortaya koymuş olsaydılar, şüphesiz ki 
önergenin kabul edilmesi gerekirdi. 

Polisin dayak atma keyfiyeti. de aynı şe
kilde deîillendirilmemiştir. Memleketimizde bu-
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gün bir kuvvetler ayrılığı prensibi vardır. Ya
ni, bütün bu ağır suçlar işlenmiş, bugüne ka
dar suç failleri, polisler mahkemeye verilme
miş, bir kovuşturma yapılmamış ve önerge 
sahibinin önergesini vermesine kadar beklen
miştir. Bu da biraz delillerin kfayetsiz olduğu
nu ortaya koymaktadır. 

Sayın milletvekilleri; yüksek malûmunuz 
olduğu üzere, bugün artık hükümetin savcı
lar üzerinde herhangi bir şekilde baskısı yok
tur. Savcılar herhangi bir yerde suş işlendiğini 
görür görmez hemen hiç bir taraftan emir ve 
kumanda almadan o suçu takâbedebilecek du
rumdadırlar. Hattâ bâzı şeylerde de suç işlen
diğini gördükleri halde bazen takibetmemekte-
dirler. 

Bugün memleketimizde sol cereyanlar maa
lesef memleketimizin huzurunu götürmektedir. 
Her şeyi vesile ittihaz ederek memleketimizin 
huzurunu ve nizamını bozmak istemektedir
ler. 

Öğrencilerin durumuna gelince: Bugün he
pimiz üniversite sıralarından geçmişizdir. Öğ
renciler, kendi vazifelerinden ziyade maalesef 
bugün politikanın en çetrefil mevzuları üze
rinde kanaat serdediyorlar. Ben demiyorum 
ki, kanaat serdetmesinler; fakat esefle ifade 
edeyim ki, kendi vazifelerini bir tarafa atıp sa
dece siyasetle, sadece politika ile meşgul olan 
öğrencilerin bu memlekete hizmet etmesi ümit 
edilmez. İşte, bütün bunlar ortada mevcut
tur. 

Biz Yeni Türkiye Partisi olarak; gerçek 
sebepler ortada mevcut; polisin dayak atma
sı meselesini gerçek bir sebebolarak kabul 
©diyoruz. Polis tarafından adam öldürülme key
fiyetini gerçek bir sebep olarak kabul ediyo
ruz ve buna Sayın içişleri Bakanının emir ver
mesi halini gerçek bir sebep olarak kabul edi
yoruz. Sayın içişleri Bakanının hukuki, cezai, 
siyasi sorumluluğunu bu sebeple kâfi dere
cede gerektirmektedir. Ancak, deliller sayın 
önerge sahibinin ortaya koymuş olduğu id
dialarla subuta ermemektedir. Şayet Sayın 
Bakan kendi izahatlarını yapar, bilâhare öner
ge sahibi bu delilleri mevsuk hale getirirse biz 
Yeni Türkiye Partisi olarak böyle ciddî sebep 
ve mevsuk deliller karşısında Sayın içişleri Ba
kanı aleyhinde gensorunun açılmasını terviç 

— 799 

2 . 10 . 1968 O : 1 

edeceğiz. Aksi halde ciddî sebepler ortada 
mevcut iken mevsuk delil mevcut olmadığı 
cihetle bunun aleyhinde oylarımızı kullanaca
ğımızı ifade etmek isterim. 

Mâruzatınr bundan ibarettir. Hepinizi say
gı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Diler; bir noktayı ha
tırlatmak isterim. Konuşmanız sırasında «Sa
yın Bakandan sonra sayın önerge sahibi de
lillerini mevsuk hale getirirse» dediniz. Sayın 
önerge sahibinin tekrar Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince söz alma hakkı yoktur. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Devamla) — Şayet Sayın Başkanın, günde
me alınır da bu mevzuda bütün meseleler uzun 
uzadıya münakaşa edilir, onun neticesinde de
liller subuta ererse o zaman biz kendi kanaati
mizi ortaya koyarız ve reylerimizi izhar ederiz. 

BAŞKAN — Başka grupları adına söz isti-
yenler?... A. P. Grupu adına Sayın Kılıç, bu
yurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA SALÂHATTİN KILIÇ 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Ankara Milletvekili Sayın Hüseyin Ba
lan tarafından içişleri Bakanı Sayın Faruk 
Sükan hakkında verilmiş olan gensoru öner
gesi hakkında A. P. Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuzdayım. 

Evvelâ şunu söylemek isterim ki, bu gen
soru önergesi her türlü muhtevasiyle Sayın 
Hüseyin Balan arkadaşımızın ilerde öğünebi-
leceği bir siyasi vesika değildir. Ancak insaf 
ile mütalâa edersek hacmi bakımından eski 
gensoru yazılarının eserlerinden daha kısa ol
duğu için kendisinin insafını kabul etmek mec
buriyetindeyiz. 

Bu gensoru önergesinin maksadı nedir, ne 
için getirilmiştir ve itham nedir? Bunu bütün 
açıklığı ile huzurunuzda münakaşa etmek isti
yorum. 

Evelâ bu hâdise basında Sayın içişleri Ba
kanının beyanatiyle, bilâhare Sayın Reisicum
hurun 30 Ağustos tarihli mesajında ve nihayet 
Sayın Başbakanın 11 nci basın toplantısında 
bütün delilleriyle izah edilmiştir. 

Hâdisenin gerek umumi efkâr yönünden,, 
özellikle milletvekilleri ve politikacılar yö
nünden kapalı bir tarafı yoktur, ama bütün bun
lara rağmen önerge sahibi ve bâzı parti grup-
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lan polisin salâhiyetini tecavüz ettiği ve bunu 
içişleri Bakanından emir almak suretiyle te
cavüz ettiği noktasında ısrarla durarak Sayın 
içişleri Bakanı hakkında gensoru açılmasını 
talep etmişlerdir ve meselenin aslı da budur. 

Muhterem arkadaşlar, gerek Sayın Reisi
cumhurun ve gerekse Sayın Bakanın izahların
da Anayasa, millî güvenlik, NATO ile irtibatı
mız ve vecibeleri,, nihayet kanunlarımız, ya
sak fiiller ve önleyici tevkif müessesesi hak
kında gayet geniş ve detaylı bilgiler vardır. 
Bütün bunları bir yana bırakırsak; yani dilim 
varmıyor, ama bizleri özellikle Başbakanı, iç
işleri Bakanını, politikacıları bitaraflıktan ay
rılmış kabul ediyorsunuz, hattâ Sayın Reisi
cumhurun bu vesileyi© mesajını da tenkid ko
nusu yapıyorsunuz. Bütün bunları bir tarafa 
bırakıyorum. 15, 16, 17 ve 18 Temmuzdaki tan-
dansları ve siyasi temayülü belli basındaki ma
kaleleri görmek, hâdiseleri görmek, bu hâdise
lerin sebeplerinin ve müşevviklerinin kim ol
duğunu anlamaya kâfidir. 

Şimdi Sayın Balan'm gensoru önergesini 
ben iki kısma ayıracağım. Bir kısmı hâdise ile 
ilgili ithamlardır. Çünkü hiçbir delil yok. Ken
dilerini dikkatle dinledim, önergelerine ilâve
ten Sayın içişleri Bakanının telefonla emir 
verdiğinin dışında hiçbir vesika zikretmeksi-
zin sadece ithamlarını tekrarladılar. Bunun 
dışında, yani ithamların dışında sebepleri ayır
maya mecburuz. Çünkü, Amerika Başkanının 
politikası, Amerika dış politikasına tevcih 
edilmiş tenkitler ve ithamlar var. Bunlar hiç 
şüphesiz Türkiye'de,, Türkiye Cumhuriyetinin 
bir bakanı hakkında gensoru açmak içûı sebep 
teşkil etmez, Anayasa buna cevaz vermez. 

Şimdi içişleri Bakanımızı Sayın Balan şu 
dört noktada itham ediyor: «Teknik Üniversite 
talebe yurduna baskın yaptılar.» diyor; «Bu
nun sebebi oldular, talebeleri dövdürdüler, Üni

versite muhtariyetine tecavüz ettiler ve bütün 
bunları kasıtlı bir tertibin neticesi olarak, ya
taklarında uyuyan, masalarında ders çalışan ta
lebelere kasıtlı olarak tertip yaptılar.» şeklinde 
ifade ediyor. 

Ayrıca gensoru önergesinin ikinci maddesin
de de; protestonun tabiî bir hak olduğundan 
- ki asıl tartışmamız galiba bu noktada düğüm

leniyor - bahsediyorlar. Bunu şimdi burada tar
tışacağız, fakat onun arkasından bir şey daha 
ilâve ediyorlar ki, yine gensoru önergesinin ikin
ci maddesinde; «Amerika'ya karşı bu protesto
nun yapılması millî bir görevimizdir.» diyorlar. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, herkes dilediği 
fikri söyliyebilir, tartışabilir, yani Türkiye dış 
politikasını Amerika ile, NATO ile ilgili yön
den tenkid edebilirsiniz; ama bunu uygun gö
renler de vardır ve bugün çoğunluktadır. O hal
de Amerika'ya karşı ve daha doğrusu bizim 
NATO politikamıza karşı protestoda bulunmak 
asla bir millî görev hüviyetini iktisabedemez. 
Protestoyu bir hak olarak ifade ediyorsunuz. 
Buna bâzı rezervasyonlarla evet diyeceğim. Fa
kat protestonun bir millî görev olduğu hususun
da son derece haksızsınız, kaderinize razı olma
ya mecbursunuz. Seçimlerde partiler fikirleri
ni beyan etmiş, Türk milleti bu serbest seçimler 
sonunda hangi görüşün memlekette hâkim ol
masını dilediyse o partiye rey vermiş. O halde 
o partinin kurduğu Hükümet bir politika de
vam ettiriyor. Bunun aksine yapılacak hare
ketleri söyliyebilirsiniz, aksine fikirler beyan 
edebilirsiniz, protestoda bulunabilirsiniz, ama 
bu protestoyu millî bir vecibe halinde ifade et
meye ve millî bir vecibe addetmeye hakkınız 
yoktur. 

Şimdi aslında bir doz meselesi münakaşa 
ediyorsunuz; bir oranda genç polis, bir oranda 
genç talebe... Ama meselenin asimi unutuyorsu
nuz, asıl saiki, asıl sebebi bir tarafa atıyorsu
nuz; polis şöyle dozda mı hareket etmeliydi, 
yoksa şöyle bir dozda mı hareket etmeliydi di
yerek dozu geçtiğini ifade edip bunu Sayın 
İçişleri Bakanına hamlediyorsunuz ve gensoru 
açılmasını istiyorsunuz, insafınızı rica ediyo
rum; şimdi Teknik Üniversitenin bahçesinde bir 
grup âdeta karargâh kurmuş. Taş atıyor, cam
ları kırıyor, muhtelif hâdiseler olmuş karakol
larda, otellerde... Biz en sonuncusunu veya en 
ehemmiyetlisini alalım. Peki polis bunu nasıl 
önliyecek? Ben size soruyorum; polis bunu na
sıl önliyecek? önleyici tedbir, önleyici tevkif 
müessesesi yok Türkiye'de. Peki nasıl önliye
cek? Elbette bu hareketlere, yani kanunların 
suç saydığı hareketlere tevessül edenleri kanu
nun pençesine teslim edecektir. Polisin yapa
bileceği budur. Ha, bu arada bir doz meselesi-
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ni münakaşa ediyorsunuz. Peki, asıl münakaşa I 
etmeniz gereken şey bu kanunsuzlukların se
bepleri değil midir? 

Bir de üıiievrsite özerkliğinden bahsetti zan
nediyorum işçi Partisine mensup bir arkadaşım. 
Üniversite özerkliği üniversitenin fonksiyonla
rını, eğitim ve araştırma olan fonksiyonlarını 
mükemmeliyetle görebilmesi için tanınmış bir 
husustur. Yoksa otuz tane solcu talebe bahçe
ye barikat kuracak, polis şefini içeri alacaksın, 
taşlıyacaksın; bunun adı üniversite özerkliği 
olacak... Asla! Bu, üniversite özerkliği değildir. 

Şimdi hâdiseleri tekrar anlatmıyacağım. Sa
yın Hüseyin Balan arkadaşımızın önergesinin 
sonunda diyor ki, âdeta önümüzden gelir gibi, 
«Nasıl olsa bunu bir sol tahrike bağlıyacaksı
nız,» diyor. E sevgili arkadaşım, bunda sol 
tahrik yok da ne var?. Daha filo gelmeden ev
vel, veya geldikten sonra beraber okuduğumuz 
Teknik Üniversitenin dış duvarlarına asılan ilân
lar, o sıfatlar neyi ifade eder? O tamamiyle 
Varşova Paktı üyelerinin, Akdenizdeki komü
nist ve sosyalist memleketlerin, partilerin slo
ganlarıdır. Haberiniz var tabiî. Burada Sayın 
İçişleri Bakanı bütçe müzakerelerinde ifade et
ti. Akdenizdeki komünist Roma toplantısında, 
İtalyan ve Fransız komünist partilerinin önder
lik ettiği ve bir grup sosyalist, adı sosyalist olan, 
fakat beynelmilel politika bakımından tama
miyle Sovyet tandansı temayülünde olan sosya
list partiler, seçimlerde İtalya'da komünistler
le işbirliği yapan partiler bir karar aldılar Ro
ma toplantışsmda. Bu kararın bir numaralısı 
Amerikan Altıncı Filosunun Akdenizden uzak
laştırılmasıdır. Şimdi, polisin doz münakaşasını 
yaparken, asıl sebebi birçok bildirilerle, birçok 
ilânlarla bütün hareket hattı ile ortada durur
ken, Sayın içişleri Bakanının mefhum bir tele
fon emrine nasıl başlıyabilirsiniz? Eğer Sa
yın içişleri Bakanının polisin vazife ve salâhi
yet hudutlarını aşması için kanunlarla kendile
rine verilen salâhiyetleri aşarak vatandaşları 
mutazarrır etmesi için emir verdiğini ispatlar
sanız biz de sizinle beraberiz gensoru açılma
sında. Ama ortada böyle bir delil yok, sizin 
iddialarınızı delil olarak kabul etmemize de im
kân yok. 

Şimdi bu hâdiseleri Türk gençliğine mal et
mek bizim ioin imkânsızdır. Esasen sayı bakı- | 
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mından, fikir bakımından da o kadar as ve Türk 
gençliğinin ve Türk Milletinin büyük çoğunlu
ğuna o kadar yabandırlar ki; bunları Türk 
gençliğine karıştırmamak lâzım gelir. 

Ayrıca, farz ediniz ki beyefendiler, Amerika 
bizim dostumuz ve müttefikimiz değildir. Baş
ka bir devletin donanması, Sayın Başbakanın 
da 11 nci basın toplantısında izah ettiği gibi, 
Hükümetin uygun gördüğü bir sebepten davet
le veya kendi rızası ile Türkiye'nin bir limanı
nı ziyaret ediyor. Siz beğenmediniz bu hare
keti. Amenna protesto ediniz, ama denizcinin 
erzakını yakmıya, denizciyi denize atıp üstüne 
zıplamıya hakkınız var rnı? Bu protesto hakkı 
değildir ki. Kaldı ki, Türk misafirperverliği, 
dost olarak da tavsif edilmiyen bir memleketin, 
bir milletin donanması, her hangi bir Türk li
manını ziyaret ettiği zaman, onlara Türk anane
sine uygun olarak enaz hiçbir tecavüzde bulun
mamayı icabettirir. Ama yazık ki, solcuların 
hedefi Türk ananelerinin bir oranda yıkılması-
dır. O anâneler ve o inançlar var oldukça Tür
kiye'de sol cephe kâfi bir inkişaf, en az kendi
lerinin istediği inkişafı gösteremiyecektir. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Milleti gen
soru açtı zaten, hattâ bu gensoruyu müzakere 
ederek karara bağladı; solculara ve onların hi
mayecilerine güvensizlik oyu da verdi. Bu iti
barla bu yeniden açacağınız şeye, yeni gensoru 
açılmasına ihtiyaç yoktur. Türk Milleti bu hu
sustaki kararını müteaddit defalar vermiştir. 
Dayanaksız, son derece dayanaksız, izah etti
ğim gibi, bir gensoru hakkında biz, içişleri Ba
kanımızı korumak için değil, gensoru müesse
sesinin ciddiyetini korumak için kırmızı oy ve
receğiz. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı. Buyuru
nuz. efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Hükümet olarak icratımıza mütaallik her me
selede ve icraatımızla ilgili her hâdisede Yüce 
Meclise malûmat vermeyi, hesap vermeyi şerefli 
vazife telâkki ediyoruz^ içişleri Bakanı olarak, 
gayetle tabiî büyük yurdumuzda hür demok
ratik nizamın ve hukuk devletinin hâkim bu-
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lunduğu büyük yurdumuzda çeşitli hadiseler 
karşısında en fazla muhatabolan makam, ba
kanlık, içişleri Bakanlığıdır. Hele Anayasamı
zın kabul ettiği ve tanıdığı geniş hak ve hürri
yetleri suiistimal etmek niyet ve düşüncesin
de ve davranışında bulunan kimselere fırsat 
vermiyen Hükümetin ve onun mesul idarecile
rinin icraatları karcısında bu artniyet sahibi 
insanların muhatabı da elbette ki. her halükar
da İçişleri Bakanı olacaktır. 

Sayın Hüseyin Balan'm Gümüşsüyü olayla
rı ile ilgili gensorusııiıu bu ölçüler içerisinde 
ve bu düşüncelerle cevaplandırmak isterim. 
Yalnız biraz evvel birkaç arkadaşımın da işa
ret buyurduğu üzere gensoru önergesindeki üs
lûp, ifade, beyan zannediyorum ki; Meclislere 
vesika mahiyetinde, Büyük Meclisin zabıtları
na tescil edilebilecek mahiyette bulunmadığı, 
hafiflikler ihtiva ettiği kanaatindeyim. Aynı 
tarzda gensoru önergesine ınesnedolan vakıala
ra delil mahiyetinde, ne hukukî ne siyasi bir 
tarafın da bulunmadığını arz etmek isterim. 
Meselenin, gayetle tabiî, siyasi polemik yapıl
ması ve hissi tarafları olması iktiza eder. Da
ha evvel yine Sayın Balan tarafından verilen 
önerge münasebetiyle, yine bu mealde ve isti
kamette kendileri için de konuşmuştum ki, 
bunları tekrar etmek istiyorum. 

Sayın Balan'in her hâdisede aynı tarzda de
vam etmesini temenni ederim, çünkü bize bir
çok meseleleri izah etmek Yüce Meclise bilgi
ler arz etmek imkânını bahşetmiş oluyorlar. 

Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'de mütead
dit vesilelerle arz ettiğim üzere bu kürsüden, 
ne kadar anarşist hareketler varsa muayyen 
mihrak, muayyen eşhas tarafından organize 
edilir. Bunu bu vesile ile de ispat ve ifade et
mek mecburiyetini duyuyorum. Sayın Başbakan 
üniversite boykot ve işgal olayları münasebe
tiyle vesikalara istinadetmek suretiyle beyan 
buyurdular, üniversite işgal ve boykot olayla
rında, 6 ncı filonun ziyareti olayları ve cereyan 
eden hâdiseler de, izmir'e 6 ncı filonun ziya
reti olaylarında Türkiye'de talebe hareketi gibi 
gösterilmek istenen, sureti katiyede gençlik
le- alâkası oimıyan mahdut insanlar ve mah
dut teşekküller tarafından organize edilen bü
tün hâdiselerde muayyen isimler vardır, muay
yen merkepler vardır. 
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inmir suiikast ve Hisar camii sabotaj hare
ketinde de yine aynı mihraklar vardır. Yine 
aym itham yapılmıştır, İçişleri Bakanının ter
tibidir, denmiştir. Mahkeme tesbit etmiştir, de
lilleriyle, 

TARÎK SİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Yargıtay kanarı yok. 

İÇİŞLERİ BAKAMI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Tarık Ziya Bey yanlış malûmat 
reriyer Meclise, Yargıtay kararını okuyacağım 
elimde. Yargıtay nakzetmi^tir bir kısmını, sa
nıklardan birisini de mahkûm etmiştir, bu T. 
i. P. İldir, Hüseyin Hakelli T. i. P. ildir. 
Sisin âdetinizdir zaten; nerede mahkûm komü
nist varsa evvelâ müdafaa edersiniz, fakat Si
yasi Partiler Kanunu mıivaeebesinde ve Anaya-
,.ia in ava cebesinde maskelemek için daha önce
den onu ihraeedsrsiniz veyahut da tesahübet-
me^sîni^. Yunus Koçak da malûm, cenaze me
rasimlerinde filân bulunur hep. Hüseyin Hakel
li mahkûm, olmuştur, Eskişehir'deki komünizm 
olııy-ııian dolayı mahkûm olmuştur, tasdik et
miştir Temyiz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Hâ
kim-kimdir? 

İÇÎŞLEfCî BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Türk mahkemesi, komünistlik propo-
gandasmda-n dolayı T. i. P. li Hüseyin Hakel
li'yi mahkûm etmiştir, Temyiz tasdik etmiştir. 
ismail Kırgız ve ismail Tuna haklarındaki ka
rar da bozulmuştur, Eskişehir Mahkemesine 
gide sektir, kesinleşmemiştir. Kesinleşmemiştir 
mahkeme kanan. Sosyalist yalan söylemez 
ama, sis her gün yüz defa yalan söylüyorsu
nuz. 

ALİ KARCI (Adana) — Yalan senin paça-
larmdaıı akıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Kıymetli milletvekilleri, Gümüşsü
yü. olaylarının mürettiplerinin başında yine 
her anarşist harekette bulunan malûm zevat 
vardır. Ve T. i. P. nin yan kolu olan Fürir Ku-
lüplüii Federasyonunda bu işler tertibediimiş-
tir. 

İ 6 Temmuzda istanbul limanını ziyaret eden 
clo:;t ve müttefik Amerikan 6 ncı filosuna ait 
donanmadan çıkan erler, 15 Temmuzdan itiba
ren akşamlar], bilhassa gezdikleri muayyen yer
lerde üzerine mürekkepten tutunuz da akla, 

802 — 



M. Meclisi B : 87 2 . İO . 1968 O : İ 

hayale gelmedik çeşitli tecavüz hareketlerine mâ
ruz kalmışlardır. Bunları yapanlar, üniversite 
işgal ve boykot olaylarına ismi karışan zevat
tır. Son 17 Temmuz günü Gümüşsüyü yurduna 
iltica eden zevatın içerisinde bu kimseler var
dır. Fikir kulüpleri Federasyonu Genel Sekre
teri, hukuk fakültesi talebesi o gece teknik 
üniversite talebe yurdunda, elektrikçi Ahmet o 
gece teknik üniversite talebe yurdunda, iktisat 
fakültesinden, orman fakültesinden özel ışık 
yüksek mühendislik mektebinden bir kısım ta
lebe gene teknik üniversite talebe yurdunda, 
mahut zevat, aynı kimseler. Evvelki bütün hâ-
disatta ismi karışan, mahkemeye verilmiş, tevkif 
edilmiş, hattâ bir kısmı mahkeme karariyle 
mahkûm olmuş. Ama bunları şahsiyet yap
mak için arz etmiyorum. Temyize gitmiş, he
nüz kesinleşmemiş bir kısmı, bu lîevat burada 
mevcut. 

Hâdise şu; kıymetli arkadaşlarım, 15 Tem
muzdan itibaren mütemadiyen tecavüzler var. 
17 Temmuz günü saat 20,00 den itibaren 50 
kadar talebe sıfatlı veya sıfatsız, ama Fikir 
Kulüpleri Federasyonuna bağlı, % 94 Türki
ye içşi Partisine kayıtlı, tescil ettiriyorum, ak
sini gelsinler iddia etsinler, ispat ederim, bu 
kadar müdellel konuşuyorum. Aksini burada 
çıkarlar ispat ederler. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Bi
zimle alâkası yok. Fikir Kulüpleri gençleri. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, lütfen müdaha
le etmeyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Fikir Kulüpleri Federasyonuna dâ
hil zevat hiçbir suretle Türk gençliğini temsil 
edemez, 100 bin tane Türk gencinin içerisinde 
100 tane anarşist Trük gençliğinin tem
silcisi mi? Bu hareketin Türk gençliğiyle ne 
alâkası var? 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sa
dede gel. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, rica ederim, sa
kin olunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Sayın Aaybar, biliyorum hassassı
nız ama devam edeceğim, sonuna kadar. 

BAŞKAN — Sayın Sükan, lütfen Heyeti 
Umumiyeye hitabediniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Türk Milletinin selâmeti, Türk Dev
letinin selâmeti için millet ve Devlet düşman
larım yok etmeye, kanunların imkânları içeri
sinde ve meşru yollarla devam edeceğiz. (A. P. 
sıralarından: «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Ka
nunsuzluk yapıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, çimdi şu anda 
yapmış olduğunuz hareket bir nevi kanunsuz
luk. Lütfen müdahale etmeyiniz. 

ALİ KARCI (Adana) — İçişleri Bakanının 
kanlı elleri var. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, haksıs olduğunu
zu biliyorsunuz. Lütfen müdahale etmeyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Evet, kızılı rehber ittihaz edenler, 
kızılı kendisine bayrak ittihaz edenler, orak -
çekici sembol ittihaz edenler canidirler, katil
dirler ama Anadolunun namuslu, faziletli, Ana-
dolunun bağrından çıkmış insanlar bunların 
karşısında daima mücadele ederler. 

(A. P. sıralarından : «Bravo» sesleri, al-. 
kışlar). 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Nasıl talebe 
öldürttün, onu anlat? 

BAŞKAN — Sayın Koçak! 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Türkiye işçi Partisine mensup, be
nim hemşehrim, babası benim partimin beledi
ye Meclisi üyesi, sizin yaptığınız hareketler 
karşısında topladığı vesikaları, yazdığı mek
tupları, basına gönderdiği evrakı dahi başka 
türlü tefsire mahal bırakılır diye neşretmedim. 
Gel de göstereyim. Babası senin için ne söylü
yor? Vedat Demircioğlu'nun, Taşkentli Demir-
cioğlu'nun babası Mustafa Demircioğlu Adalet 
Partisinin Taşkent Belediye Meclisi üyesi, 
Bana ittifakla fahrî hemşehrilik vermişler, Be
lediye Meclisi üyeliği. Yaptığınız bu istismarcı 
hareketleri tasvibetmediğine dair bana vesika 
göndermiştir ve kendisi de özür dilemeye gel
miştir ama neşretmedim. Gel de göstereyim 
sana. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sadede gel. 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Koçak, bu 
şekilde hatibi konuşturmamak halikınız değil. 

ALİ KARCI (Adana) — Sadet dışı konuş
mak da Bakanın hakkı mı? 
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BAŞKAN — Sayın Karcı, sise bir ihtar ce
zası veriyorum. Çok rica ederim, §u müdahale 
haliniz yakışıyor mu? 

ALİ KARCI (Adana) — Sadet dışı konuş
ması Bakana yakışıyor rnu? 

BAŞKAN — Efendim, burada söz hürriye
ti var, konuşuyor. Sadet dışını tâyin Başkanlı
ğa ait, rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — 17 Temmuz günü saat 20 den itiba
ren 40 - 50 tane talebe sıfatlı ve talebe sıfatı 
olmıyan, ama siyasi kanaatleri olan ve anarşist 
hareketlere katılan kimseler, Gümüşsüyü Yur
dunun önündeki Gümüşsüyü caddesine ve ar
kadaki toprak yola taşla ve diğer vasıtalarla 
mütemadiyen saldıryorlar, karşıda bulunan 
Opera oteline ve geçen bütün vasıtalara hü
cum ediyorlar ve tahribetmek için ellerinden 
ne geliyorsa onu yapıyorlar. Bu tahrip ve te
cavüz hareketleri karşısında polis 17 Temmuz 
günü Gümüşsüyü caddesini ve arkadaki toprak 
yolu trafiğe kapatmak mecburiyetinde kalıyor. 

O günlerde oradan geçenler varsa Opera 
oteline ve civardaki binalara atılan taşlarla na
sıl tecavüzler yapıldığını elemle, hüzünle mü-
şahade etmişlerdir. Haklı olarak o gün oradan 
geçen insanlar demişlerdir ki, bu memlekette 
kanun hâkimiyeti, Devlet otoritesi yok mudur? 
Can, mal emniyetine sahip çıkan kimse yok 
mudur? Biraz evvel kıymetli Güven Partisi 
sözcüsü arkadaşımın da ihsas ettirdiği tarzda, 
mala, cana ve âmme nizamını bozmaya matuf 
bu tecavüz karşısında Devlet ve yetkili mües
seseler, makamlar ne yapabilir? Ancak kanun
ları uygular. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Konyada ne
den kanunu uygulamadmız? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Sen Konyalı değilsin, Konyayı bil
mezsin. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Ben çok iyi 
bilirim. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, Meclisin huzu
runu bozuyorsunuz. Çok rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Bu vaziyet karşısında 15 Temmuz
dan itibaren büyük bir sabırla büyük bir so
ğukkanlılıkla kanunları hâkim kılmak, Devlet 
otoritesini zedeletmemek için gayret sarf eden 

Türk Polisi Türk Devletinin şerefli polisi ni
hayet kanunların kendisine verdiği yetkiyi kul
lanmak lüzum ve mecburiyetini duyuyor. Bu, 
emirle olmaz. Kanunlar vazıh. Polis vazife ve 
salâhiyetleri kanunun (birinci ve ikinci madde
leri; «polis, Devletin »vatandaşın, ©an, mal, ırz 
emniyetini, 'milletin huzurunu, âmmenin niza
mını». tesisle mükellef Devlet (müessesesi ve Devlet 
teşkilâtıdır.» der. Bunlar ihlâl 'olunduğu an el
bette ki, korumakla mükellef olan insanlar va
zifesini yapar, yapmadığı takdirde {muaheze edi
lir. 

Arkadaşlar, ben sizden; «içişleri Bakanlığı 
olarak neden gevşeksiniz, neden zaman zaman 
müsamaha ediyorsunuz, kanunları tam tatbik 
etmiyorsunuz» diye karşıma çıkmanızı arzu 'edi
yorum ve istirham, ediyorum. 'Bıaşka türlü Dev
let nizamını korumak, anarşist 'hareketler kar
şısında müesses nizamın korunması için başka 
türlü hareket mümkün değil. Kanun suç imti
yazı toanımıaz arkadaşlar. Falan sınıf suç iste
diyse ıo 'ağır şekilde tecziye ledilir, falan grup 
suç işlerse ona müsamaha edilir, diye kanunlar
da bir 'hüküm yok. Kanunlar nazarında suç işli-
yen herkes müsavidir. O itibarla Polis vazife ve 
salâhiyetleri Kanununu ve bunun 2 nci mad
desinin atıf yaptığı Ceza muhakemeleri usulü 
Kanununun 66, 127, 156 ve 157 nci maddeleri, 
zamanınızı almamak için 'okumıyacağım, 171 
ısa3alı Toplantı ve ıgöstıeri yürüyüşleri Kanunu
nun 3 nöü, 13 mcü, 14 ndü maddesi, 'ayrıca 5442 
sayılı il idaresi Kanununun 11 nci imaddesi; va
lilere ve alâkalı Devlet vazifelilerine can, mal 
GGiriyetinin teessüsü, idamesi ve korunması 
mevzuunda salâhiyet tanımıştır. Emre lüzum 
yok, otomaJtikman hareket eder. 

ALİ KARCI (Adana) — Canı korumak için, 
diyorsunuz, can alıyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Senin «anını da biz koruyoruz. 

4, — Adana Milletvekili Ali Karcıya 2 ihtar 
cezası verilmesi. 

BAŞKAN — 'Sayın Bakan, rica ederim bir 
dakika. 

Sayın Karcı, ızaltıâlinize ikinıci ihtarı veri
yorum. Bunu takiben bu (türlü usulsüz hareket
leriniz devam ettiği takdirde içtüzük kaideleri
ni harfiyen tatbik (edeceğimi bildiririm. Çok ri
ca ederim, bu Mecliste Riyaset olarak sükûneti 
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muhafaza 'etmeye, kürsüde konuşan hatibin söz 
hürriyetıini muhafaza etmeye mecburuz. İstir
ham ©dedim, Mecliste hâdise yaratmaya hakkı
nız yoktur. 

3. — 11/74 ISAYILI GENSORU (Devamı) 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) ı— 17 'Temmuz günü Gümüşsüyü civa
rında ve etrafındaki binaları taşlıyan ve gece 
vasıta ve insanların canına, inalına kasteden, 
Devlet nizamını bir anarşi düzenine sürükle
mek için kasıtlı gayrette <bulunan ve bunlar
dan Gümüşsüyü yurduna, «masuniyet» telâkki
si içerisinde sığınan grupları kanun hudutları
na sokmak ve adalete tevdi leitmek üzere Türk 
polisi vazifesini ifa etmiştir. O kadar sabırla 
vazifesini ifa etmiştir İki, 'kıymetli arkadaşlarım, 
vazifeli emniyet âmiri (sükûnete davet ettiği sı
rada 10 -15 kişi tarafından tartaklanıp sürüklen
miş ve akıbeti meçhul bir durum olmasına rağ
men içeriye götürülmüş, bu 'anıda Polis vazife 
ve salâtayetleri Kanununun 6 ncı maddesine 
göre mef is müdafaası hakkı tanındığı halde, va
him hâdiseler olabilir, diye 'soğukkanlılığını (mu
hafaza etmiş, ısilâhmı dahi kullanimamış, 5 saat 
üniversite yurdunda dayak atılmış, 5 saat son
ra 4 tane kaburgası kırık vaziyette, ağzı yüzü 
kan içerisinde Türk polisi yerlere atılmıştır. Ne
den bunun hesabını, bunu yapanlara karşı mü
samahakâr hareket ettiniz, diye sormuyorsu
nuz? 'O itibarla kıymetli (arkadaşlarım, polis bu 
kadar sabırlı, bu kadar teennili. 

Hepiniz hatırlarsınız, Ihafızalarınızı tazele
mek 'isterim, boykot ve üniversiteyi işgal hâdi
selerinde üç dekan yazılı olarak üniversiteye 
müdahale İstemiştir. Ama !biz meseleyi fevka
lâde ciddi, fevkalâde 'soğukkanlı mütalâa ede
rek bir polis - ÎDevlet, bir üniversite - polis me
selesi 'haline getirmemek için geçmiş hâdiseler 
muvacehesinde mesuliyeti çok ızaman üzerimize 
almak suretiyle girmedik. Hattâ istanbul Ede
biyat Fakültesinin işgali hâdisesinde, gazete
lerden okumuşsunuzdur, şahsan şu emri ver
dim mesuliyet deruhde ederek; «Bu işgaller 
ve boykotlar dolayısiyle polise vâki olacak te
cavüz olayında polis sessiz kalacaktır» dedim. 
Evet, yazılı olarak... Akşam Gazetesinde de çık
tı, onu gayet ciddiyetle okursunuz. Oradaki 
emniyet müdür muavini olan, sonradan da ba
şından taşla yaralanan emniyet müdür muavini 

toplum polisine emir vermiştir, «Aman müda
hale etmeyin» demiş ve müdahale edilmemiş
tir. Bu kadar soğukkanlı davramlmıştır, bu 
hâdisede, Saat 20,00 den sabahın 4 üne kadar 
5 saat emniyet âmiri tartaklanıp içeri soku
lup, hürriyetinden mahrum edilmiş ve devamlı 
surette Gümüşsüyü civan taşlanmış, ayyuka çı
kan küfürlerin haddi hesabı yok; burada söy
lenen lâfları söylemekten teeddübediyorum. 
Şahsım için değil, Türk Devleti için söylenen 
lâfları burada tekrarlamaktan teeddübediyo
rum arkadaşlar. Bunlar zabıtlarda mevcuttur 
ve bir çok müşahidin gözü. önünde cereyan et
miş elim hâdiselerdir. Bu vaziyet karşısında sa
baha kadar bekliyen polis, nihayet hâdiselerin 
daha çok şiddetini arttıracağı ve tevali edeceği 
kanaatine vardığı için âmirleri ile beraber Gü
müşsüyü Yurduna girmiştir. 

Gümüşsüyü yurdunun masuniyeti yoktur. 
351 sayılı Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kanununun 22 nci maddesi «Bayındırlık Ba
kanlığınca inşası ve donatımı tamamlanan yurt
larla, bu Kanımla Kuruma intikal edecek bü
tün yurtlar işletilmek üzere kurumca üniver
sitelere terkedilir» der. 

Şimdi Sayın Karafakıoğlu'nun, müsaade 
buyurursanız, o hâdiseler dolayısiyle bizim yaz
dığımız yazıya cevabını, yurdun masuniyeti 
var mıdır, polis girebilir mi, giremez mi, diye 
yazdığı cevabı okuyayım. Her türlü tedbiri ala
rak işte burada emri ben verdim «Dikkat edin, 
girmeye dikkat edin» Ama sizin dedektifleri
niz var, benim telefonla emir verdiğimi söylü
yorsunuz... Bir taraftan muhabere hürriyetin
den, masuniyetten bahsedersiniz, bir taraftan 
da telefon dinlemeye gayret edersiniz. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Siz 
nefesleri dinliyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Yani, yalan olduğunu kendiniz ifa
de ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, size bari bir ceza 
vermek mecburiyetinde kalmıyalım, rica ede
rim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — İstanbul Teknik Üniversitesi Sena
tosunun bildirisi; 17 Temmuz 1968 ve Gümüş
süyü'nda olan hâdiseler dolayısiyle: «1949 yılı 
Ekim ayında 5375 sayılı Kanunla Millî Eğitim 
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Bakanlığına ve bu Bakanlıktan Yüksek öğ
retim Kredi ve Yurtlar Kuruımuna devredilen 
yurt binası ve buna ulaştırılan yola polis mü
dahalesinin üniveriste muhtariyeti ile ilgisi ol
madığı, daha önceki yıllarda da olaylar vesi
lesiyle vilayete bildirilmiştir. Senato dün 
16 . 7 . 1968 tarihinde toplantı halinde iken vi
lâyetten aynı konuda bir soru yazısı gelmiş ve 
kanuni durum tekrar tesbit edilmiştir. Bu iti
barla rektörün, yurt binasına polis davet etme
si vâridolmıadığı gibi, buna lüzum ve imkân da 
yoktur, öğrencilerin böyle bir davet rivayetine 
inanarak rektör aleyhinde yaptığı çirken göste
ri bu yüsdcn yersizdir ve Senatoda şiddetle red
dedilmiştir. Senato ayrıca, öğrenci yurduna 
öğrencilerin durumu ile ilgilenmek üzere giden 
rektöre, dekanlara ve öğretim üyelerine yapı
lan çirkin tezahüratı ve bir öğretim, üyesine kar
cı yapılan fiilî tecavüzü esefle karşılar. Duru
mu yakından izlemekte olan İstanbul Teknik 
Üniversitesi Senatosu, Üniversite dışında cere
yan etmiş olmakla beraber, öğrenciler ve Türk 
üniversite topluluğu için ağır sonuçlar doğu
ran bu olayı üzüntü ile kamu oyuna açıklar.» 

istanbul Vilâyeti tarafından Teknik Üniver
siteye yazılan yazı da şudur : 

«Emniyet Müdürlüğü ifadeli 16 Tem
muz 1.963 tarih, 13316 sayılı yazı karşılığıdır. 

5375 sayılı Kanunla devredilmiş bulunan Gü
müşsüyü Erkek öğrenci Yurdunun bugünkü hu
kuki durucumun ekli 17 Temmuz 1968 tarihli 
Senato bildirisinde mündemiç bulunduğunu bil
dirir, saygılar sunarım.» 

TARÎK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — O 
kanun mülgadır Sayın Bakan. Mülga bir ka
nuna göre hüküm yürütmüştür. 

ALİ KARCI (Adana) — Üniversite bilmiyor
sa siz bilmeye mecbursunuz. Mülga bir kanun
dur. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Onun münakaşası da ayrıca yapıla
bilir. Bir yerde suç masuniyetinin mevcudolup 
olmadığı, ağır suç işlenen bir yere Devlet zabı
ta kuvvetlerinin girip girmemesi meselesi İstan
bul Valisi tarafından ortaya atılmış ve münaka
şa konusu yapılmıştır. Bizim kanunlarımızda 
işlenen suçun, suç yerinin ve suçlunun masuni
yeti diye bir yer ve müessese mevcut değildir. 

«üniversitenin Gümüşsüyü binası önünde 
başlayıp öğrenci yurdunda devam eden fiilî ha

reketler sonunda yaralanan öğrencilerin duru
mu iie ilgilenmek üzere yurt binasına giden rek
tör, dekanlar ve bâzı öğretim üyelerine yapılan 
hücumlar, isnatkâr ve kaba muameleleri tekrar 
gözden geçirerek yöneticiler ve öğretim üyele
rinin sahasında rektöre ve öğretim üyeliği mâ
nevi şahsiyetine yöneltilen bu derece haksız te
zahüratın bir öğrenci topluluğu içinde yer bul
masından derin eza duymuşlardır. Bu hareketi 
protesto amacı ile senato üyeleri, Rektör ve de
kanlar görevlerinden topluca ve oy birliği ile 
iştira etme kararını almışlardır.» 

Bimdi bunları şunun için arz ediyorum. Bi
zatihi öğretim üyeleri, rektör ve dekanlar hâ
disenin öğrenci hareketi olarak değil, mahdut 
kimseler tarafından kentlilerine nasıl tecavüz 
edildiğinden duyulan teessürü ve kendi müşte
milâtı sayılan yurt binasında yapılmış olmasın
dan duyulan teessürü beyan etmişler ve bunun 
reaksiyonunu göstermişlerdir. Zannediyorum ki, 
bu vesikalar ve bu hâdise Türk siyasi tarihi 
İğin, keza Türk Devleti için çok ibretamiz, 1968 
yılı hâdiseleri içerisinde müstesna bir yer işgal 
edecektir. 

Saat 4 te kanunların kendisine verdiği yet
kileri kullanan toplum polisi, yurda girmiş ve 
suçluları almıştır. Suçlulardan bir kısmı ya
taklarında falan değil, sırf suçlarını maskele
mek için o anda elbiselerini çıkarıp yatakların 
içine girmişlerdir ve bunun inkârı filân yok, 
ertesi günü 32 kişi adliyeye tevdi edilmiş ve 
32 si birden tevkif edilmiştir, halen de mahke
meleri devam etmektedir. En son iki kişi, ki 
Veysi Sarısözen ve bir de Eavido isimli bir gay
rimüslim TİP li ve Fikir Kulüpleri Federasyo
nu üyesi, Teknik üniversite Talebe Cemiyetin
de üye olan bir talebe de bu ayın 24 ünde tahli
ye edilmiştir. Veysi Sarısözen sizin değilse 
söyleyin, bizim değil deyin. 

SADUN AREN (İstanbul) — Bizim o. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Daha böyle çok. izmir'deki 5 tane, 
bizzat kendilerinin imzası ile TİP li olan, sabo
taj hareketlerine karışanlar için bir gün evvel 
Nihat Sargın Bey dediler ki, TİP li değil. Erte
si günü vesikalarını ibraz ettik, ondan sonra 
«İçişleri Bakanı bombayı, koydu» dediniz. 

Şimdi çok kıymetli arkadaşlarım; o gün suç 
işliyen ve suçları devamlı surette artıran 32 ki-

I gi polis tarafından yakalanmış, sabahleyin adli-



M. Meclisi B : 87 2 . 10 . 1968 O : 1 

yeye tevdi edilmiş ve 32 si birden de tevkif 
edilmiştir. Haklarındaki dâva devam etmekte
dir. O halde polisin dayak atması, polisin öldür
mesi meselesine gelince; herkes hakkına razı 
olsun. Türkiye'de Türk adliyesinin müstakil 
ve her türlü tesirden uzak karar verdiği kana
ati vicdaniyesi ve hakikati ortada iken bunun 
münakaşasını yapmaya hakkımız yoktur. Ve
dat Demircioğlıı'nun polis copu ile mi öldürül
düğü veya öldürülmediği morg' raporu ile belli
dir. Bunun dâvası devam ediyor, gün ışığına 
çıkacaktır. Suçlu kim varsa o zaman gayet ta
biî Türk hâkimi tecziye eder. Binaenaleyh, or
tada daha henüz kesinleşmemiş karar dururken 
mahkûm etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu su
retle Türk polisini kötülemek, kötü niyetli, 
anarşist Devlet düşmanlarının yapacağı işdir. 
(A. P. sıralarından, «bravo» sesleri, alkışlar) 
Bunun başka izah tarzı yoktur. Mesele mahke
mededir, adliyededir ve devam etmektedir, dâ
vası tahkikat safhasındadır. Onun için ben 
burada adlî tıbbın raporunu okumıyaeağım, 
Anayasamıza aykırıdır, okumuyorum. Mahke
me kararı neticelenince o zaman çıkarsınız, şu 
söylediklerimi yüzümüze vurursunuz, dersiniz 
ki, sis hakikat dışı yalan beyanda bulunuyorsu
nuz, yahut da kanun dışı emirler veriyormuş, 
sis bu idareyi yapamazıma. Bu şekiklo mura
kabe yolları vardır, biz ona her zaman hürmet 
ederiz ve icabını yaparız. Makamı, biz hiçbir 
zaman baba mülkü olarak, yahut da muayyen 
gruptan tevarüs etmiş bir müesese olarak ka
bul etmiyoruz. Ağır ama şerefli Devlet hizme
tine, teveccühler ve meşru kararlar devam etti
ği müddetçe devam ederiz ve onun için de hiç
bir şeyden yılmayız. 

Kanun ve nizam dışı tek hareketi getirme
nizi istirham ediyorum. Konya hâdiselerini de 
bu ölçüde değerlendiriyorum. Hiçbir saman ka
ba kuvvetin, kanun dışı bir hareketin ne tasvip-
kârıyız, ne terviç etmişizdir, ne de onun yanın
da olmuşuzdur, sureti katiyede kabul etmiyo
ruz ama mahkûm olmuş. Neden dolayı mah
kûm olmuşsa onları lütfen değerlendirin. Kon
ya'da mahkûm olanları kim götürmüş? Mahke
me daha neticelenmedi, temyiz edildi, daha 
Temyiz karan bitmeden, kesinleşmeden Tarık 
Ziya pasajı okudu. Zannediyorum ki, bu hak
şinaslık değil. Ben okumuyorum bunları, oku
muyorum arkadaşlar. Doğru değil, yarın mah-

cubolaoaksınız. Konya hâdiseleri dolay? siyle 
Konya Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ve
rilen karar I7İ sayılı Kanuna muhalefettendir. 
G-asp, yağına ve saire yoktur. Burada takibat 
vardır, neticeVx:.emiştir. 

YUNUS KOÇAK "(Konya) — Bozuldu mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Geldikten sonra onun münakaşasını 
yapalım. Mahkeme kararı kesinleşsin, burada 
onun münakaşasını yaparız. Ama zımnen Kon
ya'da yapılan hareketleri irticai hâdise gibi gös
termek.' Konyalıyı mürteci gibi göstermek ve 
mutlaka dediğim dedik diye peşin hükümle 
cnunla irtibat ettirmek haksızlık olur, insafsız
lık olur. Konyalı Cumhuriyetin, inkılâpların hiç
bir zaman karşısında olmamış insanlardır. Kon
ya camilerinde Millî Mücadele zamanında Ata
türk'ün lehinde ve Millî Mücadele lehinde kon
yak. hocalar vaazda bulunmuşlardır arkadaşlar. 
Bunun münakşasını şimdi yapmak istemiyorum. 
Hâdiseler mahkeme kararı De taayyün etsin, 
tescil edilsin, ondan sonra hakikaten suçumuz 
varsa onu yapalım. 

Orada da polis harekete geçmiş, 12 polis 
yaralanmıştır. Ama büyük kütleler karşısında 
hepiniz takdir buyurursunuz, kütle psikolojisini 
zabıta kuvvetlerinin gayet iyi değerlendirmesi 
lâzımdır. Geçen sene Elbistan olayları dolayı-
siyle Şûrayı Devletin bir kararının gerekçesini 
burada arz ettim. Küçücük yanlış hareketler 
büyük, fecî, telâfisi gayrimümkün ihtilâtlar ve 
neticeler tevlideder. Zabıta bunu daima hesa
ba katmak mecburiyetindedir. Kütle hareket
lerinde çok soğuk kanlı olmak lâzımdır. 

Arkadaşlarım; 3 seneden beri üçyüz küsu
ra yakın kanuni ve gayrikanuni sokak hareketi 
olmuştur, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka
nununa uygun olanlar olmuştur, olmıyanlar 
olmuştur. Ama çok şükür bugün bizi üzecek 
hâdiseler azalmıştır. 

171 sayılı Kanun sarihtir, toplantı ve göste
riler saldırısız ve silâhsız olanaktır. Anayasa hak 
olarak tanımıştır. Ama silâhlı veya sopalı, te-
cavüzkâr olursa kanun yine müeyyide koymuş
tur, ne yapılacağını ifade etmiştir. 171 sayılı 
Kamınım 14 ncü maddesi gayet sarihtir, müsa
ade ederseniz, evvelce bu tescil edildi, ama bu 
vesile ile bir kere daha arz etmeli istiyorum: 

«13 ncü maddede yazılı hallerden her han^i 
bilinde mahallin en büyük mülkiye âmiri veya 

— 807 — 
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görevlendireceği zabıta âmiri veya zabıta âmir
lerinden biri toplantı veya yürüyüş yerine gelir, 
gelişini münasip şekilde bildirir, kalabalığa, ka
nuna uyarak dağılmalarını ve dağılmazlarsa zor 
kullanılacağını, topluluğun duyabileceği vası
talarla ihtar eder, kalabalık dağılmazsa zor kul
lanarak dağıtır. Zabıta kuvvetlerine karşı fiilî 
saldırı veya mukavemet vukubulduğu takdirde 
veya zabıta kuvvetlerinin muhafazasına memur 
oldukları yerlere fiilen saldırı halinde ihtar em
rine hacet yoktur ve 15 nci maddesinde toplu
luk içinde suçluları yakalamak için 14 ncü mad
dede yazılı emir ve ihtarın yapılmasına lüzum 
yoktur.» 

Gümüşsüyü hâdiselerinde daha ayrıca Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun muayyen mad
deleri var, onları okumuyorum. Kanunun za
bıtaya verdiği yetki içerisinde işlenen suçun te
kevvünü ve herkesin gözü önünde cereyan eden 
hâdise karşısında... 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Neye polis bu 
yetkiyi kullanmadı? 

BAŞKAN — Sayın Koçak; yapmayın Allah 
aşkına, nedir bu haliniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Polis vazifesini ifa etmiş ve 24 saat 
değil, hattâ 7 - 8 saat içerisinde adliyeye tevdi 
edilmiştir. 130 a yakın, bu hâdiseler dolayı
siyle, işlenen suç vardır, hepsi mahkemededir. 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri hakkındaki 
Kanuna aykırı hareketten, polise mukavemetten 
ve İsrardan mahkemeye tevdi edilen dosyalar 
mevcuttur. Gayet tabiî ayrıca polis hakkında 
da, toplum polisi hakkında da Gümüşsüyü olay
ları dolayısiyle açılmış tahkikat vardır, o da 
mahkeme neticesinde ortaya çıkacaktır. O za
man rahatlıkla bunun münakaşasını burada yap
mak imkânını elde etmiş olacağız. 

Zannediyorum ki, ana hatları, ile, hattâ bi
raz da, çünkü o şekilde bizi mecbur ettiler, 
gensorunun dışına çıkmak suretiyle mâruzâtta 
bulunmuş oluyorum. Yüce Meclise, Hükümet 
olarak daima malûmat arz etmeyi ve hesap ver
meyi başlangıçta arz ettiğimiz şerefli vazife te
lâkki ediyoruz. Yüce Meclisi hürmetlerimle se
lâmlıyorum. (A. P. milletvekillerinden, alkışlar.) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Hüseyin 
Balan'in, polis tarafından istanbul Teknik Üni
versitesi öğrenci Yurduna yapılan baskın ve bu 
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baskın sonucu meydana gelen müessif olaylar 
sebebiyle İçilşeri Bakanı hakkında, Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince, gensoru açılmasına 
dair önergesinin gündeme alınıp alınmaması ko
nusu müzakere edilmiş bulunmaktadır. 

Gensoru önergesinin gündeme alınmasını 
oyunuza sunacağım; gensoru önergesinin gün
deme alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Gensoru önergesinin gündeme alınması kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi muhterem, arkadaşlarını; açık oylama
da oylarını kullanmıyanlar varsa lütfen kullan 
sın. Var mı efendim açık oylamada oy kullan-
mıyan? 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Türkiye'ye girip yasak edilen bir papazın özel 
izinle İstanbul'a gelmesine imkân sağlandığı ve 
Türkiye aleyhindeki faaliyetlerinin suç teşkil 
etmesine rağmen tevkif edilmediği iddiasiyle 
Dışişleri ve Adalet Bakanları hakkında Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru açılma
sına dair önergesi (11/75) 

BAŞKAN — Gündeme alınıp alınmaması 
hususunda müzakereye geçiyoruz. 

Bir Önceki birleşimde bu gensoru önergesi 
okutulmuş bulunmakta idi. Tekrar okutulma
sını arzu eder misiniz, efendim? («Hayır» 
sesleri.) 

O halde gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmaması hususunda açıdan müzakerede ilk 
söz önerge sahibi Sayın Reşat Özarda'nmdır. 

Buyurun, Savın Özarda. 

Sayın Özarda, birleşim başında verilen 
önerge bu gensoru önergesini de kapsamakta
dır. Bu sebeple sözünüz onbeş dakika ile 
kayıtlıdır. Buyurunuz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, gensoru yoluna pqk 
ciddî ve önemli konular bahis konusu olduğu 
zaman başvurulmasına inanmış arkadaşları
nızdan biriyim. Bu bakımdan bir papazın 
Türkiye'ye girmesine müsaade edilip edilme
mesi gibi bir hâdiseden dolayı gensoru açıl
masını belki küçümseyenler olabilir. Ancak, 
muhterem arkadaşlar konu açıklandığı zaman 
anlaşılacaktır ki, mesele bir papaz meselesi 
değil, millî bir meseledir ve büyük önem 
taşımaktadır. 



M. Meclisi B : 87 2 . 10 . 1968 O : 1 

Bir defa Türk tarihi, din adamı kisvesi 
altında, papaz, metropolit unvanı altında 
daima siyasetin içine girmiş, Yunan Hükü
meti tarafından Türkiye aleyhine kullanılmış 
örneklerle ve "bunların Türklere karşı işledik
leri hunharca cinayetlerle doludur. Ben şah
san ve her arkadaş, bir şahsın papaz ol
ması, din adamı olması dolayısiyle, onun bu 
dinî kisvesinden ötürü ona karşı bir husumet 
değil, her din adamına, gerçek din admına 
olduğu gibi, ancak hürmet ve saygı beslerim. 
Ancak, din adamı kisvesi altında siyasetin 
içine girip, birtakım entrikalarla Türk millî 
menfaatleri aleyhine çalışan kimselere karşı 
da daima uyanık davranmamız ve bunlara 
geçmişte olduğu gibi, tâvizkâr davranışlarla 
müsamaha etmememiz lâzımgeldiğine inan
maktayım. Tarihimiz Türk millî varlığı üze
rinde papazlann işledikleri cinayetler ve çe
virdikleri entrikalarla doludur, demiştim. Bu
rada, bu hâdiseyle ilgili olması ve neticede 
her iki hâdise arasındaki benzerliği bağlıya
cağım cihetle, sizlere bugüne kadar henüz 
neşredilmemiş bir tarihî vesikadan bâzı cüm
leler okuyacağım. Bu tarihî vesika 14 .12 .1335 
tarihinde Türkiye'nin millî kurtuluş müca
delesi yapan millî kuruluşlardan birisi tara
fından İstanbul'da bulunan işgal kuvvetlerin
den Amerika, ingiltere, Fransa ve İtalya dev
letlerinin temsilcilerine hitaben yazılmış bir 
yazıdır. 

«Güzel Türk ve Müslüman İzmir'imizin iş
galini temin için olduğu gibi, işgalden bu
güne kadar kendi eliyle cereyan eden vicdan-
güzar fecayide setr ve tevil zımmmda Avrupa 
ve Amerika medeni vicdanını iğfalden geri dur-
mıyan Yunan siyasetinin vazifesi münhasıran 
vicdanı beşerî tehzibolan ruhanileri de cürmüne 
teşrik ettiğini maalesef öğreniyoruz. 

Bu cümleden İzmir Rum metrepoli Hristos-
tomos'la rüfakayı mesaisinin fecayii vakıanın 
güya Türkler tarafından yapıldığı hakkında 
Yunan matbuatı ile veya taraftaranına neşret
tirdi silsile! ekâzibe zamimeten Amerika ve Av
rupa'da insanları gözleriyle aldatacak tesavir ve 
sinemalarda dâhi teşhir ettireceklerini hayretle 
öğrendik. 

Resmî tahkikatı ile Türk'ün hakkını öğre
nen ve bittabi Avrupa'ya da tanıtan devleti 
matbuayı fabimelirinin bu hususta da nazarı 

dikkati celbiyle medeni efkârı iğfalden vikayeye 
delâlet buyurmalarını, vekayii mebhusenin bilâ
kis Yunanlılar tarafından ika edildiğini fiilen 
ve müsbit tasavir ve delâilin de pek yakında 
neşir ve ilân edilmek üzere bulunduğunu arzla 
takdimi hissiyatı ihtiramkârı eyleriz.» 

Muhterem arkadaşlar, işgal sıracında Anado
lu'da metrepolit kisvesi altında papazların 
Türk'lerin katliamına fetva verip, bunları tah
rik ve teşvik ederek işlettikleri büyük cinayet
leri dünya efkârı umumiyesinde kapamak mak-
sadiyle birtakım yalan ve sahte vesaik ve delâ-
ille bütün bu vahşetin Türk'ler tarafından iş
lendiğini dünya efkârı umumiyesine göstermek 
ve inandırmak hususunda sarfettikleri gayret
ler hepinizce malûdur. Bu okuduğum vesika^ 
Yunanlıların, himayesine sığındığı büyük dev
letlerin temsilcilerine bir ikaz mahiyetinde, hem 
Türkiye'de işlenen cinayetlerin faili olan bu 
kimselerin, bir taraftan da cinayetlerin failini 
Türkler olarak göstermek yolunda sarfettikleri 
gayretler karşısında uyanık olmalarını tavsiye 
eden bir yazıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bahis konusu olan 
Yakovas da bu yazıda adı geçen Hristosto-
mas'tan hiç de f arkjı olmıyan bir Türk düşmanı, 
din adamı kisvesi altında uzunyıllardan beri 
Türk millî menfaatleri aleyhine faaliyet göste
ren bir kimsedir. Bu şahıs İstanbul'da doğup, 
büyümüş olmasına rağmen daima Türk millî 
menfaatleri aleyhine çalışmış, Rum Ortodoks 
Patrikhanesinin çatısı altında bir yılan gibi 
daima Türk milletini sokmaya yeltenmiş, fesat 
hareketlerine devam etmiş, en nihayet 1957 yı
lında Türkiye'den ayrılarak Amerika'ya gitmiş 
ve orada Amerikan tâbiiyetine girmiştir. Gerek 
Türkiye'de bulunduğu sırada, gerekse Ameri
ka'ya gitmesinden sonra devam eden Türk 
aleyhtarı faaliyetleri dolayısivle Türkiye Hü
kümeti, bu şahsın bir daha Türk hudutları içe
risine sokulmamasına karar almıştır. Bu şahıs 
son senelerde Amerika'da bulunduğu müddetçe 
devamlı surette Türkler alevhinde faaliyette 
bulunmuştur. New - york Metrepoliti olan Yako
vas, Kuzey ve Güney Amerika'da ortodoks kili
sesi reisi ruhanisi sıfatı ile bütün Amerikan kı
tasında Türklere karsı bir husumet yaratmak 
için elinden gelen bütün gayreti harcamıştır. 
Bu papaz her sene Newyork'ta düzenlenen Yu
nanistan'ın kurtuluş bayramında daima ön saf-
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ta yer almakta, politikanın içerisinde bulun
makta ve Türklerin barbarlığından bahsetmek
ten çekinmemektedir. Bu şahıs Dünya Kiliseler 
Birliğini kendisine melce ittihaz ederek orada 
da din kisvesi altında Türkleri bütün dünyaya 
barbar bir millet olarak göstermekten çekin
memiş, her vesileyle Türkiye'ye baskı yapılma
sını ve hattâ Türklere karşı haçlı seferleri açıl
masını daima teşvik ve tahrik etmiş bir kimse
dir. 

Muhterem arkadaşlar, gerek yurt içinde, ge
rekse yurt dışında devamlı olarak Türkiye aley
hine, Türkler aleyhine bu derece şenî faaliyet
lerde bulunan bir papazın, velevki o bir papaz 
kisvesi altında dahi olsa, g-erçek hüviyeti Türk 
milletince ve Türk Hükümetince malûm ve mü
sellem olup, ihaneti dolayısiyle Türkiye'ye gir
mesi yasak edilen bu papazın özel bir müsaade 
ile ve yanında 144 papazın daha Türkiye'ye gel
mesi hic de Türkiye'nin hayrına olan bir hare
ket değildir. Nitekim, bu papaz maiyetiyle bir
likte istanbul'a - bir turist olarak değil - gelmiş, 
d.o*r":dhn doğruya patrikhaneye girmiş, günler
ce orada kapalı kutu gibi birtakım fesatlar çe
virerek çıkmış, gitmiş ve kendisine bâzı sualler 
tavzih eden gazetecilere de büyük bir küstahlık
la *V,<m istediğim her zaman Türkiye'ye gelip, 
gidebilirim» diye millî şeref ve haysiyetimize 
meydan okumaktan çekinmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Ceza Kanu
nunun 4 ve 6 ncı maddelerinin hükümleri ga
yet sarihtir. Bir yabancı, yabancı topraklarda 
Türkiye aleyhine ağır cezayı müstelzim bir suç 
isliye'oe!k veya Türikye'nin millî birlik ve bü
tünlüğünü bozacak fiil ve hareketlerde bulun
duğu takdirde o şahsın Türkiye'ye geldiği an 
hakkında Adalet Bakanlığının izniyle derhal 
kovuşturma yapılması ve adalete teslim edil
mesi gerekmektedir. 

Yıllardan beri bu papazın dış âlemde ve 
özelikle Amerika'da Türkiye aleyhine girişti
ği faaliyetler dolayısiyle işlediği suçlar sık sık 
gazetelerimizin sütunlarında yer almakta ve 
bu husus ge^ek Hariciyemiz, gerek Dalihiye-
miz ve gerekse Adliyemiz tarafından bilinmek
tedir. Hal ve keyfiyet böyle olduğu halde Dış
işleri Bakanı Sayın ihsan Sabri Çağlayangil, 
kalkmış bu şahsa bir lütufkârlık olarak, Tür
kiye'ye girme müsaadesi vermiş. Bu şahsın, 
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böyle bir müsaadeyle dahi olsa, Anavatana 
ayak basar basmaz Adalet Bakanlığına düşen 
vazife, mevcut delillere dayanarak, hakkında 
derhal takibat yapılmasını istemektir. 

Bir şahıs, sırf yabancı uyrukludur veya pa
paz kisvesi altında saklanmıştır, diyerek ge
rek Türkiye'de bulunduğu müddet içerisinde 
ve gerekse Türkiye'yi terk ettiği müddet içeri
sinde devamlı surette Türk millî birlik ve bü-
tünlğünü bozucu faaliyetlerde bulunacak, Türk
leri barbar, vahşi diye bütün dünyaya tanıt
mak için gayret sarf edecek, Amerika'da kur
duğu ceımiyetlerle, Kıbrıs'ta Türklerin öldürül
mesi için milyonlarca dolar para toplayıp, bun
larla silâh aldırıp orada kardeşlerimize karşı 
(kullandıracak ve ondan sonra biz bu papaza, 
daha evvelce verdiğimiz, Türkiye'ye giremez, 
kararına rağmen, müsamaha gösterip kendi va
tanımıza alacağız. Böyle müsamaha olmaz muh
teremi arkadaşlar. 

Tarihimiz boyunca papazların melanetin
den çektiğimiz, daima onlara karşı tavizkâr ve 
himayekâr davranmış olmamızdan ileri gel
mektedir. Bendeniz din perdesi arkasında si
yasetin içinde olan ve Türk düşmanlığını ken
dilerine gerçek meslek ittihaz etmiş olan bu 
papazların daima karşısındayım. Hiç şüphe
siz ki, Türk Milleti de aynı fikir ve kanaattedir. 

Bugün Ortodoks Kilisesine mensup ileri gel-
m'ış papazlardan bir tanesini dahi gerçek hüvi
yetiyle bir papaz olarak görmek mümkün değil
dir. Bunlardan bir tanesi som 4 - 5 seneden be
ri topyekûn bütün Türk Milletini tedirgin 
etmiş, huzursuz etmiş ve gecesini - gündüzünü 
daima üzüntü ve sıkıntı içinde geçirmeye yol 
açmıştır. Bu papaz Kıbrıs'taki Makarios'tur. 
Şimdi bu adam oradaki kilisenin başpapazıdır. 
Kendisi bir papaz kisvesi altında dolaşmakta
dır diye biz bu papaza bir din adamı gözüyle 
mi bakacağız? Bu adam diğer ruhani reisler 
gibi, Rum Ortodoks Kilisesinin Ruhani reisleri 
gibi papaz kisvesi altında, din kisvesi altında 
daima Türk düşmanlığını yürütmekte, her fır
sat ve imkân bulduğu yerde Türkleri ezmekte, 
kahretmektedir. 

Biz bu papazların çevirdikleri dolaplarla, 
entrikalarla kendi Anodalu'muzda, öz vatanı
mızda binlerce, onbinlerce kadınımızı, çocuğu
muzu kahbece öldürttük. Bütün bunlar, bunlar 
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din adamıdır. Bunlara müsamaha edelim zih
niyetimden ileri gelmiştir. Bu kadar tecrübeden 
sonra biz hâlâ daha Türk düşmanlığı sabit ve 
müsellem olan bu gibi kimselere müsamaha 
göstermekte devam edersek tarih elbette teker
rür eder muhterem arkadaşlar. Bu bakımdan 
asla affedeımediğim bu gibi canilere karşı gös
terilen müsamahadan dolayı vermiş olduğum 
gensoru önergesinin lütfen kabulünü istirham 
«derim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-
ımıyan arkadaş var mı? Yok. 

Açık oylama muamelesi bitmiştir, kaldırınız 
kupayı. 

M. P. Grupu adına Sayın Cumalıoğlu, bu
yurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALI
OĞLU (Kayseri) — Muhterem Başkan, sayın 
Milletvekilleri; 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Tür
kiye'ye girişi yasak edilen Papaz Yakovas'm 
özel izinle istanbul'a gelmesine müsaade edil
diği ve Türkiye aleyhindeki faaliyetlerinin 
ağır suç teşkil etmesine rağmen tevkif edile
rek Türk Adliyesinin huzuruna çıkarılmadığı 
iddiasiyle Dışişleri ve Adalet bakanları hak
kında Anayasanın 89 ncü maddesi gereğince 
gensoru açı İmasına dair önergesi, üzerinde Mil
let Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üze
re huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Rum Ortodoks Kilisesinin New-York met
ropoliti ve aynı zamanda Kuzey ve Güney Ame
rika Grek Ortadoks Kiliseleri Birliği Başkanı 
Papaz James Athenas Yakovas, Covcozer, mil
lî menfaatlere zararlı faaliyetlerinden ötürü 
Bakanlar Kurulu karariyle Türk vatandaşlığın
dan iskat edilerek bir daha Türkiye'ye sokul
mamak kaydı ile yurt dışına sürüldüğü halde, 
özel bir izinle Türkiye'ye gelmesi ve kısa bir 
müddet de olsa Fener Patrikhanesinde misafir 
edilmesine müsaade edilmesi Türk kamu oyun
da geniş çapta bir infial uyandırmış ve milli
yetçi Türk gençliğinin nefret ve lanetini akset
tiren gösterilere ssbebolmuştur. 

1917 yılında imroz'da doğan, Heybeliada 
ruhban okulundan diploma alan, Fenel Patrik
hanesinin kadrosunda göreve atanan, memleke
timizde Tarabya ve Maltepe metropoliti olarak 

uzun süre sureta dinî hizmet gören Papaz Ya
kovas, mensubu olduğu Fener Kilisesinin geç
miş tarihî olaylar ve belgelerle sabit olan Yu
nan Megalo ideasına, gizli emel ve plânlarına 
sadık kalarak, nimetiyle perverde olduğu Tür
kiye ve Türkler aleyhine gerek yurt içinde 
ve gerekse yurt dışında geniş faaliyetlerde bu
lunduğu, Devlet emniyet teşkilâtı ve siyasi 
polis dosyalariyle tescil edilmiş bulunduğu ve 
azılı bir Türk - islâm düşmanı olduğu gerçeği 
tevatür halinde Türk âmme vicdanında dü
ğümlenmiş bulunmaktadır. 

Demokrat Parti iktidarı devrinde, Tarabya 
metrapoliti Yakovas imzasiyle, Patrik Athena-
goras'in himaye ve teşvikleriyle ve patrikhane
nin parasiyle çıkarılan «Nurlu Ufuklara Doğ
ru» adını taşıyan, Müslüman - Türk halkının 
dinî inançlarını ve millî geleneklerini tahrik 
eden bir risale ile Yüce Türk Milletinin mu
kaddesatı, kültürü ve tarih şuurunu hafife ala
cak kadar cürret ve küstahlık gösteren ve 
Türkleri hurafe ve efsanelere dayanan Hıristi
yanlık propagandası ile Ortodokslaştınp, Rı.ım-
laştıracağını uman Papaz Yakovas, zamanın 
Hükümeti tarafından adli bir takibata uğrama
mış ise de, milliyetçi Müslüman muharrirler
den lâyık olduğu cevabı almış ve hafızalarda 
gözü kararmış bir İslâm ve Türklük düşmam 
olarak damgalanmıştır. 

Türkiye'de bulunduğu müddetçe yerli E •: ı 
vatadnşlarımızm dinî ve ırki duygulanın tah
rik ederek Türklere ve Türkiye'ye karşı düş
manca telkinlerle zehirliyen, eski Bizans'ı ihya 
hülyası peşine düşen, Yunanlıların ENOSiSÜ'i 
gerçekleştirme idealini destekliyen, gerek açık, 
gerek gizli çalışmaları ile bölücülük, ırkçılık, 
Yunanlılık mefkûresiyle habis ve haince faali
yetler gösteren Yakovas, 1956 yılında Patrik 
Atenagoras tarafından Amerika'ya da gönderil
miş, orada ruhani sıfatından faydalanarak ki
liselerde, siyasi çevrelerde Devletimiz ve mille
timiz aleyhinde mel'unca faaliyetlerde bulundu
ğu haberi sık sık basınımızda yer almıştır. 

Kıbrıs konusunda Rumları desteklemek, Kıb
rıs Türklerini imha etmek için kurulan «Aha-
pa» teşkilâtına giren bu zat, Amerikan ve dün
ya Hıristiyan efkârını Türkiye aleyhine çevir
mek için her türlü yalan, iftira ve tezvirleri 
irtikâptan da geri kalmamıştır. 
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1958 yılında New - York Metropolitliğine 
seçilen Yakovas İstanbuldaki gizli faaliyetle
rini açığa vuracak kadar pervasızlık göstermiş, 
Makarios lehinde propagandalara girişmiştir. 

Amerika, Fener Patrikhanesi ve Yunanistan 
arasında sürekli seyahatler yapan Yakovas'm 
1962 yılında Fener Patrikhanesinin mahrem di
rektiflerini alarak Türkiye'den Amerika'ya 
gidince orada Türkiye aleyhinde çeşitli faali
yetlerde bulunduğu millî istihbarat tarafından 
tesbit edildiği için, Bakanlar Kurulu kararı 
ile Türkiye'ye girmesi yasaklanmış ve fakat 
1966 yılının Şubat ayında utanmadan Türki
ye'ye gelerek Patrikhanede gizli toplantı ve 
âyin tertiplediği görülerek sınır dışı edilmiş
tir. 

Türkiye'ye girmesi resmen yasaklandığı hal
de Başpiskopos Yakovas'in, 114 papaz ile bir
likte özel bir uçakla istanbul'a gelmesi, Pat
riğin hususi arabası ile Yeşilköy Hava Alanın
dan alınarak Patrikhaneye getirilmesi, Patrik 
Atenagoras ve Sen - Sinot Meclisi ile üç gün 
süren gizli bir içtima akdetmesi, dinî bir âyi
ne iştirakten ve uhrevi bir vazife görmekten 
öte gizli ve siyasi bir maksadın tahakkuunu 
hedef tutan bir ziyaret olduğu şüphesini uyan
dırmaktadır. 

Türk Milleti, Patrikhanenin ve bu karakter
deki papazların tarih boyunca vatana ve Türk'
lere karşı ihanetlerine ve kanlı melanetlerine 
şahidolduğu için, haklı olarak Metropolit Ya-
kovas'ın 114 Rum papazından mürekkep bir 
heyetle böyle bir ziyaret yapmasından endişe 
duymaktadır. 

Fatih Sultan Mehmet Hanın, islâmın; «Lâ-
ikrahe fiddîn», «Dinde zorlama yoktur», ilâhi 
emirlerine uyarak, dinî hizmetlerinde ve yerin
de bir ferman ile serbest bıraktığı ve Türk 
Devletinin himayesi altına aldığı Bizans kilise
si, Ortadoks Patrikhanesi olarak bugüne kadar 
istanbul'da tam bir hürriyet ve dokunulmaz
lık içinde varlığını muhafaza etmiştir. Türk'
lerin başka din mensuplarının itikat ve ibadet
lerine karşı gösterdikleri yüksek müsamaha ve 
saygıyı aşırı derecede istismar eden Patrik
hane, Fatih devrinden itibaren hâmisi bulun
duğu Türkiye Devletini yıkmak, Bizansı ihya 
etmek, Türkleri tarih sahnesinden silmek için 
gizli bir fesat ve ihtilâl ocağı halinde teşkilât

lanmış, bu hususta Türk'lerin dış düşmanları 
ile de münasebetler kurmuştur. 

Zamanla Patrikhaneye bağlı kiliseler, mâ
nâstırlar birer silâh deposu ve eşkiya yuvası 
haline girmiştir. Ne hazindir ki, Hazreti Me
sih'in vekilleri olduklarını iddia eden Patrik ve 
papazlar, Hazreti İsa'nın şefkat, af ve müsama
ha tavsiyelerini müslümanlar hakkında kin, in
tikam ve cinayet fetvası olarak yorumlayıp uy
gulamışlardır. 

Patrikhanenin ihaneti ve Türk Devleti aley
hindeki çalışmaları Kanuni Devrinde başlar. 
Rum Patriki Partenyos'un Eflâk Voyvodasına 
gönderdiği mektuplar buna bir delildir. 

Patras vakası ve Yunan isyanının elebaşısı 
olan Patrik Grogoryos'm ihaneti tesbt edilerek 
1821 de ikinci Sultan Mahmut tarafından 
muhakeme ettirilip Fener Patrikhanesi orta ka
pısı önünde asılması Patrikhaneyi Siyasi entri
kalarla ımeşjgul olmaktan aMsoyamamış, onun 
siyasi İhtiras ve emellerini frenliyemimiştir. O 
günden beri orta kapısı kapalı bulunan ve bir 
Türk ruhanisi veya Devlet reisi aynı kapı önün
de Mam edilmedikçe, Ayaısbfya Camiine çan 
dikiltmedikçe bu kapının lajçıimaması kararını 
allan Fener Patrikhanesi, eski Bizans impara
torluğunun vârisıi olduğunu 'iddia etmekte ve 
eski Bizansm iki başlı kartal bayrağını kasala
rında saklamaktadır. 

Türkiye'nin zayıf ve buhranlı zamanlarında 
ayaklanmalar, kanlı ihtilâller tertipliden, Dev-
Miımizin başına çeşitli gaileler açan, istanbul'un 
işgali senelerinde çift 'başlı kartal bayrağını ka
pısına asan patrikhane müstakil Yunan Devle
tinin kurulmasından isonra Türkiye'deki Rum
ları Yunanistan lehime kıyam ettirmek, mukad
des Türk topraklarını parçalamak gayesini güt
müştür. 

Yunanistan'da kurulan Etniki Eterya Cemi
yetinin 1918 Aralık ayından İtibaren istanbul 
merkezinin kurmay heyetini teşkil eden Patrik
hane bütün istiklâl Savaşımız boyunca Türkiye 
ve Türklük aleyhinde hummalı faaliyetlerde 
bulunmuştur. 

Trabzon Metropoliti Hırİsantios'un eliyle 
Pontus Rum Devletini 'kurmak üzere teşebbüs 
ettiği kanlı faaliyetleri de hepimizin {malumu
dur. 
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Patrikhanenin Türklük aleyhimde kurduğu 
ihanet şebekesinin reddedilmez tarihî delili ola
rak ve bugünkü Patrik Atenagoras'ın bu siyasi 
entrikadaki rolünü göstermesi itibariyle Ata
türk'ün basılı nutkunun üçüncü cildinin baş 
sayfasında yeralan 22 . 8. 1919 Erzurum ta
rihli ve 1 numaralı tamamini dikkat nazarları
nıza arz etmekle yetineceğiz. 

İslâm devletleri tarafından davet edilen Di
yanet İşleri Başkanının bu ülkelere seyahatle
rini lüzumsuz bulan A. P. Hükümeti; Patrik 
Atenagoras'ın Kudüs'te gizlice Papa ile buluş
masında ve hele Hıristiyan kiliselerinin, Yahu
dilerin Hazretıi İsa'mı çarmıha gerdiği inancın
dan doğan tarihî nefret ve intikam duygusunu 
bir kenara iterek Hahamlbaşını da bu gizli mü
lakata davet etmelerinde özel bir sebep ve en
dişe göremiyvı, Doğu ve Batı kiliıselerinin bir-
leştiriltmiesi gayreti adı altında Türklerce bilin-
miyen mukaddes topraklarımız bütünlük ve hü
kümranlığımızla ilgili olduğu muhakkak olan 
bâzı kararlar alınmasında patrik ve metropo
litlerin bu şekilde geziler yapmasınida Hüküme
timiz bir endişe ve mahzur görmemektedir. 

Papaz Yakovas'ın gelişi dolayıısiyle Milliyet
çi Türk Gençliğinin gösterdiği heyecanı, bu 
yoldaki beyan ve gösterilerini tabiî ve samimî 
karşılamak gerekir. Metropolit Yakovas'ın Ak
şam Gazetesinin 3 . 8 . 1968 tarihli nüshasın
da yeralan; «Türkiye'ye özel bir maksatla gel
medim. Turistik: bir geziye çıkmıştık, buraya da 
uğradım. Üstelik Türkiye benim vatanımdır. 
Ben burada doğdum, Türk Ordusunda askerlik 
yaptım. İstediğim zaman ve gerektiğinde Tür
kiye'ye gelirim.» tarzındaki beyanları samimi
yet ve realiteyle bağdaşamamakttadır. Çünkü 
bu zatın özel maksatsız ve turist olarak gelme
diği Cumhuriyet, Milliyet Ve hemen bütün Türk 
basınında yeralan; Metropolit Yakovas'ın Sen -
Sinot Meclisi üyeleriyle Patrikhanede iki gün, 
iki gece sürekli toplantılar yaptığı, haberleriy
le anlaşılmaktadır. Bu gizli tarantıların deva
mından şüphe ve 'endişe duyan Türk gençliği
nin millî heyecanının galeyana gelmesini, Pat-
irkhane aleyhinde nümayişlere girişmesini de 
tabiî karşılamalıdır. 

Yine Cumhuriyet Gazetesinin 4 . 8 . 1968 
tarihli nüshasında yeralan, İstanbul üniversite
si Talebe Birliğinin Patrikhane kapısı 'önüne si-
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yah bir çelenk bırakması ve Birlik Başkanı ile 
yöneticilerin Patrikhane kapısında bir basın 
toplantısı* tertipliyerek Hükümeti tutumundan 
dolayı yermesi bir kabahat olarak telâkki edil
memelidir. 

Gensoru sahibi Sayın Özarda'nm öner
gesinde, Dışişleri Bakanı ile alâkalı iddiasını, 
Akşam Gazetesinin 3 . 8 . 1968 günlü nüshasın
da çıkan ve adı geçen gazete muhabirinin 
tevcih ettiği; «Dışişleri Bakanı Çağlayangil 
ile Amerika'da yaptığınız özel görüşme sıra
sında size Türkiye'ye girebileceğiniz konusun
da teminat verdiği doğru mudur?» Sorusuna, 
Yakovas'ın : «Bu konuda hiçbir şey söyleye
mem, fakat Çağlayangil büyük ve anlayışlı 
bir Devlet adamıdır.» şeklindeki cevabı teyi-
detmektedir. 

Hâdiseler gösteriyor İki, Patrikhanenin Lo
zan Barış Anlaşmasiyle kabul edilen İstanbul'
da ikamet durumunu yeniden ele almak, Yu
nanistan'ın siyasi emellerine vasıta olan Ruha
nî Müesseseyi Yunanistan topraklarına naklet
menin Yunanlılar için hayırlı ve faydalı olacağı 
gerekçesiyle konuyu Birleşmiş Milletlere getir
mek zarureti doğmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, MP Meclis Grupu 
olarak önerge lehinde oy kullanacağımızı arz 
eder, Yüce Meclisi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, TİP Gru
pu adına. 

Buyurunuz. 

TtP GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK (Kon
ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekileri; 

Görüşülmekte olan gensoru önergesi üzerin
de TtP nin görüşlerini arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, millî menfaatle
rimiz aleyhinde hareketlerde bulunduğu için 
Papaz Yakovas'ın Yurdumuza gelişi o zaman 
basında ve kamu oyunda olumsuz tepkilere 
yol açmıştır. Adı geçen Yakovas'ın Kıbrıs ko
nusunda Türk Ulusunun ve Kıbrıslı Türk 
kardeşlerimizin aleyhinde, onların imhası 
yolunda istanbul'umuzun bir haçlı seferi dü
zenlenerek Türklerden alınması yolunda yani 
kısaca daima Türklük ve Türkiye aleyhinde 
her türlü kışkırtmaları tahrik, teşvik ettiği 
ve düzenlediği ve Amerika'da da bu yoldaki 
faaliyetlerine aralıksız devam ettiği ileri sü-
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rülen ve herkesçe bilinen hususlar arasında
dır. işte bu sebeplerle bu zat, bu Hükümet 
tarafından Türk vatandaşlığından iskat edil
miş ve Yurdumuzdan çıkarılmıştır. 

Basında ve önerge sahibinin önergesinde 
ileri sürüldüğüne göre, bu sebeplerle Türk 
vatandaşlığını kaybetmiş bulunan ve yurttan çı
karılan bu Papaz Yakovas, ki, halen New - york 
Kilisesinde Ortodoks Metropolididir, New-
york'ta Sayın Dışişleri Bakanımızla birlikte 
bir kahvaltı yapmak üzere buluşmuş ve te
sis edilen bu özel münasebet sonucu olarak yu
karıda belirtilen bütün meş'um faliyetlerine 
rağmen bu şekilde özel iltimasla Türkiye'ye gi
riş vizesi kendisine sağlanmıştır. 

Bu,. Türk Ulusu düşmanı Papaz Yakovas'-
m Sayın Cağlayamgil ile özel surette birlikte 
kahvaltı yapmak üzere buluştuğu ve bu bu
luşma sonucu Dışişleri Bakanının iltiması ile 
Türkiye'ye giriş vizesini sağlayıp sağlamadı
ğını veya bu giriş vizesini hangi yollardan 
sağladığını Sayın Bakanın bu yolda yapacağı 
açıklama ile öğrenmiş olacağız. 

Ancak; «Barbar Türkler, İstanbul Yunanın
dır, bir Haçlı seferi düzenlenip istanbul 
Türklerden alınmalıdır, Kibrıs barbar Türkle
rin olamaz.» diye her gittiği yerde ve her za
man Türkiye ve Türk halkı aleyhinde faali
yette bulunmaktan biran geri durmadığı bi
linen ve öne sürülen mahut Papaz Yakovas'in 
Türkiye'ye nasıl gelebildiği ve giriş vizesini na
sıl elde ettiği, o zaman gazeteciler tarafından, 
bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olduğu anla
şılan Faruk Öeliloğlu adındaki zat ©evabola-
ITİ'I : «Herkes Türkiye'ye turist olarak gelebi
lir, Yakovas'in Türkiye'ye gelen diğer turist
lerden hiçbir farkı yoktur.» diye olayı ka
patmak istediği bir vakıadır. Oysa Papaz Ya
kovas'm Türkiye'ye gelen diğer turistler
den yukarda sözünü ettiğim sebeplerden ötürü 
çok ama pekçok farkı vardır. Bir defa Ya
kovas, Türklük ve Türkiye aleyhinde her Türk 
vatandaşını şiddetle tahrik edecek ve ta
hammül edilemiyecek meşum faaliyetlerinden 
dolayı Türk vatandaşlığından ve yurttan çı
karılmış bir kişidir. Ve bu Yakovas Türkiye 
ve Türklük aleyhindeki faaliyetlerini hiçbir za
man durdurmamştır. Bu sebeplerle aşikârdır ki, 
Yakovas'in TüıJ;iye'ye gelen diğer turistlerden 
pek çok farkı vardır. 

Hal böyle olduğu halde Dışişleri Bakan
lığı yetkilisinin Yöd'kovas için; «Türkiye'ye 
gelen diğer turisetlerden hiçbir farkı yoktur.» 
diyerek onu temize çıkarmaya çalışması ve 
böyle bir kişinin Türkiye'ye girişine müsaade 
olunmasının müdafaası mümkün değildir. 

Aynca yine Faruk öeliloğlu; «Türkiye'ye 
herkes turist pasaportu ile gelebilir.» diyor. 
Bu da gerçeklere uymamaktadır. Zira Papaz 
Yakovas'm yanına 144 papaz da alarak özel 
uçakla istanbula gelip Hilton Oteline yerleşti
ği günlerde gazetelerde Papaz Yakovas'in Tür
kiye'ye gelişiyle birlikte ve bu gelişin basında 
yankıları devam edeırlken, diğer bir haber de dik
katten kaçmamış olsa gerektir. O zamanlar yur
dumuzda öğrenci ve gençlik örgütleri tarafın
dan düzenlenmiş olan Barış Şenliği için 16 
memleketten Türkiye'ye gelen ve gelmek ihti
mali bulunan ve içlerinde dünyanın ünlü yazar, 
filozof ve sanatçıları bulunan 58 ikisinin, içiş
leri Bakanlığınca, Türkiye'ye girişlerine mü
saade edilmemesi için alınan karar, Dışişleri 
Bakanlığınca bütün büyükelçiliklere bildiril
miş ve Dışişleri Bakanlığı bu uygulamasiyle 
Faruk Öeliloğlu'nun beyanının aksine, Türkiye'
ye turist pasaportu ile herkesin giremediğinin 
somut bir örneğini vermiştir. Üstelik, Barış 
Şenliği ile Türkiye'ye gelen veya gelmesi muh
temel olan bu ünlü kişilerden hiçbirisi de Pa
paz Yakovas (gibi Türkiye'nin ulusal yararları 
aleyhinde bulunduğu iddia ©dilen kişiler olma
dığı halde, hal böyle iken bunların turist pa
saportu ile Papaz Yakovas'm aksine Türkiye'
ye girişleri önlenmiş ve Türkiye'ye daha önce 
gelenler de sanki Papa Yakovas'm işlediği 
türden suçlar işlemiş kişiler gibi karakollar
da toplanarak apar - topar yurt dışı edilmiş
lerdir. Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, 
turist pasaportu ile herkes Türkiye'ye gelemi
yor. Ama Papaz Yakovas müstesna. 

Ayrıca bir nokta üzerinde durmak gerekir. 
Gazetelerin yazdığı doğru ise Türkiye ve Türk
lük aleyhine elinden gelebilecek her şeyi ya
pan ve mümkün olsa Türkiye ve Türk kelime
sini yeryüzünden silmek istiyen Yakovas, Dış
işleri Bakanımızla özel münasebet kurabiliyor 
ve bu özel münasebet sonucu Türkiye'ye giriş 
vizesini özel itimatla sağlamış bulunuyor. Bu
rada ıbir şey dikkatimizi çekiyor. Nasıl olup da 
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Yakovas Nevyork'ta Dışişleri Bakanımız Çağ-
layangil ile aynı sofrada özel şekilde buluşa
biliyor ve Sayın Dışişleri Bıakanımız bu buluş
mada sakınca görmüyor? Türk vatandaşlığın
dan çıkarıldıktan sonra vatanımız aleyhindeki 
faaliyetlerini Amerika'da sürdüren bu zatın, Sa
yın Dışişleri Bakanımızla özel münasebet sağ-
lıyabilmesi ve Türkiye'ye giriş vizesini elde ede
bilmesi Amerika Hariciyesinin tavassutu ile 
mi olmuştur, suali ister istemez akla gelmek
tedir. 

Şimdi burada sormak gerekir; Hükümetin 
(turist olarak Türkiye'ye gelmek istiyen kişile
re vize vermekte uyguladığı belli bir kıstas var 
mıdır? Varsa bu kıstas nedir? Papaz Yakovas 
gibi Türkiye ve Türk düşmanı olmakla dünya
da şöhret yapan bir kişiye, hem de yanma al
dığı 144 kişilik papaz kafilesiyle Türkiye'ye 
giriş vizesi vermekte gözetilen objektif kıstas 
nedir? Hangi objektif ölçülerle bu zatın bu şe
kilde Türkiye'ye girişine müsaade edilmiştir? 
Bu soruların Sayın Dışişleri Bakanımız tara
fından cevaplandırılmasına ihtiyaç vardır. 

T. i. P. olarak bu sebeple bir gensoru açıl
masından yanayız. Oyumuzu bu istikamette /kul
lanacağız. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yüce 
Meclisin daha önce almış olduğu karar gere
ğince saat 18,00 den itibaren sözlü sorular gö
rüşülecektir. Ancak bu gensoru önergesinin 
bitimmedek müzakerenin bu şekilde devamı ar
zu edilmektedir. Bu hususu Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bu gensoru önergesinin oylaması anına ka
dar müzakereye bu şekilde devam edilecektir. 

Grupları adına başka söz istiyen var mı? 
C. H. P. Grupu adına Sayın M. Kemal Pa-

laoğlu, buyurunuz. 
4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi 

hakkında kanun teklifinin yapılan açık oyla
masında 230 milletvekili oy kullanmış; 177 ka
bul, 41 ret, 12 çekinser oy çıkmıştır. Bu şek
liyle teklif Meclisimizce kalbul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Palaoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KE
MAL PALAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; Nevyork Metropoliti Ya

kovas Kukuzesin Türk yurttaşlığından ıskat 
edilmiş olmasına ve yurda girişinin yasaklan
mış bulunmasına rağmen, son iki yıl içinde se
bebi ve gerekçesi meçhul özel izinlerle tekrar 
yurda girebilmiş olması münasebetiyle Aydın 
bağımsız Milletvekili Sayın Reşat özarda tara
fından verilmiş bulunan gensoru önergesi için 
bu konuda O. H. P. Meclis Grupunun fikrini 
ve görüşünü sunmak üzere huzurunuzdayım. 

New - York Metropoliti Türk düşmanı Papaz 
Yakovas Kukuzes, vaktiyle yurttaşlığımızdan 
çıkarılmış idi. Yurttaşlığımızdan çıkarılmadan 
önce ve yurttaşlığımızdan çıkarıldıktan sonra 
daima devam etmiş bulunan yurdumuz, ulu
sumuz ve ulusal çıkarlarımız aleyhindeki faa
liyetlerden ötürü de hiçbir sebeple turist adı 
altında veya başka bir nam altında yurdumuza 
girmesi yasaklanmış idi. Bütün bunlara rağ
men bu Türk düşmanının; ortada bu kararlar, 
bu ıskat ve yasaklama kararları varken, 1966 
yılının Şubat ayında ve 1968 yılının Ağustos 
ayında iki yıl içinde iki defa Dışişleri Bakan
lığının delaletiyle istihsâl edildiği anlaşılan 
özel izinlerle ve kalabalık maiyetlerle sebebi, 
amacı karanlık seyahatler yaparak yurda gi
rebilmiş olmasını herşeyden önce partimin Mec
lis grupu ciddî telâkki etmiştir ve meseleye bu 
açıdan basit ve tabiî bir hükümet takdiri ola
rak değil, bunun da üstünde ciddî bir mesele 
olarak baktık. 

1966 yılına kadar bu Türk düşmanı papa
zın yurda gelip gitme istemleri daima haklı se
beplerle ve isabetli kararlarla reddedilmiş idi. 
Bu sebepler devam etmişken, adamın yurt dı
şında, Amerika'da ve bütün dünya kamu oyun
da çok alenî ve çok azgın bir Türk düşmanı 
olarak faaliyetleri devam etmiş iken, Dışişleri 
Bakanlığının aracılığı ile istihsal edildiği an
laşılan özel izinlerle yurda gelmiş olmasını, 
yurda sokulabilmiş olmasını ağır bir sorumlu
luk telâkki ediyoruz. Yüce Meclisin oylariyle 
bu önerge gündeme alınmalıdır ki, bu fevkalâ
de takdirin, mevzuat zorlanarak alınmış bulu
nan, millî çıkarlarımız aleyhine alınmış bulu
nan bu takdirin ve bu özel izinlerin Yüce Mec
lisçe ve Türk kamu oyunca bilinmiyen sebep
leri anlaşılabilsin. 

Vaktiyle yurttaşlıktan atılmış, yurda gel
mesi daima yasaklanmış ve önlenmiş bu açık 
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Türk düşmanı, istihsal edebildiği özel izinlerle 
o kadar küstahlaşabilmiş ve şımarabilmiştir 
iki, İstanbul'da Yeşilköy'de karşılaştığı haklı 
tepkiyi şu küstah sözlerle karşılayabilmiştir : 
«Tekrar geleceğim. Tekrar tekrar geleceğim.» 
Diyebilmiştir. Onu bu kadar küstah, bu kadar 
pervasız kılan bu özel müsaadelerin sebeplerini 
Yüce Meclis bilmek istemektedir, Yüce Türk 
kamu oyu bilmek istemektedir ve bunda haklı
dır. Olayı, bu mevzuat açısından ele aldıktan 
sonra kısa bir tahlile tabi tutmak istiyoruz. 

Herşeyden evvel Sayın Dışişleri Bakanı Ve
kilinden, "bu özel izinlerin; bu arada şunu da 
arz etmeme izin vermenizi dileyeceğim; değer
li arkadaşlarımızdan Trabzon Milletvekili Ali 
Rıza Uzuner'in 1966 yılının Nisan ayında, - eğer 
yanlış hatırlamıyorsam - Papaz Yakovas'ın yi
ne özel bir izinle gelişi münasebetiyle verdiği 
sözlü soru önergesi hâlâ gündemdedir ve el'an 
cevaplandırılmamış bulunmaktadır. Bugün bu 
vesile ile Dışişleri Bakanı Vekilinden sormak 
ve öğrenmek isteriz ki; çok yadırgadığımız, 
ulusal çıkarlarımıza aykırı telâkki ettiğimiz 
bu özel izinlerin ve bu fevkalâde muamelenin 
sebebi nedir? Amerika'da her konuda, (vatan
daşlığımızdan çıkarılmadan önce ve çıkarıldık
tan sonra) dozunu artırarak yıldan yıla ve 
günden güne her konuda ve özellikle Kıbrıs 
konusunda akla hayale gelmiyecek tertipler 
peşinde koşan, Dünya kamu oyunu yanıltmak 
için mezbuhane çalışan bu Türk düşmanının 
büyük müsamahalar görerek, lûtuflar göre
rek - ünlü Türk onuru bir yana itilerek kabul
ler görerek - özel izinlerle yurda sokulabilmiş 
olmasının sebebini ve gerekçesini Türk Meclisi 
ve Türk kamu oyu öğrenmek istemektedir. 
Eğer; papazın yurda zahirî dinî törenler ama-
ciyle ve arzusuyla gelmek istemleri özel izin
lerle karşılandığı takdirde mütehassis kılınabi
leceği, Türkiye, Türk çıkarları ve Türk yarar
ları aleyhindeki kampanyanın dozunu azaltabi
leceği sanılmışsa bu teşhiste de geniş ve derin 
ölçüde hataya düşüldüğünü söylemeye mec
bur sayıyorum kendimi. Milletlerarası müna
sebetler, arşı ulusal münasebetler duygulara 
dayanmaz. Hele çağlar ötesine sirayet ede
cek kadar şaşkın ve büyük ideallar peşinde, 
tahakkuk etmiyecek olan idealler peşinde ko
şan papazların beşerî münasebetlerle, lûtuflar-
la, kabullerle ve özel izinlerle duygulandırıla-

bilecekleri, mütehassis kılınabilecekleri ve böy
lece aleyhimizdeki düşmanlık kampanyasının 
dozunu azaltabilecekleri sanılmışsa geniş öl
çüde hataya düşülmüştür. 

Sayın Reşat özarda'nm gensoru önergesi
nin metninde, Sayın Dışişleri Bakanı ihsan 
Sabri Çağlayangü'in bir New - York ziyaretinde, 
Papaz Yakovas Kukuzes'i kabul ettiği ve hat
tâ kahvaltıya alıkoyduğu kaydedilmektedir. 
C. H. P. Meclis Grupu olarak bunun doğruluk 
derecesini bilmemekteyiz. Bu eğer doğru ise, 
şimdi burada bulunmıyan Sayın Dışişleri Ba
kanı ihsan Sabri Çağlayangil'e ve Hükümet© 
söyliyeceklerimiz olacaktır. 

Bunu bir temsil gücü ve anlayışı meselesi 
olarak ele alıyorum. Bu eğer doğru ise, vatan
daşlığımızdan iskat edilmiş bir papaz, hattâ 
iskat edilmemiş olsun, hattâ aleyhimizde faali
yette bulunmamış olsun, mâhaza bir papaz Bü
yük Türk Devletinin Dışişleri Bakanı tarafın
dan hemen kabul görebilmiş ve kahvaltıya alı-
konabilmişse bunu devletin onuruyla bağdaştı-
ramadığımızı söylemeye kendimizi mecbur sa
yıyoruz. Dış politikada ve temsilde her türlü 
şahsi ve millî hodbinlikten uzak, barışçı, hoş
görülü, insancıl, ama başı omuzlarının üstünde 
dik ve mağrur davranışlar istiyoruz. Atatürk 
bu devletin haysiyetini, mütareke istanbul'u
nun sokaklarından ve sıfırdan alıp en yüksek 
noktalara ulaştırmış idi. 

Ve vaktiyle, değil Papaz Yakovaslar, is
tanbul Rum Patrikleri dahi değil Dışişleri Ba
kanlarına, valilere bile muhatabolamazlardı. 
Ve Vali Muhittin Bey Fener Patriğini kabul 
etmezdi, «Fener Nahiye Müdürü ile görüşü
nüz» derdi. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Makarios'u 
kabul etmişlerdi, karşılamışlardı. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KE
MAL PALAOĞLU (Devamla) — Sayın İhsan 
Sabri Çağlayangil'in burada bulunmalarını çok 
temenni ederdim. Kendileri eski bir idarecidir
ler. Kendilerinin hepimizden çok ve yakından 
tanıdıklarını bildiğim rahmetli eski valilerden 
Fazlı Güleç, bir zamanlar istanbul Vali Muavi
ni idi. Fener Rum Patriği mezarlıklar konu
sunda çıkan bir ihtilâf için Ankara'ya başvur
muş ve Hükümetle görüşmek istemişti. Kendi
sine tebliğ edildi; Valiye başvurunuz, dendi. 
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Vali Muhittin Bey, vali muaviniyle görüşmesi
ni salık verdi. Vali muavini Fazlı Güleç, Fener 
Rum Patriğine bir hafta sonrası için randevu 
verdi, lütfen kabul etti. Tok ve vakur vilâyetin 
kararını tebliğ etti : «Mezarlıklar, ister rum 
mezarlığı olsun ister musevi mezarlığı olsun, 
ister müslüman mezarlığı olsun, hepsi beledi
yenindir. Bu konuda söyliyebilecek bir sözü
nüz olmamak gerekir» dedi. 

Devlet böyle inşa edildi, devletin haysiye
ti böyle inşa edildi ve o noktalara kadar çıka
rılmış idi. Tekrar ve ihtiyatla söylüyorum; 
gensoru önergesinin metninde kaydedilmiş bu
lunan bu vakıa eğer doğru ise ve eğer bu devle
tin Dışişleri Bakam bu papazı Nevyork'da ka
bul edebilmiş ve kahvaltıya alakoyabilmiş ise, 
bunu son derece hazin bir vakıa olarak telâkki 
ettiğimizi ıstırapla arz etmek istiyorum. 

Bütün bu sebepler muvacehesinde bu gen
soru önergesinin gündeme alınmasından yana 
olduğumuzu ve O. H. P. li milletvekilleri ola
rak bu istikamette oy istimal edeceğimizi he
pinizi saygılarla selâmlıyarak arz ediyorum. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu Adına Sayın 
Adalet Bakanı. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Güven 
Partisi Grupu adına söz istiyorum. 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Solmazer, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Tokat) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; eğer 1966 yılı içerisinde yani bundan 2,5 
sene evvel verilmiş olan bir sözlü soru önerge
si görüşülmüş olsaydı bahis konusu papaz Ja
mes Athenas Yakovas Covcovzer'in hepimizi 
müteessir eden bu ziyareti belki vuku bulmaz
dı. 

Muhterem arkadaşlarım, Güven Partisi adı
na görüşlerimizi arz ederken yaptığımız soruş
turmayı ve ilgililerden aldığımız bâzı bilgileri 
de huzurunuzda sunmak isteriz. 

Papaz Yakovas 1956 yılında Patrik Atena-
goras tarafından Amerika'da görevlendirildiği 
ve bu görevi sırasında devamlı olarak Türklük 
aleyhinde bulunduğu, her yerde tertiplediği 
konferanslarla, kurduğu cemiyetlerle Türklük 
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aleyhinde çalıştığı devrin hükümetinin dikka
tini çekmiş ve 1967 yılında bu Türklük düş
manı, Bakanlar Kurulu karariyle vatandaşlık
tan iskat edilmiştir. Yıl 1957. 

O tarihten sonra Papaz Yakovas Türkiye'
yi sık sık ziyaret edebilmiştir. Bu ziyareti de 
çift pasaport kullanmak suretiyle yapılmıştır. 
Yani Yakovas aynı zamanda çift pasaport kul
lanan bir sahtekârdır da. 

Muhterem arkadaşlarım; Mekropolit unvanı 
taşıyan bu papazın ağa babası olan Patrik, 
cumhuriyet devrinde, biraz evvel bir sayın ar
kadaşımızın arz ettiği muameleyi görmüştür. 
Bu papaz için Büyük Meclisin bu kadar işgal 
edilmesi bu tip papazların yetiştirildiği Hey
beli Rum Ruhban Okulundan başlıyarak Türk
lük düşmanı, islâmın düşmanı bu fesat yuva
sının bir icabına bakılması gerektiği gerçeğini 
de ortaya koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Anadoluda 
islâm âbidelerinin yükseldiği Konya'da, Kayse-
ri'de, Trabzon'da nazar boncuğu gibi dahi ol-
mıyan rum ve ortodoks kişiler olmadığı halde 
Konya metropoliti, Kayseri metropoliti, Trab
zon metropoliti isimleri taşıyan, isimlerini, un
vanlarını taşıyan papazlar -kütlesi yurdumuzun 
göbeğindedir. Bunlar bu isimleri temsilî ola
rak kullandıklarını da ifade etmekten çekin
memektedirler. Gaye, meşhur Yunan megalo 
ideası için ve gelecekte Türkiye'nin her zayıf 
ânında baş belâsı olan bu fesat yuvasının çe
virdiği entrikaların merkezinden işe başlamak 
icabeder. 

Bu açıklamayı yaptıktan sonra, Papaz Ya
kovas'm Türkiye'ye son ziyaretinin gelişi İM 
şekilde rivayet edilmekte: Bir tanesi, sayın 
önerge sahibinin gensoru önergesinde işaret et
tiği gibi, Türk Dışişleri Bakanının özel dostlu
ğunu kazanmak, onunla birlikte yemek yemek 
ve onun tavassutu ile Türkiyeye gelmek; ikin
cisi ise, bir dinî âyin için Yunanistan'a gelen 
Papaz Yakovas için Yunan hükümetinin de-
marjı ile Türk Hâriciyesinden üç gün için Tür
kiye'yi ziyaret izni istenmiş ve Yunan Hükü
metinin bu talebini Türk hariciyesi müspet kar-
şılıyarak, Türk düşmanı Yakovas'ın Türkiye'
ye son ziyareti vukubulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, kendi yurdunda 
bir lider olan Denktaş, yıllarca kendi yurduna 
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sokulmadığı ve bu yolda bu kadar ısrarlı dav-
ranılmadığı halde vatandaşlııktan ıskat edilmiş, 
çifte pasaport taşıyan bir Türklük düşmanının 
tekrar Türkiye'ye ziyaret izni verilmesi bütün 
politik düşüncelerin dahi dışında, bizim grupu-
muzun havsalasının almadığı bir olaydır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gelişin gazete
lere akseden başka bir yönünü de huzurunuz
da arz etmek isterim. Ben mümkün olduğu ka
dar benden evvel konuşan sayın konuşmacıla
rın konuşmalarını tekrar etmemeye çalışıyo
rum. 

4 Ağustos 1968 tarihli Hürriyet Gazetesin
de ve Bugün Gazetesinde şöyle bir yazı var : 
«Yakovas ikili anlaşmaların bir maddesinden 
istifade ederek Türkiye'ye gelmiştir. Bu mad
deye göre Amerikan pasaportunu taşıyan her
kes, herhangi bir ikamet iznine tabi olmadan 
ve vize almadan Türkiye'ye gelebilmekte ve 
üç ay kalabilmektedir.» 

Bu neşriyattan sonra günlerce gazeteleri 
takilbettik, hattâ yanılmış olmıyalım diye bu
gün öğle üzeri tekrar gazeteleri taradım, bir 
tekizbe rastlamadık. Eğer böyle bir durum var
sa, Türklük düşmanı her Mşi bir Amerikan pa
saportunu cebine sokmak suretiyle Türkiye'
yi ziyaret edebilecekse, bu bizim millî güven
liğimiz için de telhikeli bir husustur. Muhte
rem Hükümetin bunu bu kürsüden açıklığa 
kavuşturmasını özellikle istirham ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın İhsan Sabri 
Çağlayangil'in, Türk Dışişleri Bakanı olarak, 
bir Türklük düşmanı ile New - York'ta sabah 
kahvaltısı yapmış olabileceğini dahi düşünmek 
istemiyoruz ve bunun buradan resmen ifadesin
de fayda mütalâa ediyoruz. 

Yalnız bir nokta gene bizi düşündürmekte
dir, o da, 3 Ağustos 1968 tarihli Akşam Gaze
tesinde Papaz Yakovas'a sorulan bir sorunun 
cevabıdır. Soru aynen : «Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil ile Amerika'da yaptığı
nız özel görüşme sırasında size Türkiye'ye 
girebileceğiniz konusunda teminat verildiği 
doğru mu?» 

Bunun cevabı : «Bu konuda hiç bir şey söy-
liyemem. Fakat Çağlayangil büyük ve anlayışlı 
bir devlet adamıdır.» 

Papazın cevabı budur. Şimdi biz Güven Par
tisi olarak bu gensoru önergesinin açılmasına 

taraftarız ve oyumuzu bu istikamette kullana
cağız; bâzı hususların burada tartışılmasına 
meydan vermek için. Türklük düşmanı olan 
bir müesseseyi Atatürk devrinde olduğu hale 
getirmek için. 

Muhterem arkadaşlarım, Sen - Sinot Meclisi 
Atatürk devrinde Türk idare adamlarının huzu
runda müzakereler yapardı. Sen - Sinot Mecli
si patriği seçme hakkına sahiptir, fakat tâyin 
hakkı Türk Hükümetinindir ve bu Sen - Simot 
Meclisinde Türk memurları huzurunda müza
kereler, münakaşalar yapılırken bu papaz gü
ruhu Türk Hükümetine dalkavuklukta bir za
manlar yarış eder halde idi. Eğer bu gensoru 
açılırsa, Fener Patrikhanesinin Kıbrıs olayla
rından başlıyarak Türklüğe verdiği zararlaruı 
münakaşası yapılır ve bütün arkadaşlarımız 
bundan istifade ile bir hizmet yapmanın kı
vancına sahibohırlar. 

Bir de, Türk Dışişleri Bakanı bir Türklük 
haini ile Dışişleri bakanı sıfatını haiz olarak 
yemek yiyemez, yememiştir kanısındayız. Bu
nun burada dile getirilmesine de Güven Par
tisi olarak taraftarız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ziyaret Türk 
Milliyetçi Gençliğinde de büyük tepki ile kar
şılandı. Türk milliyetçileri Türklüğün düşma
nı olanlara devamlı olarak düşmandır. Türkler 
hiçbir zaman İsa kulları değil. Muhammet üm-
metindendir, kendine düşman olanları kah
retmek için her tertibe başvurmalıdır. 

Saygılar sunarım. (Orta sıralardan alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Cengiz Ekinci, Adalet 
Partisi Grupu adına, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA CENGİZ EKİNCİ 
(Kars) — Muhterem arkadaşlarım; 

1968 yılının 1 Ağustos günü Türkiye'ye Hı
ristiyan dünyasına mensup 114 din adamı gel
miştir. Bunların içerisinde bir Papaz Yakovas 
vardır ki gelişi protesto edilmektedir. Çünkü 
Yakovas Türk düşmanıdır, Türkiye aleyhine 
her türlü kampanyanın lideridir. Kıbrıs dâva
sında bizim için büyük aleyhtarlık yapmış
tır. 

Bu adam Türkiye'ye niçin gelmektedir? Ba
ğımsız bir milletvekili arkadaşımız bunun için 
Hükümete, ilgili bakanlara gensoru tevcih et
miştir. Muhalefete mensup gruplar da ittifak
la bu gensoruyu desteklemişlerdir. 
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Yakovas'm Türkiye'ye geldiğinin ertesi gü- J 
nü yayınlanan Akşam Gazetesi, daha sonra Re
şat ösarda imzasiyle Meclis Riyasetine verilen 
gensoru önergesi tam bir sadakatla yayınlamış 
bulunmaktadır. Ben şimdi huzurunuzda birkaç 
pasajını okumak suretiyle göstereceğim ki, Sa
yın özarda gensoru önergesini hazırlamadan 
evvel 3 Ağustos günü Aksam Gazetesi önergeyi 
hazırlamıştır. Bunu arz ederken - elbette mah
zuru yoktur - bir parlömanterin Meclis içi fa
aliyetlerinde bir gazeteye istinat etmesi, o ha
beri kıymetlendirmesi hususunu yadırgamıyo
rum. Ancak, bilhassa özarda arkadaşımız gibi 
teknisyen ve Mecliste çalışmayı seven bir ar
kadaşımızın bir günlük gazetenin acelesi için
de olmaması, önemli bir meseleyi tahkik etme
den Meclis kürsüsüne, hem de çok önemli bir 1 
müessese ile getirmemesi iktiza ederdi. Bu hu
susa kendilerinin ve Yüce Meclisin dikkatini 
çekmek için 15 dakikalık zaman içinde bu üç 
pasajı bir kere hatırlatmakta isabet görmekte
yim. 

2 Ağustos tarihli Akşam Gazetesi aynen şöy
le yazıyor:. 

«Birleşmiş Milletler toplantısı için bir süre 
önce Nevyork'a giden Dışişleri Bakanı Çağla-
yangil ile bir sabah kahvaltı yapan bu azılı 
Türk düşmanı..» önerge bu cümleyi aynı şe
kilde almıştır. «Birleşmiş Milletler toplantısına 
katılmak üzere bir süre önce Nevyork'a giden 
Dışişleri Bakanı Sayın ihsan Sabri Çağlayan-
gil ile bir sabah kahvaltısı yapan..» Metin ay
nı. Gensoru önergesi kaleme alınıp Riyasete 
takdim edilmeden evvel, 2 Ağustos günü yayın
lanan gazete, «Papaz Yakovas halen Güney ve 
Kuzey Amerika'daki Grek Ortodoks kiliselerinin 
ruhani lideridir. Amerika'da Türkiye aleyhin
deki bütün faaliyetleri bizzat başlatır ve yöne
tir. Yunan asıllı Amerikalıların Navyork'ta be
şinci, avönüde her yıl yaptıkları bağımsızlığı 
kutlama görüşü yürüyüşünün başında yer 
alır.» 

Sabrınıza sığınarak önergedeki o paragra- ,' 
iı okuyorum: Halen Amerika'da Ortodoks met- I 
ropoliti olan Yakovas Güney ve Kuzey Ameri
ka'daki Grek Ortodoks kiliseleri ruhani lide
ridir. Amerika'da Türkiye aleyhindeki bütün 
faaliyetlerin yöneticisidir. Yunan asıllı Ameri
kalıların New - York'ta beşinci avönüde her yıl ' 

yaptıkları ve Türkler aleyhinde büyük gösteri
lere geçen bağımsızlığı kutlama yürüyüşünün 
başında Yakovas yer alır.» 

Müsaadenizle bir üçüncü satır daha karşılaş
tıralım: «Yakovas'm Amerika'da Türk aleyhta
rı faaliyetlerinin başında, Amerikan kiliselerin
de dağıtılan ve Amerikalılara imza ettirilen 
beyannameler gelmektedir. Daha sonra Ameri
kan Dışişleri Bakanı Dean Rusk'a gönderilen 
bu beyannamelerde Türk aleyhtarı cümleler 
bulunmakta ve Türkiye'ye her konuda baskı 
yapılması istenmektedir.» önergede bu cümleyi 
aynen almıştır, sabrınızı dilerim. 

Meclis faaliyeti içinde gensoru bir büyük 
müessesedir. Bir konuyu gensoru müessesesin
den geçirmek istiyen bir parlömanterin, bir 
gazetenin günlük telâşı, acelesi içerisinde de
ğil; bir parlömanter hüviyeti ve sabrı, ondan 
sonra tahkiki içerisinde huzurunuza getirmesi 
pek isabetli olur. Meclisin, deminden beri yap
tığımız gibi de değerli saatleri heba olmaz. İşa
ret etmek istediğim husus budur. 

Şimdi arz edeceğim hususlar da gösterecek
tir ki; iddialar söylendiği gibi ve tekrar edildi
ği gibi değildir. 

Sayın özarda, Yakovas'm 1966 yılında va
tandaşlıktan ıskadedildiğini ve bir daha Tür
kiye'ye sokulmamak üzere sürgün edildiğini 
ileri sürmektedir. Bu iddia vakıaya uygun de
ğildir. Yakovas 1956 - 1957 lerde ikinci defa 
askerlik için arandığı vakit Hükümetin müsaa
desi olmadan yabancı bir Devlet uyrukluğuna 
geçtiği için, vatandaşlıktan ıskadedilmiştir. 
tddia edildiği gibi Türk düşmanı, dışarıda Tür
kiye aleyhindeki faaliyetleri sebebiyle değil 
Hükümetin müsaadesi olmadan gittiği için. 
Evet. Birtakım gerçekleri tesbit edelim, son
ra onları kıymetlendiririz. Müessir mi, değil 
mi, kıymetlendiririz. 

1986 yılında sürgün de yoktur, ıskat da 
yoktur. 1968 in 1 Ağustosunda Türkiye'ye ge
lişi istisna teşkil etmemektedir. Ondan evvel 
yine özel müsaade ile iki - üç defa Türkiye'ye 
gelmiştir, özel müsaadenin burada işlemesinin 
bir sebebi vardır. O da, Papiazın vatandaşlıktan 
iskat edilmiş olmasına dayanmaktadır. Vatan
daşlıktan iskat edilenler bir defa Türkiye'ye so
kulmazlar diye bendeniz bir kayıt hatırlamıyo
rum. Ama iskat edilmiş olanlar özel olanlar 
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özel müsaade ile Türkiye'ye gelebilirler. Bu 
özel müsaadenin sebebi buna dayanır. 1966 yı
lında geldiği vakit de bir âyin idare edeceği ha
ber alınmış, bunu hiçbir surette yapamıyacağı 
kendisine ihtar edilmiş, bu ihtardan duyduğu 
tehevvürle ve kendiliğinden Türkiye'yi terk et
miştir. 

Son gelişi de bir başka sebebe dayanmakta
dır. Yani şu önerg'eye vücut veren son gelişi. 
Amerikan Ortodoksları 1968 yıllık toplantıları
nı Atina'da yapmaya karar vermişlerdir. Bu 
münasebetle 149 veya daha fazla din adamı, 
yahut cemaat işleri ile meşgul Amerikan vatan
daşları Atina'ya gelmişlerdir. Atina'ya gelmiş 
iken istanbul'u ziyaret arzusunu izhar etmiş
lerdir. Bu arzu mütalâa edilmiş. Bu arzularının 
karşılanması için şu şartı ileri sürülmüştür; bu
nu kendileri de belirtmişlerdir, hiçbir dinî ve 
siyasi veçhesi olmıyan, bu istikamette hiçbir 
faaliyeti olmıyan iki günlük turistik bir gezi için 
izin verilmiştir. Bu müsaade Yakovas'a şim
diye kadar ferdî talepleri ısrarla, haklı olarak 
reddedilmiş olduğu halde, 144 kişilik bir pa
paz veya din adamı camiası içerisinde iki gün
lük bir turistik seyahatine müsaade edilmiştir. 
Son gelişinin gerçek yönü buna dayanmakta
dır. 

Şimdi, niçin müsaade edilmiş, Dışişleri Ba
kanı sorumuldur; niçin gelir gelmez yakasına 
yapışılmamıştır; Adalet Bakanı sorumludur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu, aşiret zihni
yetiyle idare edilen bir Devlet hayatında bile 
olmaz. Türk Devletini, Yakovas'a iki bakan 
arasında tuzak kuran bir aşiret idaresi şeklin
de mütalâa edemeyiz. Dışişleri Bakanı müsaa
de etmiş, gelmiştir; Adalet Bakanı tuzaktan is
tifade edip yakasına yapışmıştır... Türk Dev
letine böyle bir şeyi yakıştırmaya kimsenin 
gönlü razı olmaz. Devlet idaresinde böyle bir 
şey olmaz. Yakovas ilgililer tarafından, harici
ye tarafından, yetkili servislerimiz tarafından 
tanınmaktadır. Bütün melaneti, bütün sahte
kârlığı bütün aleyhtarlığı bilinmektedir. 
Ancak, muhalefete mensup değerli ar
kadaşlarımızın şöyle bir söylemek is
tedikleri gibi, yani Türk Devletinin, 
Türk Devletini yönetenlerin, Türk hariciyesini 
idare edenlerin dostu da değildir. Ancak, Dev
let politikası içerisinde ve beynelmilel plât-
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formda birtakım hususlara Devlet dikkat et
mişse bunu satıhta kalmamış bir politika, bir 
taktik şeklinde mütalâa etmek varken, bunun 
altında başka mânalar aramakta da isabet yok
tur kanaatindeyiz^ 

Yakovas'in 144 papazla Türkiye'ye geldiği 
günler, gelme iarzusunu izhar ettiği günler, 
Rumlarla ihtilâfımızın beynelmilel plâtformda 
münakaşa edildiği günlerdir. Biz, hatırlıyaca-
ğınız gibi, hariciye olarak, Hükümet olarak bu 
ihtilâfı daima sulhçü gayelerle, sulhçü metot
lar içerisinde ve sulhçü bir zihniyetle hallet
mek görüşünde olduğumuzu iddia etmekteyiz. 
Kaldı ki, Yakovas da, Yakovas mel'unu da 
- hattâ huzurunuzda böyle ifade edeyim - Tür
kiye'yi yabancı din ve mezhep sâliklerine, men
suplarına karşı katiyen müsamahakâr olmıyan 
bir politika ile itham etmektedir, bu istikamet
te isnatlarda bulunmaktadır. 

Şimdi lütfedin, böyle bir sulhçü plâtformda 
ve bu isnatlar karşısında, Yakovas'in Türkiye'
ye girişini menetmek suretiyle, dünya halk ef
kârı üzerinde onun iddiasına hak verdirmek mi, 
yoksa 144 kişilik bir kafile içerisinde iki gün
lüğüne Türkiye'ye gelişiyle en ufak bir zararı 
dokunmıyacak bir sehayati kabul etmek mi? 
Ben öyle zannediyorum ki, hariciyemiz bu nok
tada, biraz hassas olan, biraz nazik olan bu nok
tada 144 din adamının Türkiye'ye müteveccih 
buruk düşüncelerle Türkiye'ye, Türkiye'den 
dünyaya, Batı dünyasına dönmemeleri için 
muhtemeldir ki böyle bir karar almış olabilir. 

1968 Türkiye'sinde Meclisin çok değerli 3 
saatini, «Papaz Türkiye'ye girdi idi, girmediydi, 
niçin girdiydi» ile harcadık. 

Adalet Partisi Grupu olarak bundan fazla 
harcıyacak bir saatimiz yoktur. O itibarla, 
Adalet Partisi Meclis Grupu önergenin aleyhin
de oy kullanacaktır. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu adına Sayın 
Adalet Bakanı, buyurunuz efendim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Yakovas'm millî menfaatlerimiz aleyhine zarar
lı faaliyetlerde bulunması sebebiyle, 1966 yılın
da Türk vatandaşlığından iskat edilerek yurt 
dışına sürülmüş olduğu iddiası yanlıştır. Bu 
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iddiayı sayın önerge sahibi yazılı ve sözlü ola
rak yaptığı gibi, burada grupları adına konu
şan değerli hatip arkadaşlarımdan bir kısmı 
da yapmışlardır ve fikir ve mütalâalarını bu 
mesnede dayamışlardır. 

Millî menfatlere aykırı hareketinden do
layı Türk vatandaşlığından iskat fikri, tatbi
kat itibariyle Türk yasalarına uymaz. Çünkü, 
iskat edilmeden evvel Türk vatandaşı olan bir 
kimse, benfaatlerimiz aleyhine hareket etmiş
se, kanunlarımızın nazarında suç işlemiştir. Ya
pılacak muamele, yakasından tutup adalete tes
lim muamelesidir. Hudut dışı etme muamelesi 
değildir. Hukuk Devleti nizamında yapılacak 
şey budur. Bu itibarla, hâdisenin bu şekilde 
tavsifi ve kabulü hatalıdır. 

İkinci hatalı taraf da; Yakovas'ın Türk 
vatandaşlığından çıkarılması 1966 yılında ol
mamıştır, 1957 yılında olmuştur ve şöyle ol
muştur: 

Yakovas, müsaade istihsal etmeden 1950 yı
lında Amerikan uyrukluğuna geçmiş, bu se
beple yurt dışında bulunduğu bir sırada 1957 
yılında Bakanlar Kurulu karan ile vatandaş
lığımızdan çıkarılmıştır. Görülüyor ki, vatan
daşlıktan çıkarılışı, Amerikan tabiiyetine geç
miş olması sebebine dayanmaktadır. 

Yakovas, 1959 yılından beri Kuzey ve Gü
ney Amerika Ortodoks kiliseleri Başpiskoposu 
sıfatiyle New-York'ta bulunmaktadır. Dışişle
ri Bakanımız, 1967 yılında Temmuz ayında 
New-York'ta olduğu sırada Yakovas kendisi 
ile bir görüşme talebinde bulunmuştur. Yako
vas'ın Türkiye aleyhindeki tutumunun sebep
lerinin tesbitine ve mümkün olduğu takdirde 
bu tutumun değişmesine yardımcı olabileceği 
düşüncesiyle ve münhasıran bu çerçeve içeri
sinde Dışişleri Bakanımız 4 Temmuz 1967 tari
hinde kendisiyle New-York'ta görüşmüştür. 
Bu görüşme Sayın özarda'nın iddia ettiği gi
bi, bir şahsi dostluk münasebeti değil, mem
leketimizin menfaatlerini ilgilendiren bir ko
nuda, gayriresmî bir temastan ibarettir. 

Bu görüşmeden sonra Yakovas'm tutumu
nun değişip değişmediğinin münakaşası, ayrı 
bir bahis teşkil eder. Ancak, muhakkak olan bir 
husus varsa, Yakovas'ın mazisinin de, halinin 
de malûm olduğudur. Nitekim, 1959 -1960 -1961 
- 1964 ve 1966 yıllarında Yakovas'ın özel izin 
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ile Türkiye'ye gelmesine müsaade olunmuş
tur. O tarihlerde Yakovas'ın kim olduğu ve 
ne ile iştigal ettiği elbette ki müsaadeyi veren 
makamlarca malûmdur. 

Burada konuşan arkadaşlarımızın, özel iz
nin hangi sebeple verildiğine dair soruları 
oldu. Bu, muhtelif senelerde ve muhtelif hü
kümetlerin zamanında Yakovas'm özel izinle 
girişi hangi sebeple ise, son girişi de bu se
beple olmuştur ve bunun, günün şartlan içe
risinde müsaadenin verilişinin, millî menfaat
lerimize ve münasebetlerimize hüsnü tesiri ola
cağı mülâhazasiyle hareket edilmiştir. 

Şurasını da arz etmekte fayda vardır ki, 
bugün Amerikan vatandaşı olan Yakovas, Vize 
Anlaşmasına göre, vize almaksızın Türkiye'ye 
gelebilir. Burada, Güven Partisi sözcüsünün 
bir sorusuna da arzı cevabetmek isterim : 

Amerika ile Amerikan vatandaşının Türki
ye'ye pasaportsuz ve vizesiz gelmesi gibi bir 
konuda her hangi bir İkili Anlaşma asla bahis 
mevzuu değildir ve yoktur. Burada bahis ko
nusu olan şey, diğer devletlerde de olduğu gibi, 
karşılıklı Vize Anlaşması esasına dayanarak gi
riş vardır. Onun dışında bir ikili Anlaşma mev
zuu yoktur. 

Fener Patrikhanesi'nin, kanunlarınızın hi
mayesinde ve kanunlanmızın tanıdığı sınır için
de faaliyetlerine müsaade olunan dinî bir mü
essese olduğu malûmdur. Her Türk müessese
si gibi, Türkiye'nin millî menfaatlerine saygılı 
olmakla mükellef olduğunda şüphe edilemez. 
Yakovas'ın Patrikhaneyi ziyaretinde bu iti
barla gayritabiî bir jest yoktur. Yakovas'ın Yu
nanistan'a yaptığı bir seyahat vesilesiyle ve 
ekseriyeti ruhani sıfatı olmıyan kimselerle, 
kadın ve çocuklardan müteşekkil bir turist ka-
filesiyle İstanbul'a gelmesi imkânının sağlan
ması şu veya bu devletin dostluğunu kazan
mak amacına bağlı değildir. Devletler arası 
dostluklann ne yolda ve ne şekilde temin ve 
takviye edileceği ayn bir husustur ve bunun 
başka icaplan vardır. 

Yakovas'ın Türkiye'ye gelişinin başka bir 
devletin tavassutundan ileri geldiği şeklinde 
mütalâalar serd edilmiştir. Türkiye'ye gelişi 
arz ettiğim gibi muhtelif senelerde mükerreren 
olmuş bir keyfiyettir ve son gelişinde de baş
ka bir devletin tavassutu yoktur. Yakovas ken-
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dişi müracaat etmiş, talibolmuş ve müsaade ve
rilmiştir. 

Önergenin Adalet Bakanlığını ilgilendiren 
kısmına gelince; kanunlarımız muvacehesinde 
bu kişi hakkında soruşturma yapma yetkisi
ne sahibolan istanbul Savcılığından gelen bil
giye göre Yakovas hakkında her hangi bir 
soruşturma dosyası mevcudolmadığı öğrenil
miştir. Muhtelif vesilelerle ifade olunduğu üze
re kuvvetler ayrılığı prensibini bir genel ilke ola
rak benimsiyen Anayasamızın öngördüğü hu
kuk devletinde bağımsız Türk Adliyesinin bir 
rüknü olan cumhuriyet savcıları, kanunlarımı
za göre suç teşkil eden her olay hakkında yine 
kanunlarla belirtilen görevlerini, hiçbir ma
kam, kişi veya mercıden emir veya talimat al
maksızın yerine getirmektedirler. 

Önergede değinildiği üzere, bahsi geçen din 
adamının kanunlarımıza göre re'sen takibi müs-
telzim suç işlemesi halinde pek tabiidir ki yet
kili cumhuriyet savcılığı kendiliğinden gerek
li muameleye tevessül etmiş olacaktır. Malûm 
olduğu üzere Türk Ceza Kanununun 4 ncü mad
desi hükmüne göre bir Türk veya yabancı, 
yabancı memleketlerde Türkiye Devletinin em
niyetine karşı bir cürüm irtikâbederse hak
kında re'sen takibat yapmak yetkisi ilgili cum
huriyet savcılığına ait bulunmaktadır. Bahis 
konusu maddenin ikinci fıkrası ise; Türkiye 
Devletinin emniyetine karşı yabancı memle
ketlerde bir cürüm irtikâbeden kimsenin, o 
memlekette evvelce mahkûm edilmiş olsa bi
le Türkiye'de tekrar muhakeme edilmesi için 
Adalet Bakanına bu hususta talep mükellefi
yeti tahmil etmiş bulunmaktadır. Ceza Kanu
nunun 6 ncı maddesi hükmü ise; bir yabancı
nın 4 ncü maddede yazılı cürümlerden başka, 
Türk kanunlarına göre aşağı haddi bir seneden 
eksik olmıyanı şahsi hürriyeti bağlayıcı bir 
cezayı müstelzim cürmü, yabancı memlekette 
Türkiye'nin veya bir Türkün zararına işle
diği ve kendisi Türkiye'de bulunduğu tak
dirde Türk Ceza Kanunları muvacehesinde ce-
zalandırılabilmesini, Adalet Bakanının talebine j 
veya zarar görenin şikâyetine vabeste kılmış- I 
tır. 

Görüldüğü üzere Türk Ceza Kanununun 4 
ncü maddesinin ikinci fıkrası ve 6 ncı madde- I 
si, hangi şartlar altında Adalet Bakanının j 
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talepte bulunacağını açıkça ifade etmiş bu
lunmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki hâdisemiz
de bu şartlar mevcut değildir. 

Diğer taraftan Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 148 nci maddesi de tahkikatın açıl
masına veya tahkikatın icrasına taallûk etme
yip tatbikatın usulen ikmalini mütaakıp dâ
va açılmasını haklı göstermeye kâfi delille
rin mevcudiyetine rağmen takipsizlik kararı 
verilmiş olması hallerinde Adalet Bakanına 
âmme dâvası açılması için, cumhuriyet savcı
larına emir verme yetkisini tanıyan istisnai 
bir yolu göstermektedir, istanbul Cumhuriyet 
Savcılığınca bu konuda açılmış bir dosya, ya
pılmış bir soruşturma ve verilmiş bir takipsiz
lik kararı bulunmadığına göre bu yetkiyi kul
lanmak için de bir sebep yoktur. 

Arz edilen bu sebepler muvacehesinde öner
gede ifade edilmek istenen hususlarla ilgili 
olarak Adalet Bakanının re'sen yapacağı bir 
husus veya bu konuda cumhuriyet savcılarına 
verebileceği her hangi bir talimat ve emir mev-
cudolmamak gerekir. 

Yüce Heyetinizin bu izahattan sonraki tak
dirini şüphesiz hürmetle karşılıyacağız. Say
gılarımı sunanm. (A. P. Sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda; biraz ön
ce Adalet Partisi Grupu adına konuşmuş bu
lunan Sayın Cengiz Ekinci'nin konuşması sıra
sında; önergenizle Akşam Gazetesinde bu hu
susta çıkan yazı arasında bir irtibat ve bir 
ilişki kurulduğundan bahsile, «Bu bir itham 
teşkil eder», diyorsunuz. Ve dolayısiyle «Bu 
önerge Adalet Partisi grup sözcüsü tarafından 
ifade edildiği gibi, Akşam Gazetesi tarafından 
değil, kendim tarafından hazırlanmıştır», di
yorsunuz. Durum tavazzuh etmiştir, içtüzüğün 
95 nci maddesinin gereği bu şekilde yerine ge
tirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlanm, Aydın Milletvekili 
Reşat özarda tarafından verilmiş bulunan gen
soru önergesinin gündeme alınıp alınmaması 
hususunu Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

4 Ekim 1968 Cuma günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkındaki kanun teklifine verilen oyların sonucu 

ADANA 
Hasan Aksay 
M. Kemal Çetinsoy 
Kasım öülek 
Tahir Yücekök 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Aid İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Basan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
tbrahim Aytaç 

Üye sayısı : 450 
Oy ver -nler : 230 

Kabul edenler : 177 
Reddedenler : 41 

Çekim. erler : 12 
Oya, katıimıyanlar : 219 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaı 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayram oğlu 
Halil İbrahim Cop 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Mehmet Turgut 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akç.aoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan. 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

— 8 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Ccvat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayrı Başar 
Scyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Hüseyin Yxlmaz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 

23 -^ 

(Kabul edilmiştir) 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Scyfi Orhon 
Orhan Erkanlı 
Kaya Özdemir 
t Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Osman Zeki Eıeoğlu 
Nihad Kürşad 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
IVmmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âlii Özkan 

KTRKLATlELt 
Mehmet Atagiin 
Arif Hikmet Gün er 
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KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçcr 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

ADANA 
Ali Karcı 
Kem al Sarı ibra himo ğ] ıı 

ANKARA 
Ilyas Seçkin 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BURSA 
Sadrcttin Ganga 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ÇORUM 
Nejdet Yüeer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

ANKARA 

ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 

BALIKESİR 
Fennî İsliımyeli 

Hüseyin Yaycıoğlu 
MARDİN 

Esat Kemal Ay bar 
MUĞLA 

Turan Şahin 
MUŞ 

Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Ay bar 
Sadi Pehlivanoğlu 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğan 

Muslih iddin Gür er 
SAMSUN 

Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdül halim Araş 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakrnaz 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Ilacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

[Reddedenler] 

Hüdai O rai 
DİYARBAKIR 

Tarık Ziya Ekinci 
ERZURUM 

Nihat Diler 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
GİRESUN 

Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Bir git 
'Aıad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adaları 

Şeref Bakşık 
Lebit Yurdoğlu 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KONYA 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 

MALATYA 
Şaban Erik 
ismet İnönü 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

KOCAULİ 
İsmail Arar 

MARAŞ 
Kamalı Bayazıt 

[Çekinserler] 

Vefik Pirinçcioğkı 

ORDU 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

824 — 

İrfan Solmazer 
TRABZON 

A. İhsan Birincioğlıı 
Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

UŞAK 
Oı-han Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş 
Khıyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
S. 'Telkin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

SAMSUN 
Yaşar A kal 

SİİRT 
Adil Ya.<şa 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 

URFA 
Behicc Hatko (Boran) 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmltı 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

TRABZON 
Ham di Orhon 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
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[Oya kahlmıycmlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tühay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
î. Sıtkı Hatipoğlnı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker (B.) 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özean 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Barlas Küntay 
İbrahim Ökitem 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkcl (B.) 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Zafer Nihat Özel 
Atıf Şohıoğlu 
(Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreld 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

BURDUR 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

Kemal Satır 
ERZİNCAN 

Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kıkçoğlu] 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah d i l i 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
SüLeyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ali Esat Birol 

Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Eyüboğlu 
Nuri Eroğan 
Osman Özer 
M. Mustafa Gürpınar 
A. Coşkun Kırca 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanla 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 
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KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin îzerdem 
ihsan Kabadayı 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Fakih Özfakih 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Lütfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Eaşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Günegtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
lazet Oktay (I. Ü.) 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat AJişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tültezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SÜRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SÎVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Daman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal PaLaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

Cevdet Aykan 
TRABZON 

Ahmet Cebi 
SeJâhattin Güven 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Ce'mal Güven 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

[Açık üy$liklerj 

Ankara 1 

Yekûn 1 

- HW» >-€»-< i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
87 NCÎ BÎRLEŞlM 

2 . 10 . 1968 Çarşamba 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'in, 
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci Yurduna 
polis birlikleri tarafımdan yapılan baskın ve 
•dayak atma olayında kusurlu oldukları iddia-
. siyle İçişleri Bakanı hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/74) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'ye girişi yasak edilen bir papazın özel 
izinle İstanbul'a gelmesine izin sağlandığı ve 
Türkiye aleyhindeki faaliyetlerinin suç teşkil 
-etmesine rağmen tevkif edilmediği iddiasiyle 
Dışişleri ve Adalet Bakanları hakkında Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru açılma
sına dair önergesi (11/75) 

3. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'în, Ereğli Kömür işletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapılıdığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

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

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

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

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, örğetmen-
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 

Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

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

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
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
sına dair önergesi. (10/29) 

10. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
pam/Uıkta 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 yapılmasıma dair önergesi 
(10/30) 

11. — Aydın Milletvekili Reşat Özaırda'nın, 
Millî Eğâtim ve gençlik politikamızın, gerçek 
'anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştn-
mlınasunMi, Türk gençliğime memleket hizmet-
ılerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 ned maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

12. — İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'ın, rejim buhranı havasının nedenlerini ve 
durdıurîulmıası çarelerini araştırmaya yanyaoak 
bir Genel Görüşme açıılmasına dair önergesi 
(8/28) 

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

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

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

16. •.— 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) 

17. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bulundukları köylerde kalkındırılmaları müm
kün olmıyan köylülerin hayat seviyesi hakkın
da bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi. (10/36) 

18. — Aydın 'Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
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) 

19. — iSinop Mileltvekiili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve askerî resmî müessesellerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatı
rımlar hakkında Anayasanın 8 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/37) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

;X 1. — Konya Milletvekili M. Ziyaeddin 
İzerdem'in, 4753 sayılı Kanuna bir ek madde 
ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/437) (ÎS. 
Sayısı : 713) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 

Başpiskopos Yakovas'm Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/306) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerimin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

3. —• Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, tarım, arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

4. —^Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 

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

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurcuu'nun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
propaganıdası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakamnlan sözlü sorusu. (6/434) 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

11. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı-



— 3 
na dair Sanayi Balkanından sözlü sorusu I 
(6/438) 

12. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar 
ve îıskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

14. — 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 06/489) 

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

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

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

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

19. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 1 0 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vulkubulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu (6/516) 

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

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

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

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

24. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

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

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

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

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

29. —• Konya Milletvekili Nazif Kumcu'nlun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

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

31. — Konya Milletvekili Nazif EJumcru'-
ınıun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin 
sulanmasına ve hidro - elektrik enerjisi sağ
lanmasına dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soırıusıu. (6/542) 

32. — Konya Milletvekili Nazif Kuracıu,-
nun, mıenıleketimizin diplomıatik temsilcilerin© 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

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



34. —• Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'um, Kırklareli'ınıın bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair ıDevlet Rakamından sözlü sorusu. 
(6/546) 

35. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulatmasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığıma ve orman içi köylerin 
iskânıma dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

36. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madenin değerine ve bu madenleri
miz için mii'lllî bir politikamın tesbit edilip edil
mediğine da'ür Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

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

38. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi! için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

39. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merfeezini Idenetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü ısorusu. (6/564) 

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

41. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
iga'nun, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devredilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakan
larından sözlü sorusu (6/570) 

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

43. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayma başlatıla
mamışı sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/576) 

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

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

46. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu 06/580) 

47. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko
rniş erliğine e bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

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

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

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin %, 49 
oranında özel kişilere satılması ve 1PRAŞ ve 
AT AŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonu raporu, (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


