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1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Üzer'in, üretim bölgelerinden hububat sa-
tmalıp tüketim bölgeler'nd3 sa*an Toprak 
Mahsulleri Ofisinin, Karadeniz Bölgesinde 
Trabzon, Ordu ve Giresun necinde Fisko-
birlik kanaliyle yaptığı satışlarda ortaya 
çıkan zorluklarım giderilecek bu satışlar"n 
daha istifadeli şekle sokulmasına ve tüke
ticilerin karşılaştıkları güçlüklerin önlen
mesine dair demeci, 721:723 j 

2. — Sakarya Milletvekili Muslihittin I 
Gürer'in, son yağmurlar dolayısiyle Sarı-
yar Barajında fazla miktarda su birik
mesi yüzünden Sakarya Nehrine fazla su | 
verilcTği, bu yüzden Sakarya Ovasmdaki j 
köylülerin korku içinde bu^unçLşu, Ba- ! 

I Sayla 
kanlık tarafından gerekli tedbirin alın
ması hususunda demeci, 723 

3. — İstanbul Milletvekili Suphi Bay-
kaın'ın, öncekJİ birleşimde gündem dışı söz 
alan Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun konuşması (sırasında kendisi hakkında 
yaptığı isnadun doğru olmadığına, bu gibi 
isnatları ispat edilmediği takdnde iftira
dan ibaret kalacağına dair demeci'. 723:724 

4. — Aydın Milletvekili Reşat uzar
da 'nm, Eceğli Demir ve Çelik fabrikaları 
Türk Anonim Şirektindekıi yolsuzluk id
dialarını 'incelemek üzere, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulması kaibul 
edilen Meclis Araştırma Komisyonuna bir 
üye seçimli. 724:725 

5. — Gireisun Milletvekili 1. Etbem 
I Kılıçoğlu'nun, İstanbul Emniyet Teşkilâ-
I tında (kaçakçılık, hırsızlık, uyuşturucu 

madde, beyaz kadın ticareti ve bunlarla il
gili konularda) linceleme yapmak üzera, 

I Anayasanın 88 nci maddesi gereğince, bir 
î Meclis Araştı: ma Komisyonu kurulmasına 
i dair önergesi. (10/19) 725:754 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Edirne Milletvekilli Fahir Giritlioğlu, Afyon 
KaraMsar Milletvekili Halûk Nur Bâki'nin, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
3 . 3 . 1965 (tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 1936 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporunun kabulü sebebiyle Büyük Mec
lisin, Anayasaya aykırı karar alldığı ve elinde
ki yetkiyi suiistimal ederek kendi menfaatini 
düşündüğü gibi töhmetler altında kaldığı, bun
ların yersiz olduğu, bu durum karşısında Mec
lis Başkanının üzerine düşen vazifeyi yerine 
getirmediği, Meclisfrı uğradığı hakaretler' se
bebiyle parti liderlerinin bir araya gelerek Mec
lisin feshi yoluna gitmeleri icabettiği, Meclis 
Başkanının bu konudaki tutumu dolayısiyle bun
dan isonra kendisinin Başkanlık ettiği oturum
da Genel Kurul salonunda ibulunmıyacağı hu
suslarındaki gündem dışı demecine Başkan Fuad 
Sirmen, bu iddiaların gerçek olmadığı, Başkan 
olarak Meclisin millet nazarmdaki iftiharını 
ayakta tutabilmek için ne mümkünse hepsini 
yaptığı, zamanında yetkili Meclis Grup Başkan
larını, Başkanlık Divanı üyelerimi ve parti lider
lerini uyardığı, son çıkan kararın idari ma
hiyette bir karar olması hasebiyle, ilgili yargı 
organından bir ilâm alınmadıkça tatbikinin 
mecburi olmadığı yolunda cevap verdi. 

Adalet Bakanı îrfan Baran, senatör ve mil
letvekillerinin maaşları konusunda alınan ka
rara karşı bâzı hâdiselerin olduğu ve tahkir edi
ci bâzı yazıların neşredildiği, bunlar hakkın
da gerekli kanuni işleme geçildiği, Hükümetin 
bu gibi hareketlere karşı daima uyanık bulun
duğu konularında gündem dışı bir demeçte bu
lundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Savunma Bakanı Hasan Dinçer'in dönüşüne ka
dar kendisine Devlet Bakanı Mehmet Altıtı-
soy'un vekillik etlmesinin uygun görüldüğünr 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereci okundu, bilgi 
edinildi. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketindeki yolsuzluk iddialarını incelemek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince ku
rulması kabul edilen Mecıl'is Araştırma Komis
yonuna seçilecek bağımsız üyelik için seçim ya
pıldıysa da ayırım sonunda bağımsız üyeler
den hiçbirinin yeterli çoğunluk sağlıyamadık-
lan ve gelecek birleşimde seçimin tekrarla
nacağı bildirildi. 

Giresun Milletvekili 1. E'tem Kı'lıçoğlu'nun, 
İstanbul Emniyet Teşkilâtında (Kaçakçılık, hır
sızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın ticareti 
ve bunlarla ilgili konularda) inceleme yapmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince, 
bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına 
dair önergesi okundu ve bu konuda karara va
rılmak üzere meselenin 31 . 3 . 1965 Çarşam
ba gündemine alınacağı bildirildi. 

Siyasi Partiler kanunu tasarısının, 4 ve 5 nci 
bölümlerinin birlikte müzakeresi kabul oluna
rak, üzerinde bir süre görüşüldü. 

3 1 . 3 . 1965 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere (saat 18,55 ite) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mekki Keskin 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya Öner 

Kâtip 
Kastamonu 

Sabri Keskin 

SORULAR 

Sözlü soru 

1. — Bitlis Milletvekili Nafiz Giray'ın, Bi
rinci Beş Yıllık Plânda yapılmasa öngörülen ve 
Güney - Doğu Bölgesinde kurulması kararlaş
tırılmış bulunan Çimento Fabrikasının yerinin 
tesbit edilip edilmediğine dair sözlü soru öner

gesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/1063) 

Yazılı soru 
2. — Bitlis Milletvekili Nafiz Girayln, Bit

lis ili ve ilçelerinde, 1965 yılı içinde yapılacak 
ve onarılacak yollara dair yazılı soru önergesi 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/700) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

EAPORLAR 
1. — Nüfus plânlaması hakkında kanun ta

sarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılian 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân. Kon 
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/480; Cumhu
riyet Senatosu 1/438) (Gündeme) (S. Sayısı : 
338); (Milleti Meclisi S. Sayısı : 388 c 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 530) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kalstamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, Anayasayı ihlâl s>u-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Otomatik 
cihazla lütfen işaret buyurun. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza üzuner'in, 
üretim bölgelerinden hububat satınaltp tüketim 
bölgelerinde satan Toprak Mahsulleri Ofisinin, 
Karadeniz Bölgesinde Trabzon, Ordu ve Giresun 
illerinde Fiskobirlik kanaliyle yaptığı satışlarda 
ortaya çıkan zorlukların giderilerek bu satışların 
daha istifadeli sekle sokulmasına ve tüketicilerin 
karşılaştıkları güçlüklerin önlenmesine dair de
meci. 

BAŞKAN — Gündem dışı, hububat satışı hak
kında Sayın Ali Rıza Uzuner, kısa olmak üzere, 
buyurun. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; gündem dışı 

cundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edi
lenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkımdaki kamun teklifine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri-

{ yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 2/771; Cumhuriyet Senatosu 2/152) 
(Millet Meclisi S. SayBi : 814 e 1 nci ek, Cum
huriyet Senatosu S .Sayısı : 554) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlyoıruz. 

hububat tevzii ve satışlariyle ilgili kısa bir maru
zatım olacaktır. 3460 sayılı Kanun hükümleri 
çerçevesi içinde malî ve idari özerkliğe sahip, 
özel hukuk hükümlerine göre, idare olunan TMO 
Genel Müdürlüğü hububat piyasasını korumak, 
hububat fiyatlarının normalin altına düşmemesi 
ve aynı zamanda müstehlik halkı tazyik edecek 
derecede yükselmesine mâni olmak amaciyle ku
rulmuş ve halen 440 sayılı Kanunun hükümleri 
dâhilinde görev yapmaktadır. Ofis, her yıl, Ba
kanlar Kurulu kararı ile tesbit olunacak fiyat
larla istihsal bölgelerinde buğday satmalır ve 
müstehlik bölgelerde bunları satar, Ofise ait 
hizmetleri rasyonel esaslara göre yapmak ve yap
tırmak üzere, Genel Müdürlüğe bağlı bölge, şu-

B Î R I N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KATİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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be, ajanslar ve ekipler mevcuttur. Aynı zamanda 
bu kuruluşların bulunduğu yerlerde bâzı koope
ratiflerin aracılığından, onlarla yaptıkları pro
tokole sadık kalmak suretiyle tatbikat yapılmak
tadır. 

Mâruzâtım, Karadeniz Bölgesinde Trabzon, 
Ordu ve Giresun illerinde hububat satışları ko
nusunda bir protokolle görevlendirilmiş, Fındık 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin tatbikatı 
ile ilgili olarak tahacldüs eden son durum hakkın
da kısaca izahat vermek şeklinde olacaktır. Bu 
izahatımla Yüksek Meclisi ve aktüel olan bu ko
nuda bugünlerde bir karara varılması mecburiye
ti olan bu önemli konuda Sayın Hükümetimizin 
dikkatini çekmektir. 

Fiskobirlik marifetiyle, bölgeye bağlı 120 
aded hububat ambarının ihtiyaca cevap vermek
ten uzak bir dağılış ve düzende olmasına rağ
men kooperatife zarar vermekte olduğu bu orga
nizasyondan mütevellit Fındık Tarım Satış Koo
peratifleri Birliğinin zarar ettiği iddia edilmek
te ve binneticc Kooperaif Genel Kurulu ve hattâ 
ondan sonra Genel Kurulda ele alman bu konu 
karara bağlanmış ve artık Tarım - Satış Koope
ratifleri Birliğinin bu görevi bu şartlar altında 
yürütemiveceği hususu Ticaret Bakanlığına bil
dirilmiş bulunmaktadır. Fiskobirlik idarecileri 
son günlerde Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürlüğüne müracaatla zararlarının durdurulması
nı teminen tamamen bir görevi karekterinde 
olan ve ek hizmet şeklinde tecelli eden bu hizmet
lerin karşılığı hububat tevzii için yaptıkları bil
cümle masraflarının Ofisçe karşılanmasını, buna 
karşılık ayrıca halen kiloda almakta oldukları 
6,75 kuruşluk komüsyon ücretinden sarfınazar 
edeceklerini iddia etmektedirler. Fiskobirlik sa
tışları iklim şartları dolayısiyle biraz da son za
manlarda bölgede suni gübre kullanılmasının ne
ticesi olarak, hububat satışlarmdaki tehavülden 
ve bilhassa son bir, iki yıl içinde düşmüş olma
sından daha çok zarar ettiklerini belirtmektedir
ler. Yüksek müsaadenizle, bu konuda bir iki ra
kam da arz etmek isterim. 

Meselâ 1962 yılında 22 592 ton buğday satıl
mış, 1963 yılında 21 158 ton buğday ve 6 000 ton 
mısır satılmış. Fakat, 1964 yılında ise yalnız, fi
yatların yüksek oluşunun da etkisi vardır; diğer 
bir faktör de mahsulün suni gübre kullanmak su
retiyle iyi bir mahsul yılının idrak edilmesinin 
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neticesi, ancak 6 742 ton satış yapılmıştır ki, 
1964 yılında Fiskobirlik büyük zararlara duçar 
olduğunu bilhesap tetkik etmiş bulunmakta ve bu 
karşılığı Toprak Mahsulleri Ofisinden talebetmek-
tedir. Yani, ortalama olarak yılda 500 bin lira 
zarar ettiğini belirtmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, kısa konuşacağı
nızı söylemiştiniz. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — 3491 sa
yılı Kanun gereğince Ticaret Bakanlığına bağlı 
tüketiciyi hububat darlığına ve yüksek fiyatlara 
karşı korumakla görevli bulunan T. M. O. Ge
nel Müdürlüğü İktisadi Devlet Teşekkülü olarak 
440 sayılı Kanuna göre kârla çalışması iktiza 
eden bir müessesedir. Şimdi, T. M. O. de der ki, 
ben 440 sayılı Kanuna göre bunun karşılığını Fis-
kobirliğe ödiyemem. Bu hizmetin bugünlerde ak
sama tehlikesi mevcuttur. Çünkü, Fiskobirlik 
ambarları, 120 ambarı ve bu ambarlarda çalışan 
bâzı memurları şimdiden tebligat yapmak sure
tiyle onların da hizmetinin biteceğini bildirmiş 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan topraksızlıktan mütevellit ye
teri miktarda tarım üretimi imkânlarından mah
rum, yolu olmıyan köylünün, şehir ve kasabalar
dan alacakları hububatı sırtlarında taşımak zo-
runluğu maddi imkânsızlıklar sebebiyle aylık ih
tiyaçlarını defaten alamama zorlukları, bâzı de
poların kapatılması neticesi uzak mesafelerden 
bu ihtiyacı karşılamaları vatandaşları maalesef 
murabahacıların eline, onların insafsız pençesine 
itmektedir. 

Sayın Ticaret Bakanından bilhassa bu kısa 
mâruzâtımın ışığı altında bir iki mâruzâtım ola
caktır. 

440 sayılı, iktisadi Devlet Teşekkülleriyle mü
esseseleri ve iştirakleri hakkındaki Kanunun 
24 ncü maddesi, bilhassa kamu karekteri arz eden 
bâzı hizmetlerin karşılığı olarak idareler zarar et
se dahi, bu zararın gelecek yılların bütçesine ko
nulmak suretiyle karşılamasının mümkün olaca
ğını âmir bulunmaktadır. Esasen verilen komüs
yon, 6,75 kuruşluk bir komüsyon ödeniyor, hu
bubat fiyatına bu ekleniyor. Diğer taraftan uzak 
bölgelerde Karadeniz sahili değil de daha ziyade 
arkada kalmış bölgelerinde yolun bulunmaması, 
hayvan sırtında nakliyat bu maliyete inzimam 
eden ve maalesef köylülerin satmalamıyacağı 
yüksek seviyeye eıka.n bir rakama baliğ olmakta, 
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Eğer, Devlet tarafından T. M. O. ne 24 ncü 
madde gereğince bir imkân sağlanmaz ise Kara
denizlinin hali maalesef çok perişan olacaktır. 

Savm Ticaret Bakanından istirhamımı şöyle 
özeti ivebilirim : 

Ordu, Giresun il ve ilçelerinde idari taksima
ta, transport tesis ve imkânlarına uygun olarak 
faaliyette bulunan ve maalesef kâfi gelmiyen 
120 ambarın idari makamlarca daha da istifadeli 
şoklo konularak faaliyetlerini ve rasyonel çalış
malarını sağlamak için gerekli direktiflerini ver
melidirler. 

Avrıca, satmalına gücü çok zayıf bir bölgede 
hububat tevzi ve satış işinin yeniden etüdü, hiz
meti vatandaşa en iyi şekilde arz edecek bir or
ganizasyonun sağlanmasında da zaruret vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuyu müteaddit 
defalar yüksek huzurunuza getirmek mecburiye
tinde kalıyoruz. Bunun bir diğer ifadesi, bu hiz
metlerde aksaklıklar olagelmektedir. Bugünkü 
idare anlayışının, bugünkü Anayasamızın çizdiği 
istikamette, onun esprisi içinde bu hizmetlerin 
yeni bir düzene sokulmasında zaruret olduğu inan
cındayım. Teşekkür ederim, saygılarımı suna
rım. 

2. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer'-
in, son yağmurlar dolayısiyle Sarıyar Barajında 
fazla miktarda su birikmesi yüzünden Sakarya 
Nehrine fazla su verildiği, bu yüzden Sakarya 
Ovastndaki köylülerin korku innde bulunduğu, 
Bakanlık tarafından nerekli tedbirin alınması hu
susunda demeci. 

BAŞKAN — Sayın Gürer, sizin gündem dışı 
konuşmanız ne hakkında idi? Sarıyar Barajının 
taşması dolayısiyle Sakarya vilâyetinin su tehdi
di altında kalması hakkında mı? 

MUSLÎHİTTlN GÜRER (Sakarya) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; dakika
larınızı suiistimal etmemek için iki dakika ile 
mâruzâtımı arza çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, son yağmurlar dola
yısiyle Sarıyar Barajının fazla miktarda su bi
rikintisine maruz kalmış olması ve Sarıyar Bara
jının her saniyede 100 metre mikâp suyu Sakar
ya Nehrine bırakmış olması neticesinde Sakarya 
Nehri yatağının bunu kapsıyamıyaeak duruma 
geldiği ve Barajdan Adapazarı Ovasına gelince-
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ye kadar suyun saniyede 120 m8 yükseldiği ve 
dün akşamdan beri Sakarya Ovasında bulunan 
Adapazarı'nm 40 tane köyünün gecelerini uyku
suz geçirdilderini öğrenmiş bulunuyorum. 

Bu hususta değerli enerjik Vekilimizin, hâdi
senin önlenmesini ve en yakın zamanda mahallin
de tertibatı alarak neticenin alınacağından emin 
olarak bu durumu Yüksek Meclisinize arz eder, 
hürmetlerimi sunarım. 

3. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'ın, 
önceki birleşimde gündem dışı söz alan Edirne 
Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun konuşması sı
rasında kendisi hakkında yaptığı isnadın doğru 
olmadığına, bu gibi isnatları ispat edilmediği tak
dirde iftiradan ibaret kalacağına dair demeci. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Zaptı sa
bık hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Baykam? 
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Bana aidol-

mıyan bir söz söylendi, tavzih edeceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Kısa bir tavzih, öyle mi efen
dim? Buyurun. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, Meclis haysiyetine vâki tecavüz
leri cevaplandırmak maksadiyle dün gündem dı
şı söz alıp kürsüye gelen Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu konuşmasında : «içimizden bir 
arkadaşımız üç buçuk sene evvel masum üç dört 
tane öğrencinin önüne geçmiştir. Toplanan pa
rayı yol göstermek suretiyle, 1 sayılı Kanunun 
kabulü sırasında konuşan bir milletvekili arka
daşımıza göndertmiştir. Ben bu davranışı ah
lâksızlık kabul ediyorum» demiş ve bunu taki
ben benim «kendisini temsil etmemden utanç 
duyduğunu» ifade etmiştir. 

Yetişme tarzım ve siyasi ahlâk anlayışım, 
siyasi durumu ve davranışı bilmen bu milletve
kiline aynı üslûp içinde mukabele etmeme mâ
nidir. Ancak, millet kürsüsünde söylenen bu 
iftiraların ve yalan beyanların zabıtlara ve ta
rihe yanlış intikâlini önlemek için söz aklım. 

Bu asılsız iddiayı üç büçük sene önce yine 
bu kürsüden çürütmüş ve (5 . 1 . 1962 tarihli 
29 ncu Birleşim sayfa 501 - 503, ayrıca yine 
29 ncu Birleşimde sayfa 507 - 508 ile 8.1.1962 ta
rih ve 30 ncu Birleşim 587 - 589 sayfa numaralı 
zabıtlarda) yaptığım üç konuşma ile, bugün 
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de muhafaza ettiğim senatör ve milletvekilleri 
için istenen ödenek farkı hakkındaki kanaatimi 
savunmuş ve hakkımda yapılan iftiraları cevap
landırmıştım. 

Zamanınızı almamak için bu zabıtları şimdi 
tekrar okumak istemiyorum. O zaman ileri sü
rülen bu hâdisede adı geçen gazeteci arkadaşla
rımızdan Nurettin Tekindor ve Mete Akyol ile 
öğrenciler müşterek bir deklarasyon neşretmiş
ler, Meclis Başkanına ve gruplar başkanlıkları
na göndererek hakkımda yapılan bu isnadı red
detmişler ve bu iddianın iftiradan ibaret oldu
ğunu açıklamışlardı. 

Bu açıklamaları Yüksek Meclise sunmuş
tum. 

Üç buçuk sene önce Millet Meclisinde yaptı-
ğim konuşmanın sonunda da «hâdiseyi benim 
yaptığımı iddia eden haysiyetli insan gelir bu
rada iddiasını ispat eder, bildiklerini söyler» de
miştim. Fakat, hiç kimse, hayali iftiraların öte
sinde, her hangi bir delil ileriye sürememiştir. 

Şimdi, yine tekrar ediyorum : Bu mevzu ile 
ilgili kim ne biliyorsa, herkese bugün de ispat 
hakkı tanıyorum. Bildiklerini bu kürsüden 
açıklamaya davet ediyorum. 

Meclis haysiyetini korumak iddiasında bu
lunanlar, iftira olduğu gün ışığına çıkmış bir 
konuyu ele alarak, bir Meclis üyesinin haysiyeti
ne tecavüz edemezler. 

Muhterem arkadaşlar, 
İftira edilecek, isnadın iftira olduğu ispat 

edilecek, fakat buna rağmen, bizce bilinmiyen 
gayesine ulaşmak için, bu Meclisin bir üyesi kal
kıp bu iftirayı tekrar edecek ve haksız dâvası
na bu yoldan mesnet arıyacak. Bu olmaz, hay
siyetlere biraz saygılı olmak lâzımdır. Bu arka
daşın davranışı hakkındaki hükmü, Yüksek 
Heyetinize ve kamu oyuna bırakıyorum. An
cak, şunu söyliyeyim ki, iddialarını ispat etmi-
yenler bir müfterinin lâyık olduğu bütün sıfat
lara sahibolarak yaşamaya mahkûm kalacaklar
dır. Hürmetlerimle. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Efendim, 
bahsettiği tarihte aramızda münakaşa geçmiştir, 
bu husus aramızda geçmiştir. «İspat edemez
se...» dediler. Müsaade ederseniz, o tarihli za
bıtlardan bahsederek kısa bir mâruzâtta bulu
nacağım. 

BAŞKAN —-t Lüzum yok Sayın Bilgin. 
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TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Var efen

dim. (Soldan var, var sesleri) 
BAŞKAN — Polemiğe meydan verimiydim, 

onu açacak olursak uzar. 
Gündeme geçiyoruz : 
Gündemin birinci maddesi... (Soldan ve sağ

dan gürültüler, sataşma oldu sesleri) 
Arkadaşlar, zapta geçirmiştir, Turhan Bey 

arkadaşımız da, bunu ispata hazır olduğnu söy
lüyorlar. (Gürültüler) Matbuatta ispat edin. 
(Soldan ve sağdan gürültüler) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Ereğli Demir ve Çelik fabrikaları Türk Anonim 
Şirketindeki yolsuzluk iddialarını incelemek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Komis
yonuna bir üye seçimi. 

BAŞKAN — Birinci madde... (Soldan sataş
ma var, sesleri) Kimseye sataşma yok efendim, 
ne sataşması1? 

Buyurun Sayın Fethi Çelikbaş. Seçimlerden 
evvel tümü üzerinde bir konuşma yapmak isti
yorlar. 

Efendim, Sayın Baykama zaptı sabık hak
kında söz verdik. Sonra bilâhara onun ispat 
imkânının yollarını ararsınız. 

Buyurun Saym Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; Ereğli Demir vo 
Çelik Fabrikaları Anonim şirketi hakkındaki 
Meclis araştırmasına ait kararı ayın 10 unda 
verdik ve bu kararın neticesinde parti grupları 
adaylarını bil'dirdiler, grupların gösterdiği aday
lar geçildi. Falkat, o tarihten bu yana, bağımsız 
arkadaşlardan seçmek istediğimiz adayı reyleri
mizle bir türlü te&lbiit edemiyoruz. Bu böyle d'e-
vam ederse, bir netice alınacağa benz'eımem'efcte-
dir. Bu itibarla., ben Meclis Başkanlığından rica 
ediytorum, müstakil arkadaışlarcmıızı bir gün da
vet etsinler, aralarında bir aiday tesbit etlsinler, 
'bu müstakil arkadaşlarımızın seçtiği adaylardan 
en çok rey alan kimse ona itfctilba edip oy kulla
nalım. Aksi takdirde, Meclis araştırmaısı için 
kurmak kararı verdiğimiz heyet bir türltü (teşek
kül 'Odemiyecek, Muhterem Heyetiniz de, bu 
müessese de mütemadiyen bir tahkikatın yükü 
altında dövam, edip gidecektir. Meclis Başkanlı
ğından ricam önümüzdeki toplantıda, nugün ne-
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tice alamazsak, bir adayın müstakiller tarafın
dan seçilip huzurumuza getirilmesi keyfiyetidir. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kâğıtları dağıttık, üç aday ar
kadaşımız vardır. Son seçim, neticesini okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Ano

nim Şirketindeki yolsuzluk iddialarını incelemek 
üzere Anayasanın 88 nei maddesi gereğince ku
rulması kabul edilen Meclis Arattırma Komisyo
nu üye seçimine 96 üye katılmış ve neticede aşa
ğıda isimleri yazılı üyeler hizasında gösterilen 
oyları almışlardır. Arz olunur. 

Ordu Tekirdağ 
Ata Bodur Turhan Kut 

Bursa 
Ziya Uğur 

Nihat Berkkan 43 
Fuat Ümit 28 
Sait Mutlu 19 

BAŞKAN — Arkadaşlar, son seçimlerin ne
ticesini arız etltim. Üç arkadaştan birine yine oy
larınızı kullanınız. 226 oyu dolduramadığı için 
tekrarlıyoruz. Buna göre bir anlaşma yapıp bir
an evvel şu seçim yapılırsa iyi olur. Kâğıtlar da
ğıtılmıştır. Tasnif Komisyonu için seçim yapı
yoruz. 

Halk Rıza Ünal (Yok), 
Yahya Dermancı (Burada), 
Halil Özmen (Yok), 
Muhiddin Güven (Burada), 
Kemal Ataman (Burada). 
MUHİDDİN GÜVEN («İstanbul) — Sayın 

Başkanım benim komisyonum var. 
BAŞKAN — Muhiddin Güven arkadaşımızın 

komisyonu varmış. Başka bir arkadaşı sekelim. 
Hasan Fehmi Boztepe (Burada). 
Efendim, Tasnif Komisyonu, sayın arkadaş-

1 arımız, Yahya Dermancı, Kemal Ataman, Ha
san Fehmi Boztepe. 

Çanakkale'den başlıyoruz. Yazdığınız kâğıt
ları lütfen sepetlere altınız arkadaşlar. 

(Çanakkale milletvekillerinden itibaren oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız, lütfen oylarını kulliansmiDar. 
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Efendim, gündemin ikinci maddesine geçe

ceğim. 
5. Giresun Milletvekili t. Etem Kıltçoğ-

lu'nun, İstanbul Emniyet Teşkilâtında (kaçak
çılık, hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın 
ticareti ve bunlarla ilgili konularda) inceleme 
yapmak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince, bir Meclis \Araştırmia Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/19) 

BAŞKAN — önergeyi dün okutmuştum, bir 
birleşim sonra müzakeresini yapacağımızı dün 
arz etmiştim, Yüksek Heyetinize. Şimdi bu 
mevzu etrafında görüşmeye başlıyoruz. Takrir 
sahibi konuşmak istiyorlar mı? 

t. ETEM KILIÇOĞLU ((Giresun) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Anayasanın 
88 nc'i maddesi gereğince İstanbul Polis Teşki
lâtı hakkında bir Araştırma Komisyonu kurul
ması için Meclis Başkanına bir Önerge vermiş 
idim. Bu önerge dün Yüksek Meclisin ıttılaına 
sunuldu. Fakat, meseleyi dağıtmamak, Anayasa
nın ruh ve lâfzına, uygun kalmak kararında ol
duğum için, bu Önergemin birkaç cümlesini tek
rar okumak ihtiyacını hissediyorum. 

Bir günlük gazetede İstanbul Polis Teşkilâtı 
içerisinde bâzı huzursuzlukların olduğu ve bu 
huzursuzlukların ilgililer tarafından tetkik etti
rildiği, fakat hazırlanan raporlara uyularak ge
reğine tevessül edilmediği ifade edilmekte ve 
•bâzı vesaik de umumi efkâra arz edilmekte idi. 
Vesikaların tetkikine geçmezden önce, yasîi se
risi dolayısiyle umumi efkâra, polis hakkında, 
umumi efkârın ilgisini çökerek hattâ bâzı polis 
âmir ve memurlarının halk nazarında itibarını 
zedeliyecek ifadeler de kullanılmaktadır. O ka
dar ileri gitmektedir ki, bu yazılarda İstanbul 
Emniyet Teşkilâtında çalışan ilgililerden bâzıla
rının batakhanelerden, umumhanelerden, ku
marhanelerden haraç aldıkları, uyuşturucu mad
de kaçakçılığından hem satış manosu, hem de ih
bar ikramiyesi alıp bölüştükleri; bugün Türki
ye'de fuhuş ve kadın ticareti dünyanın başka 
memleketlerinde eşine raisianmıyan anılaşmalar 
sayesinde arttığı, yurt dışı edilme ihtimali olan 
ecnebilerden alınan rüşvetlerle bir mahallelik 
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apartman yaptırmanın müm&ün olduğu; bugün 
Türkiye'de haraç alma vecibe haline geldiği ve 
polisin hırsızlıklara ortakhlk ettiği «Türkiye'de 
polise emniyet ile, keid'iye ciğer emanet etme ara
sında fark kalmadığı» gibi çok ağır, hakikaten 
Türkiye'de şimdiye kadar hiçbir müessesenin bâzı 
fertlerine de olsa, bâzı ilgililerine de olsa bu ka
dar ağır ithamlar yapıldığını görmedim diyebili
rim. Ortaya atılan bu iddiaların ne derece doğru 
olduğunu, emniyetin gördüğü hizme'tlerin husu
siyetleri dolayısiylc dışardan bir adam sıf atiyle 
bilmenin elbette imkânsızlığını takdir buyurur
sunuz. Yalnız, yas:ı serisi bu kadarla da iktifa 
etmiverek, ayııçn şu cümleyi muhtevi bulun
maktadır. 

«Bu yazı serisinde bir siyasi iktidar sorum
luları ile bâzı polis şefleri sanık olarak huzu
runuza çıkarıl acaktır.» 

Muhterem arkadaşlarım; Hm cümleyi de izah 
etmeye lüzum görmüyorum. O kadar ileri gidi
yor ki; «bâzı polis şef ve âmirleri şu, şu mev
zuda gayrikanuni tasarruflarda bulunmakta, 
vatandaştan haraç almakta, rüşvet almakta, 
şu, şu yerleri de işletmektedir;» gibi ağır itham
lardan sonra, iktidarla da, yani hâdiselerin ce
reyan ettiği sırada içişleri Baaknı olan muh
terem zevatı da ihtiva eden ağır bir neticeye 
ulaştırmaktadır. İşte bendeniz, bu iddiaların 
matbuat vasıtasiyle umumi efkâra arz edilmiş 
olması ve ilgili bâzı vatandaşltrm bu mevzuu 
doğru imiş gibi kabul ederek belkide aslında 
hilafı hakikat olan iddiaları vâritmiş gibi ka
bul ederek, emniyet mensuplarından birisine 
bile olsa bu gözle bakmış olması, polisin em
niyet teşkilâtının vatandaş nezdindeki itibarı
nı hemen hemen hiçe indirmektedir. Böyle 
bir durumda, takdir buyurulur ki, polisin hu
zur içinde vazife görmesi mümkün olmadığı 
gibi, âmir ve memur durumunda olanların da 
vazifelerini hakkiyle yapması mümkün olamıya-
caktır. 

İşte btndenizı bu takririmle hakikatlerin 
meydana çıkarılmasını temin gayesini gütmek
teyim. Elimde bulunan ve halen kıymetini kay
betmediğini zannettiğim bâzı vesaiki da okumak 
suretiyle sizlerin vereceği karara intizar ede
ceğim. Yalnız polis mensuplarından bâzıları
nın isimlerini ki, hiçbir şahısla alâkam olma
masına rağmen, mümkün mertebe hiçbir arka-
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daşımızm ismini burada ifade etmemeye gay
ret edeceğim. Fakat bulundukları mevki icabı, 
eğer bâzı sayın emniyet mensuplarının isimleri
ni burada bildirmek mecburiyetinde kalırsam 
şimdiden özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden önce in
sanın aklına şöyle bir sual gelebilir. Normal 
yollardan mevzuata uygun olarak bu teşkilâ
tı teftiş ve murakabe etmek mümkün değil mi
dir? Acaba, böyle bir yola tevessül olundu da 
şu veya bu sebepten dolayı bir netice alınama
dığı için bir Meclis araştırması lüzumuna ne
reden kaani oldunuz diye sorulabilir. Bu bir 
haklı sorudur. Benim tesibit edebildiğime gö
re, Mülkiye müfettişleri 1964 yılı içinde 24 il 
ve 201 ilçeyi teftiş etmişlerdir. Bu ilçeler ara
sında polis teşkilâtı bulunan ilçtlerimizin şa
yiamı bilmiyorum. Ama; tahmin ediyorum ki, 
Türkiye'de 268 ilçede polis teşkilâtı olduğuna 
göre 201 ilçe teftiş edilmiş bulunduğu için 
Mülkiye müfettişlerince yapılan teftişlerde 
bu ilçelerimizde bulunan polis teşkilâtı da tef
tiş ve murakabeye tabi tutulmuş demektir. Yal
nız, muhterem arkadaşlarım; İstanbul Polis 
Teşkilâtı içtrisinde önergeme konu olan hu
sus daha ziyade hiyerarşik murakabe mevkiin
de olanların birbirleriyle irtibatı olması ba
kımından bu murakabeyi tarafsız ve mevzuatın 
istediği nitelikte bir evsafta yapamıyacağı his
sini uyandırmaktadır. Hal böyle olunca; ge
rek mülkiye müfettişleri gerek hiyerarşik mu
rakabe, bunun yanında da bir polis müfettişleri 
marifetiyle yapılan teftiş ve murakabenin de, 
aynı meslekten olmaları veya birbirlerinin ya
kın arkadaşlığı veya dostluğu olmaları hasebiy
le belki de arzu edilen şekilde bir neticeye ula
şılmaması düşünülebilir. Bunu ifade ederken, 
mutlaka böyle olmuştur da demiyorum. Yalnız, 
ehemmiyetli görüldüğü bir noktayı şöylece ifade 
etmek istiyorum. Muhterem arkadaşlarım, mev-
zuubahis gazetede ileri sürülen hususlardan ve 
neşredilen vesikalardan da anlaşılacağı üze
re ki, bâzılarını biraz sonra okuyacağım, tef
tiş ve murakabe ilgililer tarafından yapıldık
tan sonra salahiyetli makamlara verilmiş ol
malına rağmen raporlarda ileri sürülen hu
suslara uygun hareket edilmediği ve gereği
ne tevessül olunmadığı da ifade edilmektedir. 
Hal böyle olunca, artık kendi bünyesi içinde 
teşkilâtın vatandaşın haklı veya haksız varmış 
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olduğu bir kanaati değiştirecek istikamette 
neticelenebileceğim de düşünmek kolay kolay 
mümkün olamamaktadır. Elbette, gönül arzu 
eder ki, 12 642 veya 12 622 civarından olacak 
polis mevcudumuz, bu kadar insan arsın
da, her toplulukta olduğu gibi, belki vazife
sini suiistimal eden, belki nâehil olmaları ha
sebiyle verilen vazifeleri haklı olarak yapa-
mıyan, veya hususiyetleri icabı halkın nazarında 
itimadı kaybetmiş kişiler bulunabilir. Bunlar 
kimlerdir? Sayıları ne kadardır? İşte bütün mese
le, bu tereddüdü izale etmek ve hakikaten bir 
suiistimal varsa, bir rüşvet alma hâdisesi var-
m, bir haraç alma sâdisesi varsa, bu temiz 
müessesenin içinden bunları ayıklamak surt-
tiyle teşkilâtı bu zamana kadar olduğu gibi halk 
nazarında itibarlı seviyeye ulaştırmaktır. Asıl 
maksat ve gayemiz budur. 

- Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu vesika
lardan bâzılarını okuyorum. Bir emniyet mü
dürü, Emniyet Genel Müdürü tarafından özel 
olarak İstanbul teşkilâtını teftişe memur edili
yor; 6 . 9 . 1964 tarihli. Bu teftiş neticesinde 
Emniyet Genel Müdürlüğüne bir rapor veril
miştir. Bu rapordan bâzı cümleler okuyorum. 

«Şahsi menfaatlerini temin zımmmda faali
yet gösterdikleri sahalar kulüp hüviyeti altın
da büyük kumar oynatan yerler, esrar ve eroin 
kaçakçılığı, beyaz kadın ticareti ve fuhuş yu
valarıdır.» Hemen raporun başında da; «İstan
bul Polis Teşkilâtının huzur ve asayişi temin
den uzak ve halkın güvenini kaybetmesinin se
bebi, teşkilâttaki şeflerin yalnız şahsi menfaat
lerini temin için faaliyet göstermeleridir.» deni
yor, ve devamla, «İstanbul'daki kumarhaneler 
âdeta bir elden idare edilmekte olup» diyor, de
vam ediyor. «Bu kumarhaneleri tek elden ida
re eden kimselerin isimleri zikredilmek suretiy
le, polis teşkilâtı içerisinde şef, âmir veya me
mur durumunda olan kimselerle hangilerinin 
irtibatı varsa, onların da isimleri sarih olarak 
zikredilmektedir. Yine devam ederek, «fuhuş 
yuvalarında,» diyor ve bununla ilgili memur
ların isimleri zikredilmektedir. Devam ederek, 
«genelevin yerinin değiştirilmesi mevzuunda 
yapılan çalışmalar sırasında, yine isimleri zik
redilen bâzı kimseler tarafından her genelevden 
10 ar bin lira toplanmak üzere, 500 bin lira 
para alındığı» ifade ediliyor. Ve bu paranın 
isimleri zikredilmiş gayrimesul şahıslar tara- | 
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fmdan emniyet mensuplarına intikal ettirildiği 
ifade edilmektedir. 

Ayrıca, kaçakçılık mevzuur.da da yine eski 
bir emniyet mensubu marifeti ile halen Emniyet 
teşkilâtında çalışan kimselerin irtibatı kurul
makta, isim ve mahal zikredilmektedir. 
12.9.1963 tarihli 2 nci bir raporda ise daha sa
rih malûmat verilmekte, teferruata inilmekte, 
bu defa emniyet mensuplarından bâzı şahısla
rın isimleri muayyen hadiseler içerisinde okun
duğu zaman insanın inanmaması için hiç bir se
bep kalmıyacak şekilde rapor tamamlanmak
tadır. Bu arada, zamanın İstanbul Emniyet 
Müdürü bilâhara belediye reİ3İ olmuş bir zatın 
isminden Emniyet Genel Müdürünün isminden 
halen İstanbul Emniyet Müdürü olan bir zatın 
isminden sık sık bahsedilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu isimleri biraz 
evvel de ifade ettiğim şekilde, şahısların ismini 
yüce kürsüden ifade etmemek için zikretmiye-
ceğim. Yalnız, merak eden arkadaşlara raporun 
bir suretini veımek suretiyle bir kanaat edin
melerine yardımcı olabileceğimi zannediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, acaba bu
rada ileri sürülen hususlar doğru mudur, ne de
rece doğrudur, zaten bütün meselenin düğüm 
noktası buradadır. Hakikaten böyle bir şeye 
inanalım mı. inanmıyalım mı'.'. Şimdi ayrıca 
emniyet teşkilâtına ait mevzuattan da bâzı mad
deler okumak suretiyle, bir resmî makama va
zifeli ve yetkili bir şahsın verdiği rapor karşı
sında ne gibi muameleler yapılması lâzım gel
diği hususunu da ayrıca izah etmeye çalışaca
ğım. 

Şimdi burada, bu ikinci raporda çok önemli 
başka mevzulara da temas edilmektedir. Meselâ 
kıymetli mücevherat hakkında zuhur eden hâ
dise Hırsızlık Masasına geldiği zaman, emniyet 
âmiri falanca, bir memurun da ismi zikredilmek 
suretiyle bir nüsha zabıt tanzim edildiğini, bu
nu Adliyeye verilmek suretiyle yakalanan mü
cevheratın bir kısmının bu zabıt dışında bırakıl
mak suretiyle, zabıtta isimleri yazılı bâzı eşhas 
marifetiyle sattırıldığını ifade etmektedirler. 
Tabiî bunu bizim yakından izleyip takibetmemiz 
de mümkün değil. Fakat, raporun sonunda de
niyor ki; «Hâdiselerin küçük memurların eseri 
gibi gösterilmeleri, daima arkada bulunanların 
gizlenmesine imkân vermektedir. Haddizatında 
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bu kadar şümullü hareket ve fiillerin onlar ta
rafından başarılamıyacıağı tabiîdir.» demek iste
niyor ki, bu kadar şümullü iğleri küçük memur
ların üzerine atmakla işin içinden çıkmak müm
kün değildir. «Bu zavallıların, ötekilerin giz
lenmesine, anlara partatvanalık vazifesi yapmak
tan başka bir »günahları, suçları yoktur.» denil
mektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu raporlar 
Emniyet Genel Müdürü 'Beyefendiye arz edil
diği Ihalde, zamanında gereğine tevessül olun
madığı için, ilgili zat tutmuş, zamanın İçişleri 
Bakanı olan muhterem arkadaşımıza bu rapor
lardan bahsile mektuplar yakmışlardır. Bu 
mektupların birisinde raporun hangi maksatla 
hazırlandığı, muhtevasının doğru olduğu husu
sundaki kanaatleri de tekrar edilmekte, rapor
da ifade edi'lmiyen bâzı hâdiseler de zikredilmek 
suretiyle, gereğinin bir an evvel yapılması tale-
bolunmaktadır. Hattâ burada, biraz sonra baş
ka bir vesile ile temas edeceğim, înterpol Teşki
lâtının Türkiye'deki bir mümessilinin ismimden 
de bahsedilmektedir Bakana yazılaın mektuptan 
ifade ediyoum. Bunun da bâzı polis şefleriyle 
teşriki mesai ederek, bâzı zavallı vatandaşları, 
esrar, eroin, baz morfin imal ediyormuş, ticare
tini yapıyormuş gibi yakalattıklarını ve böyle
ce ikramiye alma yoluna gittikleri de sarih ola
rak ifade edilmektedir. Şimdi, buna temas edi
şimin sebebi iki noktada oluyor. Bu meseleyi, 
baz morfini yakalaması hâdisesi înterpol Teş
kilâtının Türkiye'deki mümessilinin durumunun 
ve bu hâdisenin ne dereceye kadar doğru olduğu 
Bütçe Komisyonunda İçişleri 'Bakanlığı Bütçesi 
konuşulurken bir arkadaşımız tarafından ileri 
sürüldü. Hem arkadaşımızın konuşmasını, heım 
de zamanın İçişleri Bakanının buna verdiği ce
vabı, fakat mesele bir tartışma konusu olunca 
verilen cevaplardaki değişikliği1, böylece zama
nın İçişleri Bakanının bile bu işte ilgililer tara
fından yanlış veya noksan malûmat verilmek su
retiyle yanıltılmış olabileceğini dahi iddilaf ede-
bilecek duruma geleceğimi- tahmin ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesikaları bu şe
kilde dile getirdikten sonra, acaba denilecek, 
bu raporu veren kimdi? Bilâdnâra meslekten: ih-
racedildiği için bir kımgınlık dolıayısiyle mi bu 
raporu verdi? Hayır arkadaşlarım, tabiî vazife
den i'hracedildikten sonra bu raporları vermesi J 
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•mümkün değil Ama vazifeden atıldıktan sonra, 
bunları İfşa etmiş olması veya hiç alâkası olmı-
yan kimselere vermiş olması, bu benim konu
mun dışındadır. 

Şimdi, Emniyet Teşkilâtında kaçakçılık, mü
cevherat hırsızlığı, rüşvet, haraç mevzularında 
acaba sadece bir gazetede vazifesinden ihrace-
diimiş, atılmış bir memurun vaktiyle verdiği bir 
raporu mu esas olarak aldık? Yani', bir yönüyle 
mi meseleyi ta Meclis araştırması yapılabilecek 
seviyeye getirmek istedik? Hayır arkadaşlarıim. 
Benim, bu meseleyi ele alışımın bir baışka yönü 
de üç sebepten ileri gelmektedir : 

. 1 . !Bıı raporun efkârı umumiyeye arz edil
miş olması : Okumuyorum. Hakikaten bunu oku
duktan sonra insanın, Türkiye'de acaba her han
gi bir şekilde vazifesini kötüye kullanmış bir 
memur hakkında vazife yapacak bir makam 
yok mudur, diyeceği geliyor. 

Şiımdi, ikinci husus şu : Bütçe Karma Ko
misyonunda muhtelif partilere mensup arkadaş
larımız, Sayın İçişleri Bakanına bâzı sualler 
tevcih ettiler. Bendeniz zabıtları tetkik etmek 
suretiyle bu mesele ile ilgili muhtelif partiler
den arkadaşlarımızın Bütçe Komisyonunda Sa
yın Bakana sordukları suallerden bâzılarını 
burada tekrar etmek istiyorum. 

«2-5 . 12 . 1964 sayfa 72 Sadi Binay (Bilecik 
Milletvcikili) — Bir baz morfin meselesi vardır . 
Yurdumuzda her yıl 20 - 25 adcd esrar, eroin 
ve baz morfin yapan imalâthaneler polis tarafın
dan basılmaktadır. Bu imalâthanelerin ne .ka
dar olduğu da malûm değildir. Baz morfin 
yakalayıcılarına merkezi Amerika'da Newyork'-
ta bulunan Înterpol Teşkilâtı büyük ikramiye
ler vermektedir. Türkiye ise, bizim polis teş
kilâtında baz morfin tutulmadığı halde, bâzı 
ahvalde bu hüküm tatibik edilmekte, yanlış ola
rak Amerika'd a ki teşkilâta haber' verilerek ik
ramiye alınmak yoluna gidilmektedir. Bunu 
bir yerden duydum. Emniyet mensuplarımız
dan bilisine büyük bir yekûn tutan para, (sa
na bu ikramiye olarak verilmiştir) diye veril
mek isteniyor. Adam tabbiî şaşırıyor, tahkik edi
yor. Bunun Înterpol tarafından bir iki sene 
evvel kendisinin baz morfin işleyicilerini yaka
ladığı zanniyle Înterpol tarafından gönderil
diğini anlıyor ve hakikatte bu memurun böyle 
bir durum ile katiyen alâkası olmamıştır. Dü-
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rüşt ibir insan olarak reddediyor. Anlatmak is
tediğim durum hazindir.» 

Böylece devam- ediyor; 

Gazete sütunlarındaki resimlere bakıyoruz. 
Diyor ki, 300 000 veya 500 000 liralık baz mor
fin imalâthanesi basıldı. Yakalananlara (bakı
yorum; üstleri başları dökülüyor. Baz morfin 
elde etmek için ufak bir tesis lâzım. Bu tesis 
için bunların paraları yoik. Fakat, bakıyorsu
nuz, yine de her türlü imkân bulabiliyorlar. 

Şadı Binay arkadaşımız yine devam ediyor. 
«Polis cinayeti önler, bâzı yolsuzlukları önler, 
mâni olur, bâzı tedbirler alır. Bunun dışında 
polisin bizzat bu suçları işlediği vâkıdır. Ada
na 'da konsimatris kapatır, İskenderun'daki 
konsimatrisin altında polisin arabası gezer. Ha
raca bağlamış. Bunların tedbirleri almıyor, 
ama, hâdiseler su yüzüne çıktıktan sonra. Bir 
aysberk gibi dörtte üçü suyun altında, Tetkik 
edilemiyenlerin derecesini 'bilemiyoruz. 

Yine, aynı oturumda, Komisyonda Sayın Ke
mal Sarıibrahimoğlu, sayfa 87 de «Cenup vilâ
yetlerinde bilhassa yaygın halde kaçakçılığın 
mevcudolduğu ve hattâ bâzı bölgelerde kaçak
çılığın tek, geçim vasıtası olduğu bir vakıadır.» 
diyor. 

Sayın îlyas Seçkin, sayfa 118 de, «şimdi 
arkadaşlar, memleketin âsayişsiz olduğu bir 
hakikattir. Bunun mesuliyetini sadece Bakana 
yüklemek doğru değildir» diye devam ediyor. 

Sayın Sadi Pehlivanoğlu da diyor ki, «fs-
tanbuFa vapurla gelen bir turist Tophane'de 
tabancalı bıça'klı hamallar teşkilâtı tarafından 
soyulmaktadır. Zabıta senelerden beri bu hâ
diselere 'karşı ilgisiz durumdadır. Bunun se
bebi hikmetini anlamıyorum. Senelerden beri 
bu (böyle devam etmektedir. Kıbrıs'tan gelip 
giden Lârnaka Kadınlar Kolu Başkanı muhte
rem bir arkadaş ağlıyaralk ani attı. Bavulunu 
gemiye 150 liraya çıkarmışlar. Gazeteciler bun
lar hakkında yazı yazamıyorlar, korkuyorlar. 
Zabıta ise bunlara karşı büyük bir lâlkaydi ve 
müsamaha içindedir. Elbette ki, çok şeyler 
beklediğimiz sayın ve dinamik İçişleri Bakanı 
bunu izah edeceklerdir.» diye devam ediyor. 

Sayın Şükrü Kösereisoğlu, sayfa 212 de 
«İdari ve Emniyet Teşkilâtında vazife alanlar
dan şikâyetlerini Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'ya 
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ilettiğini ifade ederek, Muhterem Hıfzı Oğuz 
Bekata Bey maalesef kıymet vermedi. Fakat, 
Sayın Vekilimizin (kıymet vereceğini zannediyo
rum» diyerek 1956 - 1957 senelerinde oldukça 
zenginleşmiş bir zatın .M, bu zat ifadelerinden 
aynen okuyorum. (Van'da Emniyet Müdürlüğü 
yapmış, oraya vali olarak gelmiş.) diyor. 

Sayın İsmet Sezgin, sayfa 213 de «Efendim, 
hafızam yanıltmıyorsa, Sayın Emniyet Genel 
Müdürü Ahmet Demir'in İstanbul'daki bir basın 
toplantısında gazeteciler Sayın Demir'le görüşür
lerken, İstanbul Emniyet Müdürü Beyefendi, Ta
pu Dairesinde rüşvet alındığını söyledi. 

Bunu gazetelerde okuduk. Bendeniz şahsan 
Emniyet Genel Müdürümüzün bu beyanı cid
den, ifademi mazur görsünler, rica ediyorum, 
hafiflik gibi geliyor, bana. Toplantıda,» daire
lerden rüşvet almıyor diye söylemesi ve hele 
bildiği sözler varsa bunu adlî makamlara bil
dirmesi lâzım gelir. 

Biraz sonra bunların neden alâkalılar tara
fından adli makamlara intikal ettirilmediğini, 
vazife ihmalinin nerelerden geldiğini de ayrıca 
izah etmeye çalışacağım. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım ; 24.12.1964 
yine Komisyon toplantısında Sayın İçişleri Ba
kanı Orhan öztrak, sayfa 19, ileri sürülen mü
talâalara cevap veriyor. Benim zabıtlardan çı
kardığım (hususlar sadece bu konu ile ilgili olan 
kısımlardır. Her hangi bir şekilde cümlenin 
mânasını değiştirebilmek için bir tarafını atla
yıp, yanlış bir mâna vermekten sureti katiyede 
kaçınılmıştır. 

Sayın Mehmet Ali Demir arkadaşımız; 
«Emniyet, kadrosuzluk yüzünden hizmetlerini 
lâyıkı derecede görememektedir.» demektedir. 
«Hattâ içlerinden rüşvet alanlar vardır» diye 
buyurdular. 

Arkadaşımızın sözünü tekrar ettikten s^nra 
cevap veriyor. Cevabı, «Bunları büyük bir dik
kat içerisinde yalnız bugün değil, vazifeye baş
ladığım günden itibaren takibetmekteyim. 
Zannederim, aldığım tedbirler netice verecek
tir» Yani, alman rüşvet iddiasını bir bakıma da 
varit görerek gerekli tedbirleri alıyorum. Bu 
aldığım tedbirler de bir netice verecektir; de
nilmektedir. 

Sahife 42 de Sadi Binay'dan bahsile «değer
li arkadaşım huzur içinde olsunlar, Interpol 
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yalnız kendi adamlarına ikramiye verir» diye 
devam ediyor. 

«Bugüne kadar bir kuruş dahi almamışlar
dır; hiç bir memura Amerika'dan bir ikramiye 
gelmemiştir» buraya muhterem arkadaşları
mın dikkatlerini rica ediyorum. Diyor ki, cüm
leyi tekrar ediyorum. «Enterpol, yalnız kendi 
adamlarına ikramiye verir. Bugüne kadar bir 
kuruş dahi almamışlardır; hiç bir memura 
Amerika'dan bir ikramiye gelmemiştir.» Bunda 
bir yanlışlık olacaktır. 

Sahife 62 de Sayın Sami Küçük arkadaşımı
za cevap verirken, diyor ki, «Türkiye'de 41 ka
çakçılık vakası olmuş. Bunlardan malî polis teş
kilâtı kanalı ile 67 188 dolar, 1 429 313 Fran
sız Frankı, 423 434 Deutsch Mark ve saire ele 
geçmiştir» diyor. 

64 ncü sahifede Sayın Orhan Eyüboğlu'na 
cevap veriyor. Bu arkadaş da meslekte yılla
rını geçirmiş, bu işi çok iyi bildiğine inandı
ğım bir arkadaşımızın ifadeleridir. Sonunda da 
bakınız neler söylemektedir. Eyüboğlu'na ce
vap lütfederken diyorlar ki, «yine arkadaşı
mız üst kademelerin emniyet vukuat raporları 
tam olarak verilmemektedir.» diyor ki, Sayın 
Eyüboğlu «Üst makamlar teşkilâta emir veri
yor, vukuatı tamam vermiyorlar; noksan gös
teri vorlar.» diyor «Bu hususta ne düşünüyorlar, 
dediler. Bu memlekette açık rejim, açık rejimin 
en büyük faydası hâdiseleri açık olarak ortaya 
koymaktır. Bunlara katiyen meydan vermiye-
ceğim ve bu gibiler tarafından bizzat meydana 
çıkarılacaktır. Ayrıca bu husus üzerinde dura
cağım.» 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; Orhan 
Eyüboğlu beyin yine Karma Bütçe. Komisyonu 
zabıtlarının 161 nci sahif esindeki konuşmala
rından bir kısmını naklediyorum. 

«Şimdi bir Federal zabıta mevzuu vardır. 
Bunun ele alınması lâzımdır. Büyük hırsızlık
lar, büyük kaçakçılıklar olmaktadır. Bunlar 
için mütehassıs eleman var mıdır? Yoktur. En 
mütehassıs elemanlar istanbul'dadır. Bunların 
verdikleri verim nedir? Bu mütehassıs eleman
ların da zaten bilgileri mahduttur.» Diye devam 
etmekte, «demin Sami Küçük arkadaşım çok 
vukufla temas ettiler. Hakikaten bunlar malî 
mevzularda verimli vazifeler görüyorlar. Ama, 
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bunların yalnız mâli mevzulara inhisar ettiril
memesi gerekmektedir. Arkadaşlarım, şu basit 
mahalle kahvelerini bilirsiniz.» Muhterem ar
kadaşlar, bakın bendeniz biraz sonra bu nok
taya temas edeceğim.» Orada oyun oynuyorlar. 
İlgililer, polis vazife ve salâhiyet Kananıma 
göre mahkemeye sevkedilirler. Ama, bir çok 
zevatı muhteremenin gecede 100 lira vidosuna 
oyun oynadığı kulüplere kimse dokunmaz. Ben 
bundaki sırrı anlamıyorum. Eskiden istanbul'da 
bir kaç tane kulüp vardı, şimdi sayıları bir hay
li oldu. Demek ki, bu çok verimli bir meslek ha
line geldi. Emniyet bu gibi kulüplere izin ve
rirken ne gibi hususlara dikkat ediyor? Eski
den bu gibi mevzular üzerinde hassas davranı-
lırdı. Şimdi böyle olmuyor. Yıllarca îstanbulda 
bu vazifenin başında bulunan arkadaşlarımız
dan biridir. «Ve devam ediyor. 163 ncü say
fada başından geçen bir trafik hikâyesini 
naklettikten sonra, nasıl gayrikanuni mu
ameleye mâruz kalmış; hattâ bunların içinde 
suiistimaller yapabilenlerin de olduğuna dik
katinizi çekmek isterim. Orhan öztrak bey ya
nında hanımı ile Bolu dağında otomobil ile gi
derken; vekil olarak değil, tabiî bir vatandaş 
olarak; kendilerini bir trafik memuru cevirse, 
«seni burada alıkoyacağım deyip ehliyetini alı-
koyarsa» aca'ba bu vaziyette sayın arkadaşımız 
ne vermez? Eğer, karşısındaki uygunsuz bir 
memur ise ne vermez... Samimî olarak konu
şuyoruz.» dey e devam ediyor. 

Şimdi bu Enterpol'un Türkiye'deki mümes
sili Amerikalı Mr. Joe hakkında Sayın Sadi 
Binay'm konuşmasına Sayın o zamanın İçişleri 
Bakanı Orhan öztrak Beyefendinin verdiği ce
vabı aynen okuyorum: 

«Sadi Binay arkadaşımız Türkiye'de elde 
edilen baz morfinlerden şu şekilde ikramiyeler 
alındığını ifade ettiler» diye suali tekrar ettik
ten sonra cevaplarımı arz ediyorum, diyor. 

«Memleketimizde elde edilen baz morfinler
den Amerika Birleşik Devletlerine bu kısımdan 
her hangi bir surette numune gönderilmiş bu
lunmamaktadır. Zira bu usulden değildir. 
«Yani, Türkiye'den Amerika'ya hiç baı mor
fin gönderilmediği sarih olarak ifade ediliyor» 
Ancak, zabıtamızın 1946 da Brüksel'de akdet
miş olduğu bir anlaşma uyaranca iş birliği ya
pılmakta olan devletler Amerika Birleşik Dev-
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letleri Narkotik Dairesine gönderilmektedir.» 
Biz doğrudan doğruya göndermiyoruz. Fa
kat, Brüksel Anlaşması yaptığımız yere gön
deriyoruz. Oradan doğru gidiyor. 

Bu otoriteler, neticede suç delili olarak ele 
geçirilen baz morfinlerden münasip numuneleri 
alıp Amerikaya göndermektedir. 1962 başın
dan beri yukardaki anlaşma icabı olarak za
bıtamızla narkotik konularda işbirliği yapan 
Amerika Birleşik Devletleri Uyuşturucu Mad
deler Ajanı Mr. Josef Joe'nun Türkiye'deki 
vazifesinin sona ermesi sebebiyle 27 Eylül 1964 
tarihinde memleketine dönmüş ve yerine başka 
bir ajan buraya gelmiş bulunmaktadır. Mev
zua temas etmesi dolayısiyle, daha evvel arz 
ettiğim gibi, yabancı ajanlarla mevcut proto
kol hükümlerine tevfikan birlikte yürütülen 
operasyona ait numunelerden bir kısmı Ameri
ka'ya gönderilmektedir. Tekrar arz edeyim. 
Bu işlerden dolayı ne Türk, polisi, ne jandar
ması her hangi bir mükâfat almamıştır. 

SADÎ BİNAY (Bilecik) — İçişleri Bakan-
lığıırn her hangi bir memuru? 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, ben de 
araştırdım, samimiyetle söyliyorum. Ama lüt
federseniz, bildiğinizi hususi şekilde bana in
tikal. ettirirseniz, ayrıca bunu tahkik ettirip, 
ihbarınızı kuvvetli delil telâkki eder üzerinde 
dururum. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bir milletveki
li arkadaşımızla Sayın Bakan baz morfin me
selesinde bir ikramiye alınıp alınmadığı husu
sunda bir tartışmaya girişiyorlar ve Sayın Ba
kan diyorlar ki, bu iddianızı bana hususi ola
rak ifade ederseniz ve bildiklerinizi de söyler
seniz, ben bunu kuvvetli bir delil telâkki edeV, 
tahkik ettiririm. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce Sayın 
Orhan Öztrak Beyin, içişleri Bakanı sıfatiy1^ 
istanbul Emniyet Teşkilâtının tahkike ve tef
tişe memur olan zatın yazdığı hususi mektup
tan bahsettim. Bu mektup, resmî bir vazifeli
nin Emniyet Umum Müdürüne verip de icabı
na tevessül edilmiyen bir hâdisenin Sayın Ba
kana da resmen duyurulmak suretiyle duru
mun tahkikini icabettiren bir mevzudur. Şim
di. o mektubun tarihi 27 . 1 . 1965 tir. Bu, 
24 . 12 . 1964. Hattâ, daha Gümrük ve Tekel 
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Bakanı iken bile kendilerine bu hususta malû
mat verilmiş. Şu halde, böyle bir hususu ar
kadaşımızın ifade etmiş olması karşısında, bu
nu kuvvetli telâkki ederek tahrik ederim, di
ye değil daha evvel tahkik etmiş olmalı ve bu 
tahkik sadece alâkalı bir zatı baz morfin ya
kalandığı zaman Amerika'ya giden numuneler
den bizimkilere de ikramiyeler veriliyor mu, 
verilmiyor mu diye sorarsanız, o da «hayır 
efendim verilmiyor, böyle bir şey yoktur»1 der
se; elbette bu bir tahkik değil, sadece bir hâ
dise hakkında ilgiliden bir şey sormaktan iba
ret olur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; demek ki, 
matbuata bâzı vesaik de konulmak suretiyle 
arz edilen bir meseleyi ve bu meseleleri millet
vekilleri tarafından, İçişleri Bakanlığı bütçe
sinin görüşüldüğünde yani millete mal olması 
bakımından arz ediyorum. Arkadaşlarımızın 
da kaçakçılık, baz morfin, emniyet ve asayişin 
yerinde olmadığı hususundaki iddialarını dile 
getirmiş olduklarını ifade ediyorum. 

Şimdi bunun yanında bir de vatandaşlar 
ne diyor, acaba? Bir de vatandaşlardan dinli-
yelim. Çünkü, ilgili bir zatın verdiği rapordan 

bahsettik, Mecliste milletvekili ve senatörlerin 
konuşmalarından bahsettik; acaba vatandaş ne 
diyor? 

Şimdi, ciddiyetine hepimizin inanacağı mek
tuplar çok, içlerinden seçtiğim bir tanesini oku
yorum. Bu mektup resmî bir mektuptur. Ar
kadaşlarıma ifade ediyorum, çok hazindir. 
Türkiye Sağır, Dilsiz ve Kimsesizler, Vatan 
Çocuklarını Koruma ve Yetiştirme Cemiyeti 
Genel Merkezinden mühürlü tarih ve numara
lı olarak yazılmış bir mektuptur. Türkiye'de za
vallılara yapılan muamelelerin bir örneği olma
sı bakımından bu mektubun içerisinden ilgili 
kısımlarını okuyorum. Bu hususta bana me
zuniyet de vermişlerdir. Onun için okuyorum, 
nakletmeye çalışıyorum. 

Memleket bünyesinde müzmini eşmiş ana dâ
valarımızın arasında mühim bir mevki işgal 
eden polis dâvasını ele almak cesaretini gös
termemiz teselli kaynağımız olmuştur. Bunun 
ne kadar tehlikeli olduğunu bendeniz de bili
rim. Çok iyi bilirim, ama, bundan sonra, 
şimdiye kadar yapılanlar tekrar edilse de bir 
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şey çıkmıyacağına kaani olduğum liçin, ben ce
saretle bu mevzu üzerinde duruyorum. 

Şimdi, birincisi muhterem arkadaşlarım; 
«İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı kara
kollar gestapo teşkilâtı gibi haraç alan bir şe
beke halinde icrayı faaliyette çalışmakta «ay
nen okuyorum, bu şebekenin başı, isim söyle
miyor, teşkilâtın da başı olması icabeder; bu
rada yazılı» iki, Emniyet Müdürlüğü şu, şu, şu 
şube müdürleri ve bu müdürlere bağlı emniyet 
âmirleri falanca elemanları vasıtasiyle kanun 
dışı beyaz kadın ticareti kaçakçılık, pavyon, 
hırsızlık, gazino, kulüp ve benzeri faaliyette bu
lunan kimselerle elbirliği yaparak müşterek ça
lışmakta ve kanun dışı fiilleri ika etmektedir
ler. 

3 ncü madde uzundur, son kısmını okutuyo
rum. 

«Birçok artist bayan vatandaşlar evlerinden 
cebir ve şiddet fiili ika edilmek suretiyle gece 
âlemleri, bütün şiddetiyle devam ettirilmekte
dir» diye devanı ediyor. 

«Dört; karakollara en ufak bir hâdise ile 
gelen vatandaşlardan pazarlık suretiyle haraç 
alınmakta, haraç vermeye yanaşamıyan vatan
daşlara cebir ve şiddet kullanılmak suretiyle 
gayrivârit iddiaları havi zabıtlar imza ettiril
mektedir.» yine yedinci maddesinde devam 
ediyor, kendi dernekleri ile ilgili cihetler var, 
onları geçiyorum. 

«Yedi, Emniyet Müdürlüğü binasının üst ka
tından kendisini ve atılan vatandaşlara intihar 
süsü verilmekte, gerçek gizlenmekte, adli ma
kam, düzenlenen gayrivârit evrakla iğfal edil
mekte ; bu intihar olayları göstermektedir ki, 
Emniyet Müdürlüğünde yapılan işkence olay
ları polis rejimi ile idare edilen memleketlerde 
dahi vukubulmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi böyle bir şey 
olduğunu farzedelim. Acaba adamı pencereden 
attılar mı, yoksa adam kendisi mi intihar etti. 
Ama, polis dairesine gitmek korkusu vatandaşın 
vicdanına o darece sinmiş ki, orada adam ken
disi intihar etse bile, kendisini kaldırıp pen
cereden asta bile, polisin attığı kanaati vatan
daş vicdanında yerleşmiş bulunmaktadır. Asıl 
mesele, bu zihniyeti vatandaş vicdanından sil
mektir. 
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1 Şimdi muhterem arkadaşlarını; hepsini oku

muyorum. Gitmişler, efendim bize şu muame
le yapıldı, böyle oldu, şöyle oldu diyorlar.. Bun
lardan da bahsetmiyorum. Yalnız bir hususa 
daha temas etmeden geçemiyeceğim. O da şu
dur: Bakınız muhterem arkadaşlarını; bir Em
niyet Umum Müdürü ne yapmış? Vazifesini 
yapmış da denilebilir ve burada iddia edildiği 
gibi başka bir şey de insanın kafasında yer ala
bilir. Onun için okuyalım. 

Yahut zamanınızı almamak için bendeniz 
nakledeyim. 

Ankara'da şöyle bir hâdise cereyan eder. Bir 
süt imalâthanesinde kaçak rakı yapıldığı ihbarı 
yapılır. Gerek Tekel Başmüdürlüğü, gerekse 
Emniyet Müdürü ve Umum Müdürlük ilgilileri 
bir baskın yapmak tertibatını alırlar ve bir sa
bahın erken saatinde bu imalâthanenin kapısı
na dayanırlar. Karşılarına bir adam çıkar. 
Çünkü bu beş, altı kişinin arasında cereyan etti
ği ve hepsi de resmî sıfatı haiz kimseler olması 
bakımından, bir hikâye değil, olmuş bir hâdise, 
«Siz buraya, giremezsiniz» der. Girersiniz, gire
mezsiniz diye bir hayli münakaşadan sonra, der 
ki, benim kim olduğumu tanımadınız mı? Ben 
Emniyet Genel Müdürüyüm, der. Tabiî hepsi şaş
kınlık geçirirler. Münakaşa edilen zaman içinde 
de kaçak rakı imalâthanesi haline gelmiş bu yerde 
tekrar süt imalâthanesi olma vasfını kazanır ve 
böylece işe devam eder. 

KEMAL! BAY AZIT (Maraş) — Kokusun
dan belli olur Kılıçoğlu. 

ET E M KILTÇOĞLU (Devamla) — Her 
halde zabıt tutmuşlardır, ben bilmiyorum. Bu
nu ben söylemiyorum, resmî sıfatı olan bir kim
se raporla vermiş. Şimdi, bu raporların mânası 
ne? Buna ne dereceye kadar itibar etmek lâzım? 
Tahmin ediyorum ki, arkadaşlarımın en çok üze
rinde durduğu nokta budur. 

Emniyet Teşkilâtı mensuplarına verilecek in
zibati cezalara dair Nizamnamenin 12 nci madde
si diyor ki: «Hakikat dışında rapor vermek, zabıt 
tanzim veya imza etmek.» Bu suçun cezası ne 
imiş? Meslekten ihraç. Eğer, vazifelendirdiğiniz 
bir kimse, size hilafı hakikat-rapor verirse, nasıl 
anlıyacaksmız bunun hilafı hakikat rapor olup 
olmadığını? Verilen rapora göre muamele yapa
caksınız. Neticesi itibariyle vâridolmadığı ve bu 
memurun muhtelif vazifeler kendisine tevdi edil-
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diği andan itibaren böyle raporlar verdiği, her 
surette tahkikattan anlaşıldığı takdirde, bu me
muru yanlış rapor vermeyi itiyat haline getirmiş 
bir memur olarak kabul edip meslekten ihrace-
deceksiniz. Şimdi, biraz evvel bu raporları ve
ren kimse eğer, Emniyet Teşkilâtı mensuplarına 
verilecek inzibati cezalara dair Nizamname gere
ğince bu, maddeye göre bir muameleye tabi tutu
lup da meslekten ihracedilmiş olsaydı, elbette, bu 
raporların bir hakikati ifade ettiği kanısı hiç kim
senin vicdanında mâkes bulamazdı. Böyle yapıl
mamıştır. Ne olması lâzımdı? Verilen raporlara 
göre muamele yapılırdı. Bunun ne dereceye ka
dar doğru olup olmadığı tahkik edilirdi. Sonra 
derhal denilirdi ki, sen vazifeni yapmıyorsun, se
nin hakkında tatbik edilecek muamele de şudur. 

Şimdi, vatandaş öyle söyler, memur öyle söy
ler, vazifeli öyle söyler. Kimin hakkında söyler? 
Bâzı memurların ve âmirlerin ismini zikretmek 
suretiyle söyler. Ama, Emniyet Teşkilâtının gör
düğü vazifelerin hususiyetleri dolayısiylc; muh
terem arkadaşlarım nazarı dikkatlerini bu nokta
ya celbetmek isterim; gördüğü vazifelerin husu
siyeti dolayısiylc her hangi bir kimsenin vazifesi
ni ne şekilde gördüğü, nasıl bir cidddiyet içinde 
gördüğünü takibetmek bir üçüncü şahıs için veya 
bir vatandaş için gayrikabildir. Bir adam, bir 
eroinciyi takibediyor, kaçakçıyı takibediyor veya 
bir yerde, burada diyor, beyaz kadın ticareti var, 
diyor; bunu yakalıyor zabıt tutuyoruz. Bunu bi
zim görmemize, bilmemize imkân yok. Ama, bir 
memurun durumu, efkârı umumiyece veya alâ
kalı amirlerce şüpheyi davet edecek şekilde gö
rülmeye başladığı anda, diğer Devlet memurları 
statüsünden ayrı olarak emniyet mensupları hak
kında mevzuatımız başka hükümler tedvin etmiş. 
Şimdi, yine bu emniyet mensuplarına verilecek 
inzibati cezalara dair Nizamnamenin 31 ve 32 nci 
maddelerini aynen okuyorum. 

«MADDE 31. — Geliri ile mütenasip sayılmı-
yacak bir şekilde yaşadığı ve her ne suretle olur
sa olsun bu tarzda sarfiyatta bulunduğu sabit 
olmak ve bunun menbamı göstermemek veya bu 
ınembaı haklı bir surette mâlik olduğunu ispat 
edememek yine memuriyetten ihraç sebebidir. 
Bununla da iktifa edilmemiş; deniliyor ki, 31 nci 
madde dedim. O 32 nci maddenin fıkraları idi. 

MADDE 32. — İrtikâp ve irtişalar •ı veya va
zife ve memurluk haysiyet ve şerefine uymıyan 
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kötü itiyat ve halleri şayi olduğu ve bu ayrı ay
rı iki müfettiş tarafından verilen raporlar ve 
muhtelif iki âmirin verdiği mahrem tezkiye vara-
kalariyle teyidettiği halde, maddi ve kanuni kâ
fi deliller bulunamaması dolay isiyle haklarında 
takibat yapılamıyan memurlar, muhtelif meslek 
derecelerine göre inzibati ceza vermek salâhiyeti
ni haiz bulunan inzibat Komisyonları karariyle 
meslekten çıkarılır. Ancak, bu kararların Vekâ
letin tasdikinden geçmesi şarttır.» 

Şimdi muhterem 'arkadaşlarım, diyoruz ki; 
falan zat hakkında böyle iftiralar, dedikodular 
şayi oldu diye, 'hakkında muamele yapın. Ne 
yapılacakmış? -Müfettişlerce tahkik ettirilecefc-
miş. Etmiş... Vermişsiniz bir vazife, özel bir 
vazife vermişsiniz, bir müfettişi göndermişsiniz. 
Gelmiş size bir rapor vermiş, en yüksek maka
mı işgal ediyorsunuz; diğeri de Emniyet Umum 
Müdürlüğünün başında bulunuyor. Diyor ki; 
gittim İstanbul'a, diyor. Şahsi menfaatleri ve 
çıkarları !ı'çin her şeyi idare ediyorlar.- Şebeke 
kurmuşlardır, bu şebekenin içinde şu, şu, şu 
vardır. Kaçakçılık.(hâdiseleri, şu, şu, şu tarafın
dan yapılmaktadır; şu, şu, şu tarafından haraç 
alınmaktadır diye, size bildiriyor. Doğru mu
dur, değil midir, tahkik ettireceksiniz. İkinci 
bir müfettiş de aynı istikamette bir rapor verir
se; madde gayet sarih; bu maddeye göre mua
mele yapacaksınız. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarıma bir hususu 
daha ifade ederek mâruzâtıma son vermek isti
yorum. Muhterem arkadaşlarım, hu raporların 
asıllarının hem Emniyet Genel Müdürlüğünde, 
hem de içişleri Bakanlığında mevcudolması ica-
beder. Bu raporlarda, hâdisede kimlerin isimle
ri karıştırıldığı mahallen zikredilmek suretiyle 
ifade edilmektedir. Hattâ o kadar katî ifadeler 
kullanılmaktadır ki, benim verdiğim bu rapor
lar tamamiyle hakikatin ifadesidir. Eğer, ba
na bunu ispat yetkisini verirseniz ben bunu is
pat etmeye hazırım. Aksi takdirde, bana her 
türlü muamele yapmakta mu'htarsmız, diye bu / 
mealde ifadelerde bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, gerek resmî makamların rapor
larında, gerek Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
Bütçe Karma Komisyonunda ilgili Bakanlığın 
bütçesi görüşülürken ortaya koyduğu mevzular, 
gerek vatandaşların dile getirdiği hususlar, is
tanbul Emniyet Teşkilâtında bâzı huzursuzluk-
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larm olduğunu, burada bâzı âmir ve memurla-

^ rm vazifelerini "kanun çerçevesinde yapmadık
ları, vazifelerini ihmal veya suiistimal ettikleri, 
hattâ haraç almak gibi çok ağır ithamlar altın
da bulunduruldukları anlaşılmaktadır. Bu du
rum karşısında, ifade etmeye çalıştığım gibi, ne 
mülkiye müfettişlerinin, ne polis müfettişleri
nin, ne de âmir durumunda olanların - çünkü 
hâdiselerle irtibatlı, gösterilmektedirler, vatan
daşlar içerisinde buna inananlar da vardır, 
inanmıyanlar da vardır, bu tereddüdü dağıta
bilmek için - k.mi geçen arkadaşlarımızın, bir 
kısmını çok yakından tanıdığım için cesaretle 
ööyliyebiliyorum, çok dürüst ve faziletli olduk
larına kaani olduğum arkadaşlarımın böyle ağır 
ithamlardan kurtulabilmeleri için tarafsız bir 
heyetin, o da Yüksek Heyetinizin intihabede 
ceği bir komisyon olacaktır. Burada gerekii 
araştrma yapmak suretiyle bu arkadaşlarımızın 
da bu töhmetten kurtarılması ve 12 bini müte
caviz olan emniyet mensuplarının, eğer durum
larına şu veya bu şekilde halel getirmek isti-
yenler varsa, onlara da gerekli kanuni muamele 
yapılmak suretiyle meslekin eski temiz hüviyeti
ne kavuşturmak lâzımdır. 

Mâruzâtım şimdilik bu kadardır. Uzun ko
nuştuğum için özür dilerim., hepinizi hürmetle 
•selâmlarım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Osman Adal, C. H. P 
Grupu adına. 

OSMAN SABRÎ ADAL (izmir) — Hükü
met konuştuktan sonra mâruzâtta bulunacağım 

BAŞKAN — Hkümetm konuşacağını ne bi
leceğiz. Hükümet bütün hatipler konuştuktan 
sonra belki konuşacak. 

OSMAN SABRÎ ADAL (İzmir) — Efendim 
diyorum ki, bu mevzuu uzatmayalım. 

BAŞKAN — Hükümcit konuşmak isterse ser
besttir. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, siz de mi söz istiyor
sunuz Savın ö^trak. 

ORHAN ÖZTRAK (Tekirdağ) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Pekiyi. 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — 

Muihterem arkadaşlarım, Saym Kılıçoğlu arka
daşımızın önergesini evvelce okumuştuk. Fakat, | 
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burada verdiği izahattan anlaşılıyor ki, mevzu 
çok derinlere giden bir mevzudur. Her halde Hü
kümet bunu daha önceden almış, incelemiş bir 
şeyler hazırlamıştır. Biz, muhalefet olarak ko
nuşma yapabilmek için evvelâ Hükümetin bu 
hususta arkadaşımızın dercettiği, ileri sürdüğü 
bu hususlarda ne düşündüğünü öğrenelim ki, biz 
de bir kanaat sahibi olarak reylerimizi ona gö-
şro izhar edelim. Bu hususu arz etmek üzere hu
zurlarınızı işgal çittim. 

BAŞKAN — Söz sıranızı kaydettim Sayın 
\paydın. Hükümeltin konuşup, konuşmaması, ne 
-^aman konuşacağı kendi bileceği iştir. istediği 
-aman tekaddüm hakkına maliktir. Ben söz isti-
ven arkadaşlara sırasiyle söz veriyorum. 

Buyurun, Sayın Adal. 

Oylarını kullanmamış arkadaşlarımız lütfen 
'TUİlansmlar. 

OSMAN SABRI ADAL (İzmir) — Muhte-
-em arkadaşlarım, huzurunuza çok az çıkan bir 
'ukadaşınızım. Ortaya atılan konu çok nazik bir 
'-onudur. Bu mevzuda uzun yıllar emek vermiş 
Vır arkadaşınız o1 arak Emniyet Umum Müdür-
'üğü yapmış, müsteşarlık yapmış, valilik yapmış 
Sir arkadaşınız olarak meseleyi daha derinliğine 
"•e genüşliğine düşünmek lâzımdır. Karşınızda 15. 
16 bin kişilik bir polis camiası vardır. Bu polis 
-»amiası, buı^ün bizim emnivetimizi, hayatımızı, 
anımızı, malımızı, her şeyimizi koruyan bir 
'-uvvettir. Bunun edebiyatını yapacak değilim. 
\ncp.k, her cemivefıte bu gibi isnatlar daima vâki 
-O muştur ve daima vâki olacaktır. Tahkik merci-
Vri vardır, icra kuvveti vardır, Hükümet var
lı r, polisin başı vardır, Dahil ive Vekili vardır, 
Başbakan vardır. Bunlar hakkında, bu isnatlar, 
i kadar ağır isnatlardır ki, evvelâ Hükümet ca
nibinden tahkik edilir, neticede tatmin olmazsa 
milletvekili arkadaş1 arımız tarafından çok haklı 
^.arak Metise intikal ettirilir. Yalnız, gündrm-
le .<?"irdüğürrmz bu takririn cinsi, hırsızlık, ka-
"akçelik, beyaz kadın ticareti, bova.z zehir gibi 
maddelerin tasrihi suretiyle suç isnadı mevzuu-
bah'fatir. Ve mamurlara suç isnadı vâki ol mak
i d i r . Bunun, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
numuz cok sarihtir. Suç isnadı vâki olduğu tak-
-ir'dc, derhal alâkalı merciler harekete geçer ve 
:'hbarı alanlar da derhal mercilere tevdi ederler. 
Burada yalnız Mecliste bunları okumakla, Mec-
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lisin kuracağı tahkikat heyetleriyle bu mesele 
halledilmez diye düşünüyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; İstanbul'da 
her zaman olmuştur. Ben altı sene Emniyet 
Umum Müdürlüğü yapmış bir arkadaşınızı m. 
Hem de İkinci Cihan Harbinde, altı yıl, yani. 
Türkiye'de en fazla bu makamda kalan bir ar
kadaşınızım. Binlbir iddialar vâki olur. Çünkü,-
•karışık işlerle meşgul olan bir camiadır, polis 
camiası. Mâznr gönün, çok meşakkatli, fedakâr
lık ist iyen bir meslektir; hepiniz bilirsiniz. 

Onun için bunları camia halinde rencide 
etmemek lâzımgelk*. Burada Bakan arkadaşı
mın mevcuttur. Ondan da bilhassa rica ediyo
rum, tahkikat yapmış mıdır, yaptırmış mıdır? 
Bundan evvelki Bakan da söz istemişlerdir, 
zaten, ifado buyuracaklardır. Yalnız, çok arzu 
ederdim ki, bi"; bu mevzuu uzatmadan Bakan 
arkadaşımız buraya çıksın «Ben bu mevzur. mu+ 
taliyim tahkikatını yaptırıyorum, neticesini 
alacağını; eğe:' tatmin edilmezseniz, o zaman 
Meclis bu he vaziyed eder.» der. 

Bilhassa, bu Meclis araştırma mevzuu üze
rinde bir dakika durmak isterim. Meclis Araş 
fcırınası mevzuu Anayasanın 88 nci maddesinde 
gayet sarih olarak ifado edilmiştir. «Meclis 
araştırması belli bir konuda bilgi edinmek için 
yapılan incelemelerden ibarettir.» der. Belli bir 
konudr. yapılan inceleme. Belli bir konuda ya 
pılan inceleme tahkikatı değildir. Şimdi Kı-
lıçoğlu arkadaşımız son beyanlarında ifade 
ettiler ki, bizim tahkik heyeti bunları tesbit 
edece'", bunları tasfiye edecek, tecziye edecek, 
cezalandıracak. Şimdi, rica ederim, bu tahkikat 
Heyeti o halde Meclisten... 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Zaten bu mealde konuşmuştum, ben. 

OSMAN SABRİ ADAI. (Devamla) — Mü 
saado buyurun, 5 kişilik heyet, yahut 10 kişilik 
heyet İstanbul'a gidecek; bunun tatbikatını ya
palım. Siz do idareden yetişmiş bir arkadaşsı
nız. Gitti, suiistimalleri tesbite başladı ifadelere 
müracaat etti. Bütün polis mensupları akın, 
akın heyetin huzurunda ifade vermeye gelecek. 
Vatandaşlar ifade vermeye gelecek. Umumi 
kadınlardan tutun da bilmem kaçakçılardan 
tutun da, esrarkeşlerden tutun da, hırsızlardan 
tutun da iştirak içindekileri bir bir tesbit 'ede-
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cok ve bunları'ifadelerle tesbit edecek ve fezleke 
yapacak, «onunda da tasfiye edecek diyorlar.. 
Yani, icabında temizi ivecek. Müsaade buyur-
sunla:*, Türkiye'de, bu memlekette bir Hükü
met vardır, İcra Kuvveti vardır, bunu inkâr 
edemeyiz. Evvelâ, Hükümet vaziyet ed'o:*, ic
raatını yapar, mülkiye müfettişleri vasıtasiylo 
polis müfettişleri vasıtasiyle tahkik ettirir. Her 
türlü vasıtalara sahiptir. Bunların inceliklerini 
bilen insanla? vardı:'. Beya:; zehir ticaı'cti deyip 
geçmeyiniz. Buradan giden hsyet ne yapacak 
bili:* misiniz? Birtakım eksperler kullanacaktır. 
Bun", mecburdur, anlamayacaktır. O eksperleri 
kim tavsiye edecektir? Rica edürim, yani. Polise 
Limadetmiyo:1, poli" âmirine itimadetmiyor, kim
den alacaktı:1 bu şeyi? Kılıçoğu arkadaşımızın 
aldığı ihbarlar gibi, Sağır ve Dilsiz Cemiyetin
den bir takım insanlar gelecekler, ihbarlar 
yapacaklar, bilmem nereden bir takım insanlar 
^ıkacal: ihbarlar yakacaklar. Yanlın yola gi
reriz arkadaşlar. Bu yolda sac ağartmış, pişmiş 
bi • in?an olara!: ar : ediyorum, kolay kolay 
müdahale etmiyecektim. Grupum adına arz 
^l"y >run. Şahsi birçok bilgilerim vardır. 

Bunlardan vazgeçiyorum. Buna Heyeti Aliyo-
ı; ; hâkimdiJ. İyjjrseniz bi:* müddet verin, 

~T"k;-".rmt bi:*. iki, hattâ üo ay zarfmdr. bu tah
kikatı yapsın; ordan sonra bir sual takriri ilo 
Hükümetten sorulur. İcabında sual takriri 
kâfi görülmezse gensoruya gidilir. Her türlü 
-1 '.ıtfi.nv: vardı1. Çünkü, bi:1 komi hakkında 

inceleme yapmak, sonunda ne olacaktır. Bu
raya gelecek, burada karar mı, alacağız yani, 
memurlar hakkında tasfiye kararı.. Bu ola
maz. Yani, onun için mâruzâtımı kısa kesiyo
rum. Meseleyi genişletmiyelim, her mevzuda 
Meclis araştırmasına gidersek, yani bilhassa 
madde isnadı sıf atiyle suiistimal... Muhterem 
arkadaşlarım, muayyen bir konuda incelemo 
yapmak değil bu, muayyen bir suç isnadı. 
Filân memur hırsızlık yapıyor; filân memur 
şuna iştirak ediyor, paıa topluyor, filân memur 
şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bunlar tamamen 
mekanizma kurulmuş teftiş heyetleri mevcut, 
ucğenilmiyorsa dışarıdan da alınabilir. Ame
rika'dan mütehassıs bile istenebilir, ekspertiz 
İstenebilir. Beyas zehir mevzuunda müte
hassıs istenebilir. Bu mevzuda Hükümetin 
salâhiyetle).ine tecavüz etmemek lâzımdır. İcra 
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kuvvetini serbest bırakalım. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, bir araştırma tale
bi gelmiştir. Araştırma talebinin müzakeresi 
yapılmaktadır. Netdced'e Yüksek Heyetiniz ne 
karar verecekse o olacaktır. Riyaset, bu işi 
gayet tabiî geldiği gibi size intikâl ettirecek 
ve müzakereleri yaptıracaktır. 

Sırayla söz almış arkadaşlarımıza söz ver
meğe başlıyoruz. Sayın Muslihittin Gürer, 
buyurunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Lfehte mi, 
aleyhte mi? 

BAŞKAN— Lehto ve aleyhte diye birşey 
olmadı. Böyle bir talep yok. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşlarımız var mı? 
Yok... Oylama işlemi bitmiştik-, efendim. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Giresun Milletvekili EtJem Kılıçoğlu tarafından 
Yüksek Meclisinize Emniyetteki birtakım husus
ların tahkik edilmesi babında Meclis araştır
ması, talebine, şimdi arz edeceğim sebepler tah
tında katıl maktayı m. 

Muhterem arkadaşlarım, katılmamın 'esas es
babı mucibesi, polis meslekinin ve polise intisa-
beden kimselerin, kendi teşkilât ve salâhiyet 
kanunlarında belirtilmiş olduğu gibi, işbu vazi
felerini yaparken, memleketimizin kolluk bakı
mından kendilerine düşten büyük vazifeyi müm
kün olduğu kadar şaibesiz yapmalarıdır. 

Muhterem arkadaşları polisin esas vazifesi 
önleyici "kolluktur. Bu, maalesef, son zamanlar
da müşahede edilmektedir ki, polis bu önleyici 
kolluk vazifesini yaparken birtakım tesirler al
tında kalmak suretiyle bu vazifesini yapama
makta ve haklı olarak âmme vicdanında bir
takım aynı mesleke mensup kimselerin birta
kım işlere isimlerinin karışması neticesinde şai
beli duruma düşmüş bulunuyor. İşte, bu şerefli 
meslekin daha iyi şekilde bu memlekette vazi
fesini yapabilmesi bakımından bu takrire katılı
yorum. Namuslu insanların, namuslu meslek 
sahiplerinin ve şerefli müessesenin yanında, ha
kikaten benden evvel görüşmüş olan takrir sa
hibi arkadaşımın delillerle belirtmiş olduğu 
hususların âmme efkârında meydana çıkması 
suretiyle bu müesseseye gölge düşü rül memesini 
arzu ettiğimden Meclis araştırmasını istiyorum. 
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Muhterem arkadaşlarını, bu mevzuda polis 

mesleki maalesef biraz talihsiz bir meslektir. 
Biliyorsunuz, her şey polisten beklenir. Ama, 
bu işi yaptığı zaman, eğer, ortada bir iş çıktığı 
takdirde bütün âmirleri bir tarafa gider; ne ya
zıktır ki, bu küçük memurlar, polis zümresinden 
olan kimseler esas mesuliyetin altında inim inim 
inlemektedirler. 

Binaenaleyh, bu hususu geçmiş tatbikatta 
görmüş olan, mahkemelere kadar sürülmüş 
olan polis mesleki ve polis mensupları, artık 
önleyici kolluk vazifelerini yaparken, bunları 
ürkek bir vaziyette yapmakta ve haklı olarak 
bir ürkeklik neticesinde asayiş tam mânasiyle 
sağlanamamaktadır. Bunun neticesinde muh
terem arkadaşlarım, misaller çok, birçok hu
susları ayrı ayrı huzurunuza sermek işten bile 
değil. Zamanın Dahiliye Vekili Sayın Orhan 
Öztrak Beyefendiye Akşam Gazetesi muhabir
lerinin ve Akşam Gazetesinin çok değerli yazı
larıyla hakikaten İstanbul polisinde vukua gel
miş olan hususları tefrika eder durumda bildi
rilen iddia hususları kendisine ve Adalet Gaze-
teside aynı şekilde ve keza diğer bütün gazete
lerde buna mümasil olarak yani Akşam'ı bahu
sus vermekteki, kasdim, çünkü; sözlü sorumu 
tevcih ettiğim zaman polisin artık randevucu
larla işbirliği halinde mi, sabıkalılarla kolkola 
gezdiği hakkında o zaman mağdur olan ve dö
vülen Akşam Gazetesi mensupları olduğu için, 
hasbel kader ayın zamana raslamıştı. Bunun 
için tasrih ettim. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi bu şekildeki 
vakalarda zamanın Dahiliye Vekili çok âlice
nap bir cevap vermek suretiyle bu hususların 
maalesef vâridolduğunu ve müsebbipleri hak
kında gerekli tahkikatın yapıldığını gayet gü
zel beyan ettiler. Fakat, sonradan görüldü ki, 
bu beyanların hepsi beyanat olmaktan ileri ge
çememiş ve hâlâ İstanbul'daki asayişi.ilgilen
di ren hususlarda yankesiciler, efendim umum-
hanelerdeki ayak bastı paraları, birtakım oto
mobil hırsızlıkları, asayişi bozucu hareketlerin 
ve bu hususta maalesef polis karakolunun ya
nında hâlâ birtakım randevu evlerinin işlediği 
bir memlekette, bunlar tetkik ediliyor dendiği 
halde, gayet serbest olarak bu randevu evlerinin 
esas gözcüsü maalesef polis memuru durumuna 
sokulmuş bulunmaktadır. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, madem ki, 

bu hususları tervicedeıı ve bugün İstanbul'un 
Beyoğlu semtinde dolaştığınız zaman polisten 
başka herkesin bildiği randevu evlerinden evet, 
polisten başka herkesin bildiği evlerinden aca
ba polis teşkilâtımız bunları bilmemekten âciz 
veyahut da bunun için gerekli kanuni işlemleri 
yapmakta kendisini âri* kılacak bir durumda 
mıdır? Asla... işte vatandaşın sinesinde mâkes 
bulan ve hiç arzu etmediğim halde bu şerefli 
mesleke gölge düşürecek olan bu tip memurlar 
hakkında Yüksek Meclisinizin verceği araştır
ma neticesinde bu meslekin kurtarılması babın
da bu araştırmanın bitaraf heyet tarafından 
yapılmasına taraftarım. Onun için muhterem 
arkadaşımın vermiş olduğu bu takrir; bu Mec
lis araştırması talebi hakikaten yerindedir. Bel
ki ilk nazarda asayiş işi Hükümet işidir; bina
enaleyh, Hükümetin ilgilileri vardır, müfettişi 
vardır, müdürü vardır, umum müdürü vardır, 
derecattan geçebilir ve birtakım neticelere va
rılabilir denilirse de ama artık iş bu barajlarda 
su dolmuş, barajlarda taşkın haline gelmiş olan 
bu şekildeki bühtanlı durumları biran evvel te
mize çıkarmak için Yüksek Meclisinizde bir 
tahkikat heyetinin en kısa zamanda işe el koy
masının bu meslekin şerefinin kurtarılması ba
kımından çok büyük neticeler doğuracağı ka
naatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün memleketi
mizde eğer bir iktisadi buhran varsa bu, iktisa
di buhranı yalnız zamanın iktisadi kanunlarına 
bağlıyamayız. Bugün iktisadi buhranın en bü
yük neticelerinden birisi, memleketteki ahlâki 
tereddiden gelmektedir. Binaenaleyh, sosyal 
olarak, cemiyetin kalkınması için her şeyden 
evvel o cemiyetin kanunları, o cemiyetin nizam
ları, o cemiyetin bünyesine uygun şekilde ça
lışmayı ve icra en kısa zamanda tahakkuk et
melidir. En güzel kanunlar Yüksek Meclisten 
çıkabilir. En güzel kararları yüksek hâkimle
rimiz verebilir. Ama, bunlar icra safhasına gir
diği zaman, icra safhasında bunları tatbik ede
cek adamların eline düştüğü zaman, o kanun
lara o icranın vermiş olduğu emirlere daima 
gölge düşürülebilecek bir hususu işte kaldırmak 
için ve dolayısiylc bunları en önde tatbik ede
cek olan ve adli kolluk vazifesini yaparak po-
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lisin bu hususu tatbik ederken vatandaşın gö
zündeki görünüşünü meydana çıkarmak ve yine 
bu meslekin itibarını korumak için bu araştır
maya taraftarım. 

Muhterem arkadaşlarım, araştırma için Yük
sek Heyetinizden istirhamım, tamamiyle araştır
manın lehinde oy kullanmanızdır. Sebebine ge
lince ; tahmin ediyorum ki, takriri veren arka
daşımız da hiçbir zaman polis meslekine bir 
gölge düşsün diye takriri vermemiştir. Bunları 
izah ettiler. Her şeyden evvel halkta bu görü
nüşü silmek ve hakikaten canını dişine takarak 
gecelerini gündüz yaparak çalışan bu müessese
ye kâfi derecede itibar sağlamak için bu araş
tırma açılmak suretiyle müsebbiblerinin derhal 
cezalandırılması taraftarıyım. Bunun için bu 
araştırmanın açılmasına müspet oy kullanaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım; size delilleriyle bir
çok hususları saymam mümkün. Fakat, gazeteci 
arkadaşlarımdan keza gezete sütunlarına kadar 
intikâl etmiş; üçüncü kattan düşerek ayağı ka
fası patlıyan trajedik sahnelerden, bir intihar 
süsünden bu yana, karakolda gözleri şişerek 
çıkan insanlardan bu yana; her şeyi teker, te
ker saymak mümkün. Ama; iş Yüksek Meclisi
nizde bu işleri halletmek değil, her şeyden ev
vel bu Araştırma Komisyonunu kurmak suretiy
le bu meslekin itibarını iade etmek olacaktır. 
sözlerime, birçok delillerle huzurunuzda kıymet
li dakikalarınızı almadan; şayet Yüksek Heye
tiniz böyle bir Araştırma Komisyonu kurduğu 
takdirde delillerimizi bu komisyona ibraz etmek 
suretiyle, tahmin ediyorum ki, bu fedakâr, bu 
cefakâr namuslu çalışan polisi kurtarmak için 
her şeyden evvel namussuzların ayıklanması 
mevzuunda Araştırma Komisyonunun kurulma
sının şart olduğu kanaatindeyim. İşte, biz 
haklıyı haklı, haksızı haksız denecek temayı işle
mek için onlara bunu bırakmak değil, bu" hu
susta Yüksek Meclisinde eğilimini belli etmek 
suretiyle takrire müspet oy kullanmanızı Yük
sek Meclisten istirham eder, Yüksek Heyetinizi 
hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu. 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — 

Muhterem arkadaşlarım, C. H. P. Grupu adına 
görüşümüzün ne istikamette olduğunu Sayın 
Osman Sabri Adal arkadaşımız izah ettiler. Ben, 
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buna yine grupumuz adına birkaç noktaya te
mas ederek görüşümüzü ifade etmeye çalışaca
ğım. 

BAŞKAN — Grup sözcüsü olarak mı konu
şuyorsunuz? 

C. H. P. GRUPU ADİNA ŞEVKET ASBUZ-
OĞLU (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Grup adına ? 
C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET ASBUZ-

OĞLU (Devamla) — Evet efendim, Grup adı
na... 

Evvelâ şunu belirteyim ki, ne Emniyet 
Umum Müdürünün, ne İstanbul Teşkilâtının ve 
ne de Türkiye'nin - demin arkadaşımız Sayın 
Kılıçoğlu'nun bütçe müzakereleri sırasında Mil
letvekilleri arkadaşlarımızın Türikye'nin 'her ta
rafında bdhis konusu olan zabıta vakalarından 
dolayı zabıtanın heyeti umumiyesinin tertemiz, 
bu suçlarla ilgisi yoktur, diye bir iddia ile 'kar
şımıza çıkmış değildir. Muhakkak 'ki; 16 000 in 
üstünde bir kadroya sahip teşkilâttır. İçerisin
de ciddiyetle vazife görenler de vardır. Belki 
bu vazifeyi suiistimal edenler ve hakikaten ar
kadaşımızın demin saydığı türlü delillerin içe
risinde, türlü delillerden her hangi birinin fa
ili aslisi bulunanlar da bulunabilir. Ben bu yön
den onların müdafaasını yapacak veyıaı bu hâ
diseler doğrudur, yanlıştır gibi arkadaşımızın 
ileri sürdüğü yok randevu evleri işletiliyor, be
yaz kadın ticareti yapılıyor... 

ETEM KILIOOĞLU (Giresun) — Rapor di
yor, ben söylemiyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET ASBUZ-
OĞLU (Devamla) — Evet, rapordaki delilleri 
ileri sürüyorum. Siz de aldığınızı burada iıfade 
ettiniz, kendiliğinizden bir şey söylemediniz. 
Onun için yapacağım konuşmıüarın hiçbiri şah
sa ait değildir, sadece burada ileri sürdüğünüz 
delillerin muhtevasına aittir. 

Bunlar da olmamıştır demiyorum. Bu gibi 
suçlar da olmuş olabilir. Usul hakkında söz al
dığım zaman maksadrımz, Sayın Dahiliye Vekili 
koskoca bir Emniyet Umum Müdürlüğü Teşki
lâtı başından sonuna kadar, ama kendi z ı̂ma-
nında, ama kendisinden evvel işlenmiş suçlar 
için; itham ediliyor. Daha önceden de kendisi
ne polis hakkında böyle bir Meclis araştırması 
açılması 'hakkında bilgi veriliyor, neler istendi
ği bildiriliyor. Yüce Meclisinize İçişleri Bakanı 
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olarak veya Emniyet Umum Müdürlüğü Teşki
lâtı olarak ne şekilde çalışma yaptığını veya 
Vekâletin hangi yolda olduğunu 'muhterem mil
letvekillerine izah etmeden bizleri ancak öyle mi, 
değil mi gibi bir çapraşık yol üzerinde yürü
mek mecburiyetinde bırakıyor. Böyle bir şey 
olmaz. Evvelâ Dahiliye Vekili buradadır, tak-
dimen söz alma hakkına sahiptir, Hükümet is
tediği zaman söz alabilir. Ama, böyle bir mü
him konuda, memleket âsayinişini temin eden 
en nazik bir müessesesi hakkında söz söylenir
ken Dahiliye Vekili buraya çıkıp, «vardır veya 
yoktur, şikâyet yapılmıştır veya yapılmamıştır, 
bunun üzerinde icabeden tahkikatı yapıyorum» 
demesi veya «şimdiye kadar bana bir şey inti
kal etmedi» demesi lâzımdır ki, buradaki muh
terem milletvekili arkadaşlarımız bu mevzuda 
bir kanaate sahibolsunlar, görüşlerini ifade ede
bilsinler. Bundan mahrum olarak konuşmaya 
devam ediyoruz. 

Nedir arkadaşlarım, arkadaşlarımıza verilen 
ihbar mektubu veya rapor, i'hbar mektubu oldu
ğunu iabmin ediyorum ,isnat edilen suçların 
her biri biratz zabıta vak'asıdır. Türkiyeye'de bu
gün de, yarın da, obürgün de kıyamete kadar 
zabıta vak'ası olacak ve hakikaten bunun içeri
sinde zabıtanın bihakkin vazifesini yerine ge
tiremediğine dair şüp'he ettiklerimiz bulunacak
tır. Demiyorum arkadaşıma, bu hâdiseler oluyor 
ama zabıta da bihakkın vazifesini her gün yerine 
getiriyor, diye bir iddianın sahibi değilim. 

Sözümün başında da arz ettiğim gibi, bun
ların içinde vazifesini ihmal edenler buluna
caktır. Amaı, izin verin, Meclis bu gibi zabıta 
varakalarına soruşturma açmak suretiyle, de
min Sayın Osman Sabri Adal arkadaşımızın 
gayet vazıh bir şekilde izah ettiği gibi, poruş-
turma heyeti seçilecek, gidecek neyi tahkik ede
cek? Burada ifade etmek istemiyorum. Arka1-
daşım kadar ben de çekinser davranıyorum. O ra
porlar bana iki sene evvel geldi. Samimî arka
daşıma samimiyetle ifade ediyorum, sizdeki ra
porlar bendenize iki sene evvel geldi. O zama
nın Dahiliye Vekiline sordum, ne yapıyorsunuz 
dedim. Bunlar üzerinde, «müfettişimi gönder
dim, tahkik ettiriyorum.» dedi. 

Geçen sen? Meclis Soruşturma Kuruluna, 
başka bir hâdiseden dolayı İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünde vazife verdiğimiz sırada, o za-
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man Emniyet Müdüründen izahat aldım. Mül
kiye müfettişleri buradadır, isimlerini hatırla
mıyorum, «bir heyetin verilen böyle bir rapor 
üzerinde tahkikat yapmakta olduklarını» söyle
diler. 

Sonra bu arkadaş - anladım kimin verdiği
ni - meslekten ihracedilmiş. Etem Kşhçoğhı 
arkadaşıma, bir idareci arkadaş olarak bir ser
zenişte, sitemde bulunacağım. Kendileri çok 
iyi bilirler; idarede uzun müddet hizzmet ve
receksin, vaktiyle vazifeni yapacaksın, rapor
ların dinlenecek veya dinlenmiyccek. Kendin 
o meslekten ayrıldıktan sonra 16 gün Anka
ra'da münteşir Adalet Gazetesinde bütün 
zabıtanı teşhir edeceksin. Ihracedilsen değil 
ya, ne yaparsan yap, ne olursan ol böyle mü
him bir müesseseyi zedelemiye bu mesleke hiz
met eden kimselerin hakkının olmadığını arka
daşımızın da takdir edeceğine inanıyorum. 16 
gün arkadaşlar, Ankara'da münteşir bir gaze
tede, bu teşkilat, bütün hüviyetiyle, maddi 
mânevi bütün mukaddesatiyle, haysiyetiyle 
yıpratılmaya çalışılmıştır. Zannederim yeni 
kesti, neştiryatmı. 

Şimdi bu şekilde hareket eden, vazife gör
düğü sıralarda kendisine tevdi edilen esrarlı 
vazifeleri, ayrıldıktan sonra, güya bir İstan
bul Emniyet Müdüründen veya Emniyet Umum 
Müdüründen veya o zamanın Dahiliye Vekilin
den kendi arzuları yerine getirilmedi diye böy
le çıkacak, arkadaşlarımızı yanlış beyanlarla 
yanlış yollara sevk edecek ve buradan biz de 
tutacağız Meclis Heyeti seçeceğiz, gönderece
ğiz ve bütün bir teşkilâtın, Polis Teşkilâtının 
haysiyeti ile oynamaya çalışacağız. Meclis ta-
r ;h'nde böyle bir üıâdisc görülmemiştir. Bu 
doğru bir şey değildir. 

Arkadaşımın ileri sürdüğü mektuplar ve 
delillere de dikkat ettim. Sağır ve Dilsizler 
Cemiyetinden gelmiş bir mektup var, arkada
şımın elinde. Temmeni ederim ki, arkadaşım 
bu mektubu burada okumasınlar. Hem Sağır 
ve Dilsizler Cemiyeti diyoruz, hem bunlarm 
gezmediği ne randevuevi kalmış, ne meyhane 
kalmış, ne kumarhane kalmış, ne esrar tekke
leri kalmış. Bunlar nasıl sağır ve dilsizmiş ki, 
bir polisin, bu işte senelerce kafa yormuş bir 
polisin bulup çıkaramıyacağı, öğrenemiyeceği ' 
yerleri bu sağır ve dilsizler yazmış, mektup ha-
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line getirmiş, arkadaşıma yazmış. Arkadaşı
ma, «sen bunu almadın» demiyorum, almışsın, 
ama, o sağır ve dilsiz değil, o bu haberin ta 
kendisidir, bu haberleri vermeye çalışanın ta 
kendisidir. Binaenaleyh, böyle bir şeyden Sa
ğır ve Dilsizler Cemiyetini de tenzih ederim. 
Öyle bir mektup yazacaklarını tahmin etmem. 

Hulâsa olarak şunu arz etmek istiyorum. 
Bilhassa Muslihittin Gür er arkadaşım da bu
rada polisin her türlü isnat ve iftiradan azade 
olması, namuslu insanlar olarak meydana çık
ması için tahkikatm açılmasını istiyorum diye, 
reylerinizin burada bu yönde tecelli etmesini 
söylediler. Bu arkadaşım da idareden gelme
dir. Rica ediyorum, bunu, Etem Kılıçoğlu ar
kadaşımız da dâhil olmak üzere, bunu yap-
mıyalım. Bu hakikaten teşkilâtı zedeler, bize 
karşı olan itimatı da sarsılır. Sonra emin olun, 
elinizde maddi bir mevzu yoktur. Şu şunu al
mış, şu filân adamın idare ettiği şebekede, bil
mem esrar kaçakçılığı beşekesinde, beyaz ka
dın ticaretinde şu şebeke bunu yapıyor da; şu, 
şu şahıslar da bunu alıyor, diyecek, karşını
za rapor sahibinden gayrı bir tek kimsenin 
maddi olarak ileri sürüleceğine inanmadığım 
gibi, raporda da bu yoktur. Binanelayh, de
min arkadaşımızın okuduğu Meclis soruşturma
sı açılabilmesi için belli bir konunun olması 
lâzımdır. Randevucudan rüşvet almıyor, ku
marhanelerden rüşvet, almıyor, genelev sahip
lerinden rüşvet almıyor demekle, bunlar belli 
konu değildir. Filân mahallede oturan rande
vucu filândan, filân meyhaneyi işleten falan
dan, filân, filân esrarkeşlik yapan veya beyaz 
kadın ticareti ve eroin kaçakçılığı yapanlardan 
filân teşkilâtın başındaki şunu, şunu almış di
yorsa, alanları söylüyor. Kimi söylüyor? Mr. 
Junn'm idare ettiği bir şebeke diyor. Bizim 
bugün Meclisten seçeceğimiz kimselerin, arka
daşımız polis müdürlüğü yaptı, bilir; bu o ka
dar basit bir mevzu değildir. Bir şahsın ifade
sini almaya kalktığın gün, ilgilidir diye en 
az 20 - 30 kişinin de ifadesini almaya kalkışa
caksınız. Yine arz edeyim ki, bunların çoğu 
teknik meselelerdir. Bu teknik elemanları kim
den alacağız, kimden istiyeceğiz ve kime gön
dereceğiz? Hiç kimse bu işten anlamaz. Sonra 
itimaddedelim; koskoca bir Dahiliye Vekâleti 
müessesesi vardır. Bunun bir Teftiş Heyeti 
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Başkanlığı vardır. Bu Teftiş Heyeti Başkanlı
ğı ki, bugün Türkiye'yi idareye muktedir bir 
heyettir. İçinde valilik yapmış veya valiliğe 
derhal namzet çok kıymetli elemanlar vardır. 
Bunlara niçin inanmıyoruz? Koskoca bir Polis 
Teftiş Heyeti vardır, bunlara niçin inanmıyo
ruz? Bunlar tahkikatı yapsınlar getirsinler. 
Hakikaten, bunlar tahkikat yaplnış olmasına 
rağmen, üst kademede birbirini himaye eden 
bir şebekeye raslarsak Etem Kılıçoğlu arkada
şım haklıdır., beraberiz, bunu Ankara'da ya
parız. Fakat, hâdisenin tahkikatına asla ne 
Meclisin bünyesi müsaittir, ne de hâdiselerin 
nezaketi buna imkân verir. Arz ettiğim gibi, 
bırakırız, tahmin ederim ki, o zamanın Dahi
liye Vekili, bugün aramızda bulunuyor, söz al
mıştır, neler yaptığını izah edeceklerdir. On
dan sonraki hâdiseleri de her şekliyle lûtfede-
cektir. Şimdiki Dahiliye Vekili de burada. 
Ondan da öğreniriz. Bunların alacakları neti
ceye göre, arkadaşıma ihbar eden, durumu 
anlatan zatı tatmin olmaz veya arkadaşımı biz
zat tatmin etmez ise, o zaman kendileriyle ay
nı önergeye imza koyarım. Bu iş (hakikaten 
vâkıdır. Ama, müfettişler tetkikat yapmışlar
dır. Ama, üst kademede birkaç kişi kendisini 
himaye için bunu örtbas ediyorlar, Meclis so
ruşturması açılmasını beraber istiyelim, derim. 
Fakat, bugün bu müesseseye dokunmıyalım, 
en derin saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar sıralarını sormala
rı hasebiyle, sıralarını öğrenmiş olmaları bakı
mından okuyorum: Bundan sonraki sırada, 
Saym Turgut Çulha, Sayın Kadri Özek, Sayın 
Burhan Apaydın, Saym Ahmet Şener, Saym 
Fethi Doğançay, Saym Öztrak, Sayın Gıyaset-
tin Karaca, Saym Kılıçoğlu, Saym Asım Eren, 
Saym İlhami Ertem ; müracaat sırasına göre ya
zılmış. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Bendeniz sıraya mı tabiyim ? 

BAŞKAN — Evet, sıra ile efendim. 
Saym Çulha. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem 

arkadaşlarım Türk Polisinin şerefli bir mazi
si vardır. Türk Polisi en müşkül şartlarda ça
lışan, gerektiğinde hayatını dahi tehlikeye ko
yan fedakâr ve kahramanlıklarla dolu bir maziye 
sahiptir. 
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Çok uzak değil, şuracıkta, Polis Kolejin

de büyük bir itina ile hazırlanmış müzeyi geze
cek olursanız, asırları aşan bir geçmişten bu
güne kadar Türk Emniyet Teşkilâtının göğüs
ler kabartan tablolariyle karşılaşacaksınız. An
cak, muhterem arkadaşlarım bâzı ithamları hak
lı çıkartacak belirtiler de mevcuttur. Kılıçoğ
lu arkadaşımız önergesi hakkında gereken iza
hatı verdi. Her meslekte olduğu gibi polis mes
lekinde de meslek şeref ve Ihaysiyetiyle kabili 
telif olmıyan hareketlere tevessül edenler, va
zife ve salâhiyetlerini kötüye kullananlar var
dır ve mevcuttur. 

Yine daha aşağıda bir pasaj okuyorum. «Gün 
geçtikçe semt kabadayılarının eline geçen sos
yal klüpler mevzuatında üyelerin zekâsını ge
liştirmek gayesiyle bâzı oyunlara müsaade edil
miş, özellikle santranç, dama, briç. gibi oyun
ların üyeler arasında oynanması serbest bıra
kılmıştır. Buna karşılık sosyal klüplerde al
kollü içki menedilmiştir. Halbuki, bütün klüp
lerde aşağı - yukarı bu içki içirmekte, bunun 
yanımda türlü rezaletler cereyan etmektedir. 
Şimdi arkadaşlarım; bu sadece İstanbul'da de
ğildir, Doğu'dan, Batı'ya memleketin her vilâ
yet ve kaza merkezinde aynı facia vardır. İşin 

Ben polis memurundan ziyade polis şefle
rini, şeflik kalktığına göre, polis müdür ve 
amirleriyle idare âmirlerini ele alacağım, te
ferruata girmiyeceğiim. Çünkü, arkadaşlar ye
teri kadar izahat verdiler. 

Kumarhane mevzuu; arkadaşlarımız Ada
let ve Akşam gazetesinde bahsettikleri için, ay
nı mevzua değinmiyeceğim. Ben de 13 Hazi
ran 1964 tarihli Milliyet Gazetesi var. Bâzı 
yerlerini aynen okuyorum. «Sosyal klüplerde 
bir yılda 3 700 kumarbaz yakalandı. Şehrimiz
de 140 sosyal klübün çoğu kumarhane olarak 
çalışıyor. Basılan kumarhanelerden 500 bin li
ra müsadere edilmiştir.» Şimdi bâzı yerlerini 
atlıyorum. Şurayı okuyorum. «Zaman zaman 
kanlı kavgalara ve cinayetlere sahne olan sos
yal klüplerin hemen hepsi tüzüklerinde sosyal 
gayeleri ileri sürmekte, meselâ, üyeler arasında 
fikrî gelişmeyi sağlıyacak münasebetleri tüzük
te esas almaktadırlar. 4 gün önce kabadayıla
rın tabanca ve bıçakla boy ölçüştüğü Beyoğlu 
Kulübünün tüzüğünde aynı maddeler bulunmak
tadır.» 
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on fecisi nedir bilir raisiniz? Birçoğu okul ve 
camilere yakm olan hu sosyal kulüplerde vali
ler, kaymakamlar, adlî ve mülki erkân da işti
rak ederler. Yani, kanun adamları iştirak eder
ler. Evde çocuğu bir lokma ekmek bekliyen 
nice aile yıkılıp gitmiştir, bu yüzden bu ba
kımdan polis vazife ve salâhiyetleri, Cemiyet
ler Kanunundaki yasakları hiçe saymakta bun
lara, göz yummakta ve birçok kötü hâdiselere 
sebebiyet vermektedir. Cemiyetler Kanununun 
ihlâl edilen maddesi sadece1 bu da değildir. Gün
deme iki seneye yakm bekliyen bir sözlü sorum 
vardır. 

«Türkiye'de Cemiyetler Kanununa göre ku
rulmuş kaç cemiyet vardır. Bunlardan kaçı 
siyasetle iştigal eder, diğerlerinin iştigal mev
zuu nedir, ?» 

Sözlü soruların görüşüldüğü her hafta bu
rada ispatı vücut etmişimdir. Ama, bir tür
lü cevap alama mışımdır, ya Sayın Vekil söz 
sırası geldiği zaman dışarı çıkmıştır veyahut 
da Meclise hiç gelinmemiştir. Hele talebe ce
miyetlerinin siyasetle iştigali 13 maddeyle ya
sak edildiği halde, polis şimdiye kadarki, tutu
muyla âdeta siyasetle iştigal etmiyeıı cemiyet
leri cemiyet saymamak gibi bir tavır takınır. 

Hükümet ve adlî makamlar ise, ya bu mad
deyi unutmuşlar veya (Siyasetle iştigal) tâbi
rini lûgattaki mânasından gayrı şekilde tefsire 
tabi tutmuşlardır. Bu maalesef hâlâ devam et
mektedir. Hayır cemiyetleri de bir hayli istis
mar edilmiştir. Düzce'de yayınlanan Heri Ga
zetesinde, pek yakın bir zamanda okudum. 
«İstanbul Polis Müdürü bizden izahat istediği 
anda kendisine birçok vesikalar tevdi edece
ğiz»1 diyordu. Aynı gazeteyi tstanbul Polis 
Müdürüne bizzat gönderdim şimdiye kadar bir 
cevap alamadım. Görülüyor ki, polis ve idare 
kanunun emrettiği noktaların birçoğunda va
zifesini yapmamaktadır. 

Bunların dışında hırsızlık vakalariyle faili 
meçhul cinayetler de her gün biraz daha art
maktadır. Yine, 19fil de yazılı olarak verdi
ğim ve bâzı vilâyetleri de içine alan bir öner
gemde Türkiye'deki faili meçhul cinayetlerin 
adedini sormuştum. Sayın İçişleri Bakanından 
cevabını beklemekteyim. Otomobil hırsızlığı 
da çaresi bulunamıyan bir dert halindedir-. 
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Muhterem arkadaşlarım ben daha fazla 

uzatmıyaeağım, 
Türk polisi içinde şerefiyle, haysiyetiyle 

kendini bu mesleke adamış olanları tenzih ede
rim. Ama, yalnız tstanbul polisi hakkında de. 
ğil, ilgili olan diğer yerlere de teşmil edilin ek 
üzere hiç değilse Dahiliye Vekâletince bir f.nhr 
kikat açılması faydalı olacaktır kanaatindeyim. 
Böylece polisin eksikleri, kanunlardaki boşluk
lar, Ceza Kanununumuza ilâvesi gereken mev
zuat da meydana çıkmış olacaktır. Aynı za
manda ıstırap içinde bulunan ve hakikaten ren
cide edilmiş olan bu şerefli camia da birçok 
ağır töhmetten kurtulmuş olacaktır. Mâru
zâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzuun açıklığa kavuşması için.görüşmele

rin araştırma açılmasının lehinde, üzerinde ve 
aleyhinde olarak yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Edirne 
tlhami Ertem 

BAŞKAN — Esasen tesadüf, şimdiye kadar 
konuşmalar da öyle geçmiştir. Takrir saMlbi leh
te, Osman Salbri Adal aleyhte, Sayın MuSlihifctin 
Gürer lehte, Sayın Ajsfbuzoğlu aleyhte, Sayın 
Turgut Çulha lehte olarak konuşmuşlardır. Tesa
düfen böyle olmuştur. 

Sayın Ertem, önergenizi oya koyacağım. 
önergeyi oyunuza sunuyorum, kalbul eden

ler... Etmeyenler... Kahu'l edilmiştir, önergeye 
göre lehte, aleyhte ve üzerinde söz vereceğim. 

Sayın Kadri özek (Yok sesleri). Sayın Bur
han Apaydın... Lehinde mi, aleyhinde mi? 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Aleyhin
de. 

BAŞKAN — O halde buyurun, çünkü sıra za
ten aleyhinde konuşacak olanda. 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Sayın ar
kadaşlar, önergenin istihdaf ettiği gayeyi ele 
almak suretiyle bu önergenin kahülünün veya 
reddinin miümkün olup olmadığı hususundaiki 
kanaatlerimi açıklamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız, Mecli
sin denetim usullerini tâyin etîmigtir. Meclis, esas 
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itibariyle, teşriî bir organdır. Bunun dışında, 
icranın faaliyetlerini kontrol etmek yetkisi var
dır. 

Anaya/'.anrz, bu yetkinin mas teşriî görevi
nin aksam amacını tem'n maksadiyle hangi husus
larda. daha doğrusu han TI hudutlar içinde ve 
ı ru l ürerinle kullanılacağını da tâyin etmiştir. 
Biz, bu usullerin dışarısına çıktığımız takdirde, 
Meclis o?aT görevini yani teşriî görevini ifadan 
inak kalır. î^.te, bu önergeyi evvelemirde bu açı
dan ele almak mecburiyetindeyiz. Bu açıdan ele 
aldığım1/ takdirde, nedir Meclisin denetleme 
muUeri? Soru, gensoru, soruşturma,- araştırma 
ve genel görüşme. Şimdi, icranın faaliyetleri hu
susunda her hangi bir milletvekili bir bilgi sahi
bi olmak maloadiyle soru önergesi verebilir. Sim
di. arkadaşımız kendisine gelm'ş olrn birçok 
mektuplar tahtında bilgi sahibi o'lmak istiyor ve 
bu bilgiyi de MecMse teşmil etmek istiyor... 01-
ma.'î arkadaşlar... Evvelemirde arkadaşımız soru
sunu verir, Da.hT.iye Bakanı bunun karsısında 
covaibmı verir, tatmin olur veya o^naz. Bunun 
neticesinde başvuracağı usuller vardır. Hükümet 
hakkında gensoru getirebilir. Dahiliye Bakanı 
hakkında gensoru getirebilir. Bunlara tevessül 
eder. Veya bunun dışında ne olabilir? Dış poli
tikada yaptığımız gibi her hangi bir mevzuda, 
Hükümetin, Meclisin temavül ve düşüncelerini 
öğrenmesi veya Meclisin Hükümete ışık tutması 
için, dahi l bir mevzuda da olur, Meclis genel 
görüşme açar. Buna göre her hangi bir mesele
nin halli yolunda nasıl hareket edilebileceği hu
susunda sayın milletvekilleri görüş ve kanaatle
rini ifade ederler. 

ğimdi arkadaşlarım, işi bu zaviyeden ele al
dığımız takdirde, niçin araştırma yoluna gidece
ğiz? Araştırmanın gayesi nedir? tşte bu müesse
senin kullanılması mevzuunda bu gayeyi göz 
önünde bulundurduğumuz takdirde, ancak öner
geyi kabul veya ret açısından kıymetendireibili-
rlz, oylarımızı kullanabiliriz. Yoksa, bu hâdise
ler tahtında, a.ra.ştırmak lâzım mıdır, değil mi
dir?, Bunlar doğru mudur veya doğru değil 
midir? Hükümetin dahi bu mevzuda izahatta bu
lunmasına ihtivae hissetmivecek bir duruma gi
reriz. .Yani, Hükümet dahi bu noktada bir 
beyanda bulunmak mecburiyetini duyamaz, 
arkadaşlar. Şimdi nedir? Araştırma, Araştırma
nın sonucu nedir? Sayın önerge sahibinin beya
nına göre Türk polisinin şeref ve haysiyeti üze-
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rino düşürülmüş olan bir gölgenin ortadan kal
dırılması. Arkadaşlar, bu Meclisin vazifesi değil
di?. Diğer bir noktai nazara göre, teşkilât için
de mevcudolan ve maalesef meslekî şerefine göl
ge getiren bâzı memurların, emniyet âmirlerinin, 
şube müdürlerinin suçlarını telbit. Arkadaşla
rım, bu da Meclh'n vazifesi değildir. Bizim Mec
lisimiz, ne bir teftiş heyetidir, ne de bir savcılık 

ı makamıdır? Bu açıdan eie aldığımız takdirde, 
i araştırın avı icabettirecek bir mevzu ile karşı 

karşıya bulunmuyoruz. Şu halde, mevzu, Meç
in, neticesi almmıyacak bir meseleye zamanını 
tahsis etmiş gibi bir duruma girer. 

Arkadaş1 arım, memleketimizin içinde bulun
duğu şartlar malrmdur. Meclisimizin her daki
kamı kıvmetlidir. îşte, bir gün daha kaybolmuş-
tır\ Şüphe yok ki, arkadaş1 rmzm bu önergeyi ge-
tr-mV o1 masından do1 ayı yine kendisine müte
şekkir kalacağımız bir nokta vardır. Hakikaten, 
şikâyet mevzuu o1 an bir meseleyi buraya getir
mek, umumi efkârın ıttılaına arz etmek sure-
tlvle ve alâkalı organları harekete geçirebilmek 
gibi bir durum yaratabilmek bakımından bir 
favda hâsıl etm'stir. Fakat arkadaşlar; bu kadar 
zamanımız, bu faydanın hâsıl olmasına tam kıy
metine tekabül etmiyor. Bu, nihayet bir soruyla 
da olabilirdi. 

Şimdi ge'ivorum mevzua. Araştırma; araştır
ma, ancak Hükümetin yetkisi dışında olan hu-
-anlarda veya Meçinin, Hükümetin bitaraflığın
dan şüphe ettiği hususlarda araştırma mevzuuna 
Meclis girer. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
hakkında Yüksek Meclisinizin ittihaz etmiş ol
duğu karar, bunu araştıracak başka bir organ 
yok. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarındaki ser
maye durumu, yabancı sermayenin vaziyeti, ve 
saire. Bunun hakkında Meclis bir bilgi sahibi ol-
m-k ister. Bu bilgi tahtında da salâhiyetini kul
lanır. Gelecek kanun tekliflerini ve saireyi bu 
açıdan ele .alır, Meclis bilgi sahibidir. 

Der ki, memleketin iktisadi durumu su vazi
yettedir, sosyal durumu şu vaziyettedir. Yaban
cı sermayenin veya yerli sermayenin kullanılış 
tarzı şu istikamete gitmektedir. Binaenaleyh, biz 
şu yolu takibedeceğiz diye, o bilgi tahtında di
ğer mevzularda hareket eder. Veyahut da Fran
sa'da bir zamanlar olduğu gibi, Mac - Mohan 
hâdisesinde Reisicumhurun vatan hainliği dışın-

, da başka bir durumu vardır. Reisicumhurun bu-
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nun dışında vaziyeti araştırılamaz. îcra Organı 
da bunu araştıramaz. Veyahut da Cumhurbaş
kanının rahatsızlık vaziyeti olabilir. Bu rahatsız
lık, hastalık keyfiyeti vazifesini ifasına mâni mi
dir veya değil midir? Meclis bir bilgi sahibi ol
mak ister. îşte o zaman bu araştırma Meclise 
gelir. 

Şimdi arkadaşlarım; bu acıdan ele aldığımız 
takdirde Sayın Kılıçoğlu arkadaşımızın getir- | 
m'ş olduğu önerge kıymetlidir. Vermiş olduğu 
izahat kıymetlidir. Hakikaten birçok meseleler 
hakkında biz de derin derin düşündük. Fakat ar
kadaşlarım, bu mesele bir araştırmaya mevzu 
teşkil edecek önerge vasfını, Anayasa cephesin
den taşımamaktadır. Bunu da kemali samimiyet
le ifade ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yola başvurdu
ğumuz takdirde, Meclis teşriî görevini tamamiy-
le geriye bırakır. Bırakınca ne olur? Memleket
te anti - parlamenter hareketler meydana gelir. 
Çünkü, sosyal, ekonomik ve saire... Memlekete 
şâmil pekçok meseleler vardır. Bir Meclis, bun
ları ele alamazsa, zamanını bunlar dışında bu 
mevzulara tahsis ederse, araştırmalar ve sairey-
le, o zaman şu veya bu bahane ile arz ettiğim fa
aliyetler Meclis aleyhine faaliyetler efkârı umu-
miyede teşekkül eder. O itibarla, bu gibi öner
geleri müzakere ederken ve sonuca bağlarken 
çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Şimdi, Mec
lis, arkadaşımızın önergesi açısından böyle bir 
hususta kendisini vazifeli görürse ki; Anayasa
ya göre bu tamamen görevimiz dışındadır; fa
kat yanlış bir yol açıldığı takdirde arkadaşla
rım, yarın tapu memurları suiistimali vaziyet
leri hakkında bir önerge gelecektir, kabul etmek 
mecburiyetindesiniz. 

İBRAHİM ETEM KŞLŞÇOĞLU (Giresun) 
— Bir yanlış kanaat var, şimdi tapu memuru 
ile bunun ilgisi yoktur. Suçlu polislerle vekille
rin alâkası var deniyor. 

BAŞKAN — Çıkınca konuşursunuz Kılıçoğ
lu. Arkadaşımıza bir noktayı hatırlatmak isti
yorlar diye dinliyorum. 

BURHAN APAYDIN (Devamla) — Yarın 
tapu memurları hakkında, tapu memurlarının 
halkla münasebetlerini tesbit hususunda, rüşvet 
alıyorlar mı, almıyorlar mı?... Az maaşla çalışan 
tapu memurlarımızın şeref ve haysiyetleri üze
rine düşen gölgeyi ortadan kaldırmak için Mec
lis bu faaliyete girer. Veyahut da Sayın Çulha 
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arkadaşımızın bu önergesi karşısında taraftar. 
Ama, şu teklif de hakli; bu kabul edilirse diyor, 
bütün memlekete teşmil edelim. Adana polisine, 
Diyarbakır polisine... Arkadaşlarım, bunun ar
kası gelmez. Şimdi, alıyorum meseleyi Meclis 
karşısınla Hükümet açısından; eğer, bu raporlar 
verilmiş ise, emniyette suiistimaller varsa, eski 
vekiller veya yeni vekil zamanında bunlar ıttı-
lalarma arz edilmiş olmasına rağmen vekil, tef
tiş heyetlerini harcıkete geçirmek hususunda yet
kilerini kullanmamışla, görevlerini ihmal etmiş
se, arkadaşlarım, bu kanaat varsa, o zaman ve
kil hakkında gensoru getiririz. Tapu memurları 
ile ilgisi olan, kadastro ile ilgili olan hususlarda 
arz ettiğim g':bi kanuna muhtelif hareket tarz
ları varsa ve bununla ilgili olan vekâlet bunlar
la ilgilenmem'şse, o zaman vazifeyi suiistimal ve 
hattâ her ihtimal, vazifede suiistimal mülâhaza 
edilebilir, iştirak halinde dahi muhtelif suç is-
nadları hakkında, vekil hakkında ve buna işitrak 
edenle:* hakkında soruşturma getiririz. Binaena
leyh, bunun yolları budur. Memlekette suçlar 
gizli kalmaz. 

Şimdi bu mevzuda ilgili olan vatandaşlarımız 
savcılıkları harekete geçirmişle, savcılıklar po
lisler hakkında rüşvet ve saire gibi hareketler
den dolayı faaliyete .geçmem'şlerse; böyle bir 
durum var mı, yok mu? Niçin savcılığa bildir
miyor da evvelemirde milletvekiline bildiriyor? 
Han^i savcılığa bildirmiş de o savcı harokete 
geçmemiş? Hangi adliye müsteşarına durum ak
settirilmiş, vekile intikal ettirilmiş, bir türlü me
kanizma harekete geçmiyor, işte arkadaşlarım, 
o zaman vekili burada ikaz edersiniz, soru ile 
malûmat istersiniz. Vekil der ki, bunlar hakkın
da takibata geçeceğim, öğrendim, doğrudur ve
ya yanlıştır. Arkadaşlar, vekil harekete geçmez
se diğer denetim yollarına başvururuz. 

Şimdi, sözü kısa kesmek istiyorum, önerge
nin istihdaf etmiş olduğu gaye ve arkadaşımızın 
yüksek huzurunuzda ifade etmiş olduğu husus 
şu, bu teşkilât üzerine düşürülen gölgeyi kal
dıralım. Budur yanılmıyorsam. 

Bir de, alâkalı olan memurlar bu fiilleri iş
lemiş mi, işlememiş mi? Arkadaşlarım, Hüküme
tin verccoği izahat ne olursa olsun, böyle bir 
"inergo takdimi karşısında bizim vereceğimiz ka
ra:', önergenin reddi kararıdır. Başka bir yolu
muz olamaz. Sonra, Meclisin iştigal edeceği olan 
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araştırma mevzuları da gayet hassastır. Yüksek 
Meclisinizin seçeceği Araştırma Heyeti ne ile 
meşgul olacak? Randevu evleriyle, umumhane
lerle, kumarhanelerle v. s. Arkadaşlarım, bu, 
Meclisin Araştırma Heyetinin de vakar ve hay
siyeti ile uygun, düşmiyecek bir araştırma tarzı
dır, dolayısiyle Meclise râci olacak birtakım so
nuçları da hâsıl edebilir. Ama, mevzu bu tarzda 
sayın arkadaşımızın getirmesine ben de iştirak 
ederim, mevzuu haklı görüyorsam, Vekile bir 
sual olarak sorulur. Yahut Emniyet Teşkilâtına 
bir yön. vermek suretiyle bir genel görüşme aça
lım der. Olabilir bunlar hakkında muhtelif fi
kirler ileri sürülebilir veya Vekil vazifesini yap
mamıştır, der soruşturma talebiyle huzurunuza 
gelir; gensoru açabilir. Vekil bunu yapmaktan 
âcizdir, diyebilir. Gensoru ile gelir. Arkadaşlar, 
bütün bu hususlar varken, biz Yüksek Meclisi 
esas görevi dışında ve görevinden alıkoyacak 
bir mevzu ile asla meşgul edemeyiz, arkadaşla
rım. Bu sebeplerle, sayın önerge sahibinin izah 
etmiş olduğu hususları da dikkate alarak, bu 
önergenin reddi gerektiği kanaatindeyim. Arz 
ederim. 

t. ETEM KILIOOĞLU (Giresun) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü Sayın Kılıçoğln?. 
î. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Benim 

takririm ile ilgili olmıyan hususlarda arkadaşım 
beyanda bulundular. 

BAŞKAN — Davet edeceğim, o zaman söy
lersiniz. Şimdi tesbit ediyorum. Sayın Ahmet 
Şener lehinde mi, aleyhinde mi? 

AHMET ŞENER (Giresun) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Fethi Doğançay, siz? 
PETHÎ DOĞANÇAY (Kastamonu) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Saym öztrak?.. 
ORHAN ÖZTRAK (Tekirdağ) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca? 
GTYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Saym Kılıçoğln?.. Lehinde. 
Sayın Eren, aleyhinde. Saym İlhami Ertem, 

üzerinde. 
Saym Sabahattin Savacı, üzerinde. 
Saym Kadri özek; aleyhinde. 
Efendim, lehte, aleyhte konuşuldu. Üzerin

de hiç. konuşulmadı. Üzerinde, grup adına söz 
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istediği için Saym Sabahattin Savacı, buyurun. 

A. I\ ({RUFU ADINA SABAHATTİN SA
VACI (Gümüşane) — Muhterem arkadaşlarım, 
bir araştırma vesilesiyle Cumhuriyet polisinin 
durumu Mecliste bahis mevzu edilmektedir. Bu 
konuşmaların bendeniz büyük faydasına kaani 
olmaktayım. Türk polisi biraz geriye doğru git
tiğimiz takdirde, büyük, hizmetler görmüş, bil
hassa Cumhuriyetin ve inkılâpların yerleşmesin
de büyük vazife yapmış bir Cumhuriyet mües
sesesidir. Türk polisinin şiarı; namuslunun, doğ
runun ve zayıfın yanında olmak, kanunları hiç 
kimseye çiğnetmemektir. Bu şartlar içinde, va
zifesine bugüne kadar gelmiş şerefli bir mazisi 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk polisi ile dün
ya polislerini bir anda mukayese ettiğinizde gö
receksiniz ki, onların sahibolduğıı imkânlar hiç
bir suretle Türk polisine verilmemiştir. Türk po
lisi işte bu imkânsızlıklar içinde dahi, demin arz 
ettiğim vasıflar içerisinde memlekete, millete ve 
kanunlara hizmetkâr olmuşlardır. Türk polisi
nin. elinde modern vasıtalar eksiktir; Türk po
lisinin elinde muhabere vasıtaları eksiktir; Türk 
polisinin imkânları hiçbir Avrupa memleketle
rinde, Garp memleketlerinde olmıyaeak derece
de eksik salâhiyetlerle bu vazifeyi bugünedek 
liyakatle yapmıştır. Zaman zaman bu kürsü
den Cumhuriyet polisinin ihtiyaçları muhterem 
üyeler tarafından dile getirilmiş, ikmali isten
miştir. Fakat, bütün arzumuza rağmen, Yüksek 
Heyetinizi teşkil eden üyelerin hepsinin arzusu
na: rağmen, memleketin maddi imkânsızlığı po
lisin muhtacolduğu vasıtaların verilmesine im
kân vermemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bu araştırma 
teklifiyle getirilen, Türk polisinin tümünü alâ
kadar eden bir mesele değildir. Bendeniz bunu 
Türk polisinden ayrı, Türk polisinin içerisine 
sızmış istisnalar olarak görüyorum. 

Arkadaşlarım, demokratik nizamın iki ucu 
vardır. Birisi disiplin nizamı, ötekisi de hürri
yet nizamıdır. Türk polisi, işte bu iki nizamı te
lif ederek yürütmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Bilhassa, muhterem arkadaşlarıma şunu iftihar
la ifade etmek isterim ki, çok partili hayata, gir
diğimizden itibaren, polisin üzerine aldığı vazife 
çok daha ağırlaşmıştır. Bu vazifeyi yine Türk 
polisi iyi şartlara, iyi imkânlara sahibolmamakla 
beraber1 yine liyakatle yapmıştır. 
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Şimdi, mesele şudur; Türk polisini şurada 

burada, gerek basında, gerek halk efkârı içinde, 
gerekse geniş veya küçük toplantılarda Türk 
polisi için yapılan dedikoduların vâridolup ol
mamasıdır. Sözlerimin bu kısmında arz etmiş
tim. Türk polisine yakıştırılan bu husus Türk 
polis camiasının, Türk zabıta kuvvetlerinin dı
şındadır. Bunlar Türk polisi içine her hangi bir 
suretle sızmış bir kısım maceraperest ve men
faatperest kimselerdir. Bunların Türk polisinin 
içinden sıyrılarak atılması, hem o camianın, hem 
de milletin menfaatinedir. Zannediyorum ki, ar
kadaşım da Meclis araştırmasını bu niyetle, bu 
kanaatle getirmiş bulunmaktadır. Bu araştırma 
yapılırken, Türk polisinin böyle bir ithamla 
karşı karşıya kalmasından bütün arkadaşlarım 
gibi, bendeniz de eza duyarım. Bunu nasıl yapa
lım da, bunun formülünü nasıl bulalım; Türk 
polisinin içerisindeki bu istisnai hâdiseleri, mem
leketin mühim kuvvetlerine sızmış olan bu ya
bancı istisnaları ayıklıyalım? 

Muhterem arkadaşlarım, araştırmanın ka
bulü muhakkak ki, Yüksek Heyetin karariyle 
mümkün olacaktır. Bendeniz, araştırma açıl
sın veya açılmasın şeklinde bir mutlak kanaat 
içerisinde değilim. Yalnız, bir endişeyle söz al
dım. Bu konuşmalar başladığı zaman, sanki, 
Türk polisi arz ettiğim safhalar içerisinde hiz
met etmiş, yokluklar içerisinde hayatını kanun
ların tatbikatına vakfetmiş insanların tümü 
itham ediliyor, endişesiyle söz aldım ve bilhas
sa bu tümün, Türk zabıta kuvvetlerinin bunun 
dışında mütalâa edilerek, bu kanun yolunda 
hayatlarını dahi çekinmeden verecek ve vermiş 
olan insanların tümünü bir tarafa iterek, onla
rın içerisinde bulunan bu istisnaların, bu araş
tırma ile mi bertaraf edilir, yoksa Dahiliye Ve
kâleti içerisinde daha ciddî bir teftiş araştır- | 
masiyle mi bu mümkün olur, bunu Yüksek He- I 
yetiniz kararlaştıracaktır. Muhakkak ki, benden 
evvel konuşan arkadaşlarımın ifade ettiği gibi 
Dahiliye Vekâleti bünyesi içerisinde bu araştır
maları liyakatle yapacak insanlar mevcuttur. 
Şunu arkadaşlarıma ifade etmek isterim ki, Da
hiliye Bakanlığı içinde polis teftişi iki kademe
de yapılır. Birisi meslekî bakımdan polis mü
fettişleri tarafından yapılır, diğeri mülkiye mü
fettişleri tarafından daha salâhiyetle vekâlet 
adına yapılır. Bu teftişleri yapan insanlar, Tür- | 
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kiye'nin, Türk Milletinin yetiştirdiği değerli, 
vasıflı insanlardım. Bu teftiş heyetine gelmeden 
evvel, sözü edilen bu kötü işlere karşı fiilen 
memleketin, yurdun muhtelif yerlerinde hizmet 
vermiş ihtisas erbabı kimselerdir. 'Bu itibarla 
onların yapacağı teftişlerin de değeri kabili in
kâr değildir. Bu yolda yapılacak bir teftişe de 
bendeniz bir arkadaşınız sıfatiyle itimadederim. 
Tekrar arz ediyorum, karar Yüksek Heyetinizin 
olacaktır. Ama, şunu bilhassa istisna ediniz 
Türk polisi, Cumhuriyet polisi böyle bir itha
mın altında kalmasın. Çünkü, Türk polisi, Cum
huriyet polisi vazifesini kanunlara uygun, şe
refle geçmişte ve bugün hizmet eden bir mües
sesemiz ve bir Cumhuriyet kanun ve nizam, kuv-
vetimizdir. Grup adına saygılarımı sunarım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Grup olarak 
ama fikrinizi anlıyamadık. 

BAŞKAN — önergenin lehinde Sayın Kılıç-
oğlu. 

AHMET ŞENER (Trabzon) —Bize sıra gel-
miyecek galiba Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konuşmalar lehte, aleyhte ve 
hakkında oluyor Sayın Şener. Şimdi sıra lehte 
olanın. Bunu takiben de zatıâliniz de aleyhte.. 
Bu sırayı takibetmeye mecburuz. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Muh
terem arkadaşlarım, mâruzâtım kısa olacaktır. 
Yalnız, bir nokta üzerinde ısrarla durmak icabe-
der. Bâzı arkadaşlarım, sanki polisin tümü it
ham altında bırakılmış da her hangi bir mülâha
za ile kalkıp polisin müdafaasını yapıyorlar. Be
nim de içerisinde bulunduğum bir teşkilâtın mü
dafaasını başkasının yapmış olmasından üzülü
rüm. Çünkü, itham yok ki, bu teşkilâtın savu
nulması yapılsın. Arkadaşlarım takriri okuma
mışlar. Arkadaşlarım, bâzıları için söylüyorum 
tabiî, müzakereleri de takibetmişler; endişe du-
yulurmuş ki, polisi hemen bundan şey edecekmiş. 
Var mı böyle bir şey? Kim söylemiş?.. Ben Sa
yın Apaydın'a şu hususu ifade edeyim. Benim 
takririmi dikkatle okurlarsa buradaki mütalâala-
riyle önergenin verilmesi arasında kendi beyan
larını, kendi fikirlerini dayandığı nokta ile bir 
alâka kuramıyacaklardır. Şimdi, bendeniz tak
ririmin tamamını değil, neden Meclis araştırma
sı talebinde bulundum, bu kısmı takrirden aynen 
okumak suretiyle arkadaşlarımı cevaplandırmak 
istiyorum. Ne diyor şu gazete şöyle olmuş, «Bâzı 
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polis ve âmirlerinin, isimleri zikredilmiş, tak
rirde, şu, şu, şu hususları ileri sürülmüş ve bu 
yazı serisinde, cümle aynen bole. «Bir siyasi ik
tidarın sorumluları ile bâzı polis şefleri, sanık 
olarak huzurunuza çıkarılacaktır.» denmektedir. 
Yazı böyle söylüyor. îşte bendeniz de diyorum 
ki, takririnde devamla. Misal olarak ele alman 
konuların ilgililer tarafından, zamanın İçişleri 
bakanlarına da arz edildiği, fakat gereğine teves
sül edilmediği ileri sürülmektedir. Demek ki, hâ
diseler olmuş, rapor verilmiş, kime? Bakana da 
verilmiş, fakat gereğine tevessül etmemiş. Gere
ğine tevessül edilmemesi en azından vazifeyi ih
maldir. Kimler bunlar? Zamanın İçişleri Baka
nına da verilmiş. Yine devam ediyor. «... Bu du
rum karşısında bâzı emniyet mensuplarının rüş
vet, haraç, vazifeyi ihmal veya suiistimal ederek 
suçlar işledikleri umumi efkâra duyurulmakta ve 
böylece suç işliyenlerin iktidarı elinde bulundu
ranlar tarafından himaye edildiği intibaını uyan
dırmaktadır.» Devamla, «... Siyasi sorumluluk ta
şıyan kişiler hakkında her hangi bir muamele 
yapılabilmesi için her şeyden önce hırsız, polis 
tefrikasında ileri sürülen iddiaların hiçbir tesir-
altında kalmaksızın tahkik edilmesi ve böylece 
suçluların kim veya kimler olduğunun ortaya 
çıkarılmasına bağlıdır. Bu itibarla, hakikatlerin 
meydana çıkarılması, varsa suç ve suçluların tes-
biti ve haklarında gerekli muamelelerin yapıla
bilmesi gayesiyle...» diyoruz ve 88 nci maddeye 
göre muayyen bir konuyu tesbit ederek, önerge
mize son veriyoruz. 

Şimdi, bâzı arkadşalarım diyorlar ki, teftiş 
mekanizması vardır. Bir arkadaşımız da ifade et
tiler. Sanki, biz, yok demişiz. Efendim mülkiye mü
fettişleri olduğunu, polis müfettişleri olduğunu 
herkes bilir. Hiyerarşik murakabenin yapıldığı
nı da herkes bilir. Ama, bu murakabeyi yapa
cak olan âmir, bu murakabeyi yapacak olan po
lis veya mülkiye müfettişi, her halde Bakanla 
alâkası olan bir şeyi Bakan adına tahkiki yaptığı 
için Bakan hakkında da mı tahkikat yapacak? 
Olur mu böyle şey? Normal Devlet mekanizması 
içinde bunun tahkiki mümkün olamaz. Ne diyo
ruz? İddia ediyor, bu rapor salahiyetli kimseler 
tarafından ele alınmış, hasıraltı edilmiş. Bakana 
verilmiş, İçişleri Bakanı tevessül etmemiştir. 
İsimlerini zikrediyor içinde, okumadım zamanını
zı almamak için. Yazıda ve raporda diyor ki, 
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zamanın İçişleri Bakanı falan, zamanın İçişleri 
Bakanı filân. Daha ileriye gidiyor. Ben tarafsız 
bir arkadaşınızım, bunları açık, açık söylerim. 
Daha geriye gidiyor, şimdikileri de diyor, fala
nı eski Bakan himaye ediyor, yazıda söylüyor, 
ben söylemiyorum, raporda söylüyor. Benim böy
le bir iddiam yoktur. Rapor şu veya bu şekilde 
efkârı umumiyeye intikal ettirilmiş. Diyor ki, 
polisin bâzı şefleri... Kim? Saymış ismini beye
fendiler. Van'daki polis memuru ile bilmem Silif
ke'deki polis memuru ile alâkası yok. İstanbul'
da diyor falan, Ankara'da falan. İsimlerini bir, 
bir koymuş. On taneyi geçmiyor bu isimler. Bun
ları zan altında bulunduruyor. 

No olacak?. Gereğini bünyesi içerisinde de 
yapmamış. Binaena'eyh, bakanlarla da ilgisi var 
mı, yok mu? Çok rica ederim, Büyük Meclis 
her şeyden önce buru tesbit .etmeye mecburdur. 
Nasıl tesb't cdo2ek bunu? Mülkiye müfettiş
leri size rapor verir de bunların bakanlarla 
al akacı m: var diyebilecek? Olur mu böyle şey. 
Diyorum ki, ofter bu iddialar doğru ise suçlu 
ortaya çıkacaktır. O suçlu, kimdir? Emniyet 
mensubu bir memur veya âmiri ise ya Memuru 
Muhakcmat Kanununa tabidir, o kanaldan gi
der; yok 1609 sayılı Kanuna tabi ise o kanal
dan gider; yok teşkilâtın kademesindeki me
mur ise Polis Divanı veya bilmem ne tarafın
dan ayrıca muamele görür. O ayrı şey. Bizim 
onunla bir ilgimiz yok. Ama onların işledikleri 
; uç sabit olur da s'yasi iktidarı muhafaza eden
lerden biri ile ilgisi tesbit edilirse, b'zim Mec
lisin görevi o zaman başl yacak. Diyeceksiniz 
ki evet, bir Meclis araştırması yapılmıştır. Fa
lanla ilg'si olduğu sabit olmuştur; gel brıkahm 
•îVm do burada cozai sorumluluğrnuz vardır, 
diyeceğiz. Uluorta buru nasıl diyebilirdim? Di
yemezdim. D'yorum ki, itham ediyor. Bâzı po'is 
.şefleriyle iktidar sorumluları san k olarak bu
zullarınıza çıkacaktır. 

Arkadaşlarımı, vazife görmüş arkadaşlarımı 
tenzih ederim. Tanıyorum hepsini, yakından ta
nıyorum. Sizin gönlünüz raz: olur ınu, beyefen
di böyle bir yazının yazılmış olmasına? Ne diye
cek arkadaşlar? Şimdi çıkıp diyecekler ,ki, biz 
vaz'fcmizi yaptık, tahkik ettik, mülkiye müfet
tişi gönderdik, polis müfettişi gönderdik, ora
daki âmiri vasıtasiyle bunu tahkik ettirdik di
yecekler. Bir suç bulamadık onun için de bun-
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l an böyle bıraktık. Ama, efkârı umumiyeye 
arz edilmiş bir husus, diyor ki, ilgisi vardır di
yor, var mıdır, yok mudur? Bu nasıl anlaşıla
caktır Eğer, 'bunun nasıl anlaşılacağının for
mülünü bulursanız, bizim takrirden istihdaf et
tiğimiz kasıt da bu idi. Şu veya bu memur bu
nu yapmış mı yapmamış mı.? Umumi efkâra 
diyor ki, bununla şunlarm ilgisi vardır. Kim 
bu, zamanın içişleri Bakanı öyle diyor sanık 
olarak huzurunuza çıkarılacaktır diyor. K'm 
çıkaracaktır? Her halde bir gazete muhabiri çı
karmaz, bir Bakanı sanık olarak Mec'is huzuıu-
na umumi efkârın huzuruna çıkarmaz. Bir po
lis müfettişi rapor verir de bir Bıkanı sanık 
olarak şeye mi çıkarır? Hayır. Bir mülkiye mü
fettişinin raporu da çıkaramaz. K'm çıkarır? 
Kendi bünyesi içerisinde bir organ çıkarır. Be
nim kanaatime göre, yanılmış olabilirim, hir 
araştırma yapılmak suretiyle, sekiz on tane it
ham edilen pol^s şefi veya memuru - raporda var 
isimleri - Türk polisini tenzih ederim. Bizim ra
porda da var, hattâ yazıda da var. Bakınız ne 
demişiz biz? «Yazılmakta ve bu işlerle alâkası 
olmıyan emniyet mensupları tenzih edilmekte
dir.» Ne d'yecektir 'başka? Kim?... Sekiz on ta
ne adam.... Kimin1 e ilgisi var? Zamanın Bakan-
lariyle ilgisi var. Var mı, yok mu? Eğer, bunu 
tesbit edecek organı, usulü arkadaşlarım orta
ya koyarlarsa, bendeniz buna derhal katılırım. 

Ben demiyorum ki, polisin hepsi şöyledir. 
Kim söyliyebillr bunu, insanın çıldırması lâzım 
ki, heyeti umumiyesini nazarı itibara alsın. 
Efendim, Türk polisini tenzih ederiz. Bunlar 
siyasi nutuklardır. Geçer akçe olmaktan çıkmış
tır. Var mı yok mu? Varsa yakalarsınız herkesi 
derecesine göre ifade ett'ğim gibi, dercceclnc 
göre PoHs Divanı ceza verecekse oraya; Memu
rin Muhakemat Kanununa tabi ise oraya; 1609 'a 
tabi ise oraya; ama Bakanla ilgisi 'tesbit 
edilirse o zaman ne olacak? îşte o zaman bizim 
vazifemiz başlıyacak. Ben arkadaşlarımın 'böy
le bir şey yapmadığına kaani olan Ibir insanım. 
Ama, bu matbuatta çıkmıştır; hu milletin di
line destan olmuştur. Bulun çaresini, o zaman 
bizim de söyliyecek bir şeyimiz yoktur. Yaptı 
demiyor, o kadar ileri gidiyorum ki, arkadaş
larım bâzıları diyor ki, biz diyor, eski vekiller
le mi karşılaşmayı temin için? Hayır, hayır 
hayır. Yazıda öyle şeyler var ki, bizim kana
dımıza mensup vekillerin de isimleri geçmekte. 
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Hâlâ diyor falanca ile falanea bunu himaye 
ediyor. Doğru mu, yanlış mı.? Bunu bulursanız 
siyasi edebiyat yapıp da Türk polisi şöyledir, 
böyledir dememize lüzum yoktur. Bu Türk Mil
leti doğru ise, o doğru olduğu nisbette polisi de 
doğrudur, tapucusu da doğrudur, mebusu da 
doğrudur. Benim mâruzâtım bu. Elbette, Yük
sek Heyetiniz en doğru en isabetli kararı vere
cektir. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Baş
kanım grup adına kısa bir maruzatta 'buluna
cağım. 

BAŞKAM — Hayır efendim, şimdi yeterlik 
önergesi vardır, affmızı rica edeceğim. Yeter
lik önergesini ıbir bakımdan şimdi oya koyamı-
yacağım, leh ve aleyhte birçok arkadaşlar ko
nuşlular. Fakat, hakkında bir arkadaşımız ko
nuştu. Hakkında sırada olan arkadaşımız Or
han öztrak'tır. Onu da konuşturacağım. Hü
kümet konuşmak isterse Hükümeti de konuş
turacağım. Ondan sonra sıradan bir arkada
şımız ki, sırada Ahmet Bey vardır. O da konuş
tuktan sonra önergeyi oya koyacağım. Buyu
run Sayın öztrak. 

ORHAN ÖZTRAK (Tekirdağ) — Çok de
ğerli arkadaşlarım. Sayın Kıbçoğlu arkadaşı
mız Anayasanın 88 nci maddesine dayanmak 
suretiyle. İstanbul polis teşkilâtı hakkında bir 
araştırma talebeder. Araştırma talebi araştırma 
konusu şudur. Kumarhanelerden, umumhane
lerden, afyon kaçakçılarından polisin haraç al
dığı, bunlarla ortak olduğu bu teşebbüsü ge
liştirdiği yolundadır. 

Muslihittln Gürer arkadaş m da bu önergeyi 
desteklerken, polis vazife gördükten şaibeliler
den şahibesizlerin ayrılması lâzımdır, diye bu 
konuya iltihak eder. Tahmin ediyorum ki, bâzı 
izahatta bulunduktan sonra, meseleye bir çö
züm yolu bulunması daha kolay olacaktır. 

Arkadaşım mesleklerini ve sarih olarak 
adreslerini tesbit ettiği için ben, adı geçen kim
selerin isimlerini söylemekten çekin.miyeceğim. 
Çünkü, ayan, beyan olmıyan hiçbir mesele kal
mamıştır. Ben, Dahiliye Vekâletine geldiğim 
zaman, emniyet müfettişlerinden Kemal özsoy 
bana gelerek, 6 , 9 . 1963 ve 12 . 9 . 1963 gü
nünde Emniyet Genel Müdürlüğüne İstan
bul'daki yolsuzluklar hakkında bir rapor ha
zırladığını ve ıbu raporun bu makamca kaale 
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alınmadığını ifade ettiler. Bunun üzerine, ben, 
istanbul Valisini bu konuyu tahkike memur 
ettim, istanbul Valisi, bu konu hakkında, bana 
10 . 3 . 1964 günü özel kalem 11/54 numaralı 
şu cevabı verdi. «Bu raporun müstenidatı asıl
sızdır. Bu raporda zikredilen isimleri geçen 
insanlar idarenin en temiz, en kabiliyetli in
sanlarıdır, yolunda, cevap idi. Rapor ve itham 
konuları çok ağır şeyleri ihtiva ettiği için, ben, 
bununla yetinmiyerek 31 . 3 . 1964 tarihinde 
konunun bir mülkiye teftiş kurulu tarafından 
tahkik ve tetkik edilmesini talimat olarak tef
tiş heyetine verdim, teftiş kurulu, eski valiler
den Asım Büyüklü'nün Başkanlığında bu ko
nuları incelemek üzere vazifelendi. Bu konu 
üzerinde yapılan tahkikat sırasında ayrıca ikin
ci bir emir daha verdim. Intanbul'da mülkiye 
müfettişlerine intikâl eden her türlü ihbarlar 
muhakkak ki, ciddî bir tetkikten geçirilecek 
ve bir tahkikat sonucuna, bir rapora bağla
nacaktır, dedim. Fezleke lâzımgeliyorsa fezle
ke; fezleke lâzımgelmiyorsa raporla meselenin 
tesibiti gerektiğini, söyledim. Kemal özsoy'un 
konuları üzerinde bu teftiş heyeti vazifeye baş
ladı, Bu konulardan üç tanesi bugüne kadar 
neticelenmiş bulunmaktadır. Bunlardan bir tane
si, Beyoğlun'daki umumhanelerden haraç alın
ması meselesi ve Beyoğlun'daki nakledilen umu
mi evlerin yerlerinde kalması için birtakım 
rüşvetlerin verildiği ve bu rüşvetlerin de em
niyet makamları taraflından alındığı yolundaki 
iddia rapora bağlanmış bulunmaktadır. Bun
da asla polisin ilgisi olmadığını ve sonradan 
adliyeye intikal eden bir dâva dolayısiyle bu
nun emniyeti suiistimal suçu ile ilgililerin ara
da topladıkları paranın iyi yolda kullanılma
mak suretiyle mahkemeye intikal ettiği an
laşılmıştır. Raporun tarihi 22 . 9 . 1964, 74/63 
dür. 

İkinci madde; Florya evlerinin suiistimal 
yoliyle birtakım nüfuzlu kimselere, gazeteci
lere verilmesi meselesi konusu üzerinde oldu. 
Bu konuyu da ciddî şekilde tetkik ettiler. Bu 
konu üzerindeki raporda da böyle bir şeyin vâ-
ridolmadığiı meydana çıktı. 

Diğer arkadaşın ifadelerinde geçtiği gibi, 
birtakım karakolların ve memurların keyfî 
şekilde nakledildikleri yolunda hattâ bir Ve
kilin emriyle, benden evvelki vekil arkadaşlar-
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dan birinin emriyle Dragosdaki karakolun tü
münün değiştirilmesi yolundaki konuda rapora 
bağlandı. Tamamen vazife suçu sebebiyle bu 
değişikliğin yapıldığı ortaya çıktı, dosyalar 
şimdiki Dâhiliye Vekilinin elindedir. Tahki
katların bu seyri istikâmetinde, hâlâ bu teftiş 
heyeti vazifesine devam etmektedir, 

Arkadaşımız baz morfin meselesi üzerinde 
durdular. Bana Bütçe Komisyonunda Sadi Bi-
nay arkadaşımızın sorduğu bir suali bir par-
çe tahmin ediyorum ki, zabıtlarda yanbş çık
mış olacak, bir yanlış ifadeyle.; 

İBRAHİM ETİM KILIÖOĞLU (Giresun) 
— Ben de orada idim, aynen âldım. 

ORHAN ÖZTRAK (Devamla) — Size arz 
edeyim. Ben bâz morfin hakkındaki konuşma
ları aynen tekrar ediyorum. Türkiye, Ameri
ka'ya baz morfin numunesi göndermez. Yal
nız Türkiye'nin bağlı bulunduğu bir Dünyâ 
Teşkilâtı vardır ki, Bürüksel'de, o kendi salâ
hiyetleri içerisinde bulunan her türlü tetkika-
tı yaptırabilir. Buna bizim diyeceğimiz bir şey 
yoktur. Bu bir beynelmilel anlaşmadır. Türki
ye de buna bağlı. Bu, bugüne kadar böyle 
olmuştur, bundan soılra da bu mukavele içeri
sinde kaldığımız müddetçe yine böyle devam 
edecektir. Bu, burada bulunan adamın birta
kım entrikalar yaptığı yolunda birtakım şey
ler söylendi. Bunları da tetkik ettirdik, arka
daşlarım. Hattâ en t sonunda bana dedi ki, şim
di filân yerde yemek yiyorlar, gidebilir misi
niz. Bütün gazetecilerle ve teftiş heyeti ile be
raber gideceğim; yalnız aksi sabit olmazsa o 
zaman ne diyeceksiniz? Dedim, öyle ise bir tet
kik edeyim dedi ve gitti. Bugün kedisine ya
naşan zat vaktiyle bana kendisinden çok da
ha yakın görünerek, hattâ siyasi fikirlerime de 
ortak görünmek suretiyle yaklaşmış ve birta
kım neticeler istihsal etmek istemiştir. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Hic alâkası yok, kendisini bir defa gör
düm. 

ORHAN ÖZTRAK (Devamla) — Van Em
niyet Müdürünün vali olması meselesi diye bir 
keyfiyet yoktur. Bahis konusu olan Van Emni
yet Müdürü halen Emniyet Müdürüdür. Kö-
sereisoğlu arkadaşım bana yirmi sene evvel geç
miş olan bir vakayı anlattı ve müteyakkız olma-
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mı söyledi. Ben de teyakkuzlarından istifade et
tim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
—Bendeniz zabıtlardan aynen okudum. 

ORHAN ÜZTRAK (Devamla) — Bâzan za
bıtlar da tıpkı arkadaşın orada konuştuğu gibi, 
bâzı meseleleri tamamen ihtiva etmiyor, arkada
şım. 

Kör ve Dilsizler Cemiyeti Başkanının şe
yinden asla bugüne kadar Dâhiliye Vekâle
tim zamanında benim haberim olmadı. Belki 
benden sonra gelen arkadaşın haberi olur; o 
da lâzımgelen cevabı verir. 

Kemâl özsoy'uh meslekten ihracı meselesi
ne gelince: Kemâl Özsoy'un meslekten ihracı 
konusu, kendisi polis müfettişidir. Kendisine 
vazife verilmiştir, âmiri tarafından verilen va
zifeye gitmediği için vazifeden alınmıştır, ar
kadaşlar. Kemâl özsöy bundan dolayı da ida
ri mahkemeye müracaat etmiş bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, benim zamanımda 
ve benden evvelki ıbakanlar zamanında hangi 
konu suiistimale dair ise, hangi yerde suiisti
mal ve hata şemmesi varsa, onun. üzerine yürü
müştür. Bu Yüksek Meclisin vazife verdiği bü
tün icra elemanları bunu yapmakla görevli
dir. Bunları bu şekilde yürüttük. Hataları açı
ğa çıkmıştır, birçok yerlerde hakkında suiisti
malden dolayı bugüne kadar 50 ye yakın in
san mahkemelere tevdi edilmiştir. Bunları, da 
takibedersek, idarenin kendi araştırma, kendi 
tahkik yollarında vazifesine sahip çıktığını 
görmek mümkün olur. Tetkik dosyaları her za
man her heyetin de ciddiyetle tetkik edebilece
ği bir vaziyettedir. Açık rejimin en büyük vas
fı açık dosya olabilmesidir. Dosyalar da açık
tır. Kaldıki, bugün çok değerli arkadaşlarımın 
ekseriyetle hâkim bulunduğu bir kabinenin tet
kikine, icranın yürütümüne bu dosyalar da ama
dedir. 

Muhterem arkadaşlarım; mülkiye müfettşile-
ri bahis konusu olan konuların bir kısmını bi
tirmiş, bir kısmının tahkikatını devam ettiriyor. 
Bu meseleler hali tahkiktedir. Mülkiye müfettişi 
tahkikatlarda idari sor,g<u hâkimi mevkiindedir. 
Yeminli adam dinler, yeminli şahitler dinler. Bu 
ise idari mahkemenin ilk safhasıdır. Bilmem, bu 
sırada, bu konuların burada konuşulmam, ada-
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lete intikal etmiş, idari kazaya intikal etmiş 'bir 
konunun tesir altında bırakılması mıâımasma ge
lip gelmiyeceğini yüksek takdirlerinize arz ede
rim. Arkadaşım, endişe etmesinler. Bu hâdisele
rin çoğu; arkadaşım işe başlıyalı daha 1,5 ay ol
du; çoğu ondan evvelki vekiller hakkındadır. 
Binaenaleyh; ortak fezleke düzenliyen mülkiye 
müfettişleri, yalnız kendi vicdanının sesini din-
liyecek ve bu memlekette anlaşılagekniş olan 
yüksek Devlet ricaline has vicdanının sesini her 
yerde söyliyelhilecek haldedir; Kaldı ki, b k de 
orada olsak bize karşı da bil lâflar söylenecek
tir; söylenmiştir. İdare bu memlekette ananesi 
olan, haysiyeti olan ve haysiyetini şimdiye ka
dar umumi bir hâdise ile iptal etmemiş olan bir 
konudur. Onun için bu konuları ele aldığımız 
zaman, daha hesaplı, daha ciddî şekilde bir tet
kik olarak ortaya getirmek mümkündür. Arka
daşımızın siyasi bir araştırmaya, siyasi bir mes
uliyete varan bütün deliller, şimdi işi yürütmek
te olan mülkiye müfettişlerinin elindedir. Bun
lar meydana çıktığı zaman, bu konu buraya ge
lir. Millet hayatında önemli bir yeri olan polis 
müessesesini, lütfedelim şöyle bir ağız pesengi 
haline getirmiyelim, arkadaşlar. Şeklî fazilet uğ
runa, şeklî fazilet zekâtını polis müessesesinde 
vermiyelim. 

Değerli arkadaşlarım, demin de arz ettiğim 
gibi, bu konu çok dirayetli mülkiye müfettişleri 
elindedir. Bahis mevzuu olan polis müessesesinin 
en başında bulunan Ahmet Demir Beyin dahi 
bu müessese ile, bu müesseseye en ufak bir tesiri 
olamaz. Hiyerarşi de tamamen ayrılmış mesuli
yetler içerisindedir. Bu balkımdan, arkadaşımın 
istediği bütün malzeme mülkiye müfettişlerinin 
'tahkikatı içinde yer almaktadır. İnşallah mülki
ye müfettişleri vazifelerini bitirirler. Ondan son
ra da Meclisin kâfi görmediği konularda haklı 
olan tetkikatı, araştırmayı, tahkikatı yapar. Yal
nız, birtakım meseleleri çok hassas olan konu
larda bâzı hassasiyetlerle lüzumsuz yere tahrik 
etmemek Yüksek Meclisinizin dirayetli ve basi
retli vazifelerinden biri olduğuna kaaniim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMAİL HAKKI AK

DOĞAN (Yozgat) — Çok muhterem arkadaşlar; 
Etem Kılıçoğlıı arkadaşımızın Yüksek Riyasete 
vermiş olduğu takrir üzerine açılmış bulunan bu 

— 749 — 



31 . 3 . 1965 O : 1 
bi uygun gördüğü takdirde bu araştırma yapıla
caktı:*. 

B'z, Bakanlık olarak tahkikatın devam etti
ğini Yüksek Heyetinize arz etmekle beraber, Yük
sek Meclisinizin teşrî kuvveti harekete geçirme 
babında yapılan b :r teklifi kabul ederek bir in-
e^emı heyetinin kurulması fikrine karsı da de-
rnüz. Hükümet olarak kanaatimiz odur ki, her 
türlü kanuni yo11 arın kullanılmasında fayda var-
'1r- Yük^l- M"e.b's;nİ7cc b"yle bir karar verildiği 
takdirde elbette bunların faydalı neticeleri husu
le gelecektir. 

M^htoTm arkadaşlarım, yalnız şu hususu bil-
ha0.?0, belirtmek ipterim: 

Binada konuşan arkadaş1 arımızdan bâzıları 
Bılra.nlı<"a muavven bir menlin ver^m^sini, bu 
mıh1 in hi tmrnda icabederse kon^nnn bir sual 
takriri ile veva nren^oru olarak Yüksek Meclisin 
huzuruna getirilebileceğini ifade ettiler. Muhte
rem arkadaşlar, bu konu iki yıla vakm bir zaman
da ele alınmış, hâlâ devam ediyor. Bugün bu 
Bakanlıkta vazife alnvş bir arkadasınız olarak, 
^ok ki^a bir zaman ininde bunun bitirilmesinin 
mümkün olun o^ıvacam volunda dahi tam bir 
kelin kanaate varmış deliliz. Kaldı ki, biraz ev
vel konuşan değerli arkadaşımız, Bakanlığı zama
nında bunun ürerinde göstermiş olduğu hassasi-
•"•ıtl burada belirttiler. Yalnız, şayet Yüksek Mec-
1 isiniz muavyen bir mehilden ?onra bir gensoru 
ile veva bir soru ile Yükeek Meclisin huzuruna 
rH/vHçpo, p^mek arzusunda i^e ki, bunun sayın 
O. H. P, Grımu adına konuşan iki arkadaşımız 
da söylediler, bu iki aylık bir zamanın uzatılma
lında bilhassa hiç fayla olmadığı kanatindeyiz. 
Su anda el konulmasında daha isabetli hareket 
edileceği kanaatine varmaktayım. Bu bakımdan 
savın arkadaşlardan hassaten istirham ediyorum, 
madem ki, iki ay veya bir ay sonra soru veva 
gomoru olarak Yüksel: Meclisin huzuruna getiril
mişi mümkündür diye düşünülüvor, bugünden 
bir arkadaş meseleyi gctirm'ş, derhal ele alınsın, 
tesbit edilsin, her birimizin mesuliyetleri varsa 
ortaya çıksın, bu mesuliyetlerimizin hesabını ver
mekle biz de şeref duyalım. 
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müzakerede, Hükümet adına İçişleri Bakanı ola
rak söz almak niyet ve gayretinde değilim. An
cak konuşmaları da yakınen takibetmenin, mes
uliyet sahibi olan bir kimse olarak üzerime farz 
olduğu kanaatiyle, takibediyordum. 

Burada konuşan arkadaş1 arım Bakanın ko
nuşması zaruretine işaret etmeleri ve kendileri
ne bilgi verilmediği için, karanlıkta bırakıldık
larını iddia etmeleri üzerine, bu noktalar üze
rinde biraz fazlaca durmak suretiyle, çok kısa 
olarak görüşlerimizi Yüksek Heyetinize arz ede
ceğiz. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, bu hâdise, 
şikâyet üzerine, basında yer alan birçok haber
ler üzerine, mülkiye müfettişlerine intikal et
miştir, halen tahkikat devam etmektedir. Bende
niz bakanlık makamında vazife aldığım günden 
bu yana, bana mülkiye müfettişleri tarafından 
veya polis müfettişleri tarafından her hangi bir 
rapor tevdi edilmemiştir. 

Hâdise, basında yer aldığı zaman, mülkiye 
müfettişlerinden durumu sordum. Tahkikatın 
devam etmekte olduğunu bildirdiler. Şikâyet ko
nusu yapıldı. Ayrıca evrakın bir mercide tetkik 
edilmesini istediler. Sırf dosya üzerinde meslek
ten çıkarılan arkadaşın şahsi durumu üzerinde 
Tetkik Kuruluna bir rapor hazırladılar. 
Tetkik Kuruluna vermiş olduğu rapora göre bu 
arkadaşın meslekten çıkarılmış bulunduğu, veri
len kararın kazai mahiyette olup Şûrayı Dev
lete imtikal eden bu hâdisenin sonuna intizar 
etmek lâzımgeldiği kanaatini mübeyyin bir ra
por verildi. Bu rapor da zannederim şu anlarda 
kendisine tebliğ edilmek üzeredir . 

Muhterem arkadaşlar; değerli basınımızın bu 
nokta üzerinde hassasiyetle durması üzerine, ben
denizin, mülkiye başmüfettişleri ile doğrudan 
doğruya temasa geçmem veya bunların seyir ve 
safahatini takibetmem mümkün değil idi. Çün
kü biraz evvel değerli selefim de burada arz et
miş durumdalar, sorgu hâkimi sıfatını taşıyan 
bir kimsenin tahkikatına müdahale etmek bir 
bakan için mümkün değildir. Ancak, başmüfet
tişe bu tahkikatın biran evvel bitirilmesini ge
rekli gayretin gösterilmesini emrettim. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 88 nci 
maddesinin verdiği yetkiye göre, bir milletvekili 
arkadaşımızın muayyen konularda araştrıma iste
mesi elbette hakkıdır. Yüksek Meclisiniz bu talo-

Muhterem arkadaşlar, yine bir arkadaşımız, 
bilgi vermediğimiz için malûmattar olmadan ko
nuşmak zaruretiyle karşı karşıya kaldığını belirt
tiler; arkasından da, bu meseleye ait Sayın Kı-
lıçoğlu'na verilen raporun iki yıl evvel kendi el-
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lerinde olduğunu, bu hususta Bakanlardan da, 
İstanbul'daki vazifelilerden de bilgi edindiklerini 
söylediklerine göre, bilgi almadan konuşma duru
munda değiller. Meseleyi bir milletvekili olarak 
hassasiyetle takibetmişler ve gereken bilgiyle mü
cehhez bulunuyorlar. 

O bakımdan, sözlerime son verirken, vazifele
rini şerefle yapmış ve yapmakta bulunan değerli 
emniyet mensuplarının vazifeleri hakkında tak-
dirkâr görüşlerini arz eden arkadaşlarım, o ca
mia adına hürmet ve saygılarımı sunarım. 

Ayrıca büyük bir itham altında kalan İstan
bul Polis Teşkilâtının sadece İstanbul'da bulu
nan ve zan altında olan arkadaşlarımız değil, 16 
bini, hattâ efradı aileleriyle birlikte düşünülecek 
olursa, 50 - 60 bin kişiyi bir azap altında bırak
mış olduğunu da ifade etmek isterim. Biz, mesul 
kimseler olarak, bu kimselerin bir an evvel ada
let önüne veya Meclis huzuruna vazifesi dolayı-
siyle çıkarılmasını, şayet suçları varsa bunların 
bir an evvel cezalarını çekmelerini, suçları yok
sa şerefli Devlet memuru olarak alnı açık gezme
lerini istiyoruz. Bu bakımdan, Yüksek Meclisin 
vereceği her türlü kararı samimiyetle kabul edip 
emirlerine amadeyiz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bakandan sonra sıra aleyhte ko
nuşacak arkadaşımız Ahmet Şener'de. Buyurun 
Şener. Ondan sonra yeterlik önergesini okuta
cağım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; konu bir memur işi, 
emniyet mensuplarına aidolan bir konudur, öner
ge sahibi arkadaşımız aynı zamanda bu camianın 
bir elemanı olarak, bir mütehassısı olarak telâk
ki edilecektir. Ancak, muhterem arkadaşlar, bu
rada vaz'edilen bir prensip vardır. Hükümeti 
temsil eden İçişleri Bakanı arkadaşımız, bu hu
susta daha birinci safhasında evvelâ mütereddit 
davranmıştır. Demek ister ki, 1,5 aylık bir va
zife sırasında ben bu işlere nüfuz edemedim. 
(A. P. sıralarından, öyle değil, sesleri.) Sizi il
gilendirmez, Meclis burada, Riyaset burada. Sa
yın önerge sahibi, sabahtan beri sizleri dinledik. 
Eğer, haksızca konuşma varsa, Meclisin onuruna 
dokunacak bir konuşma yapılacaksa, Riyaset va
zifesini yapar, milletvekilini ikaz ederdi. 

Muhterem arkadaşlarım, yapılacak olan araş
tırma konusudur. Araştırma Komisyonuna Bü
yük Millet Meclisinden seçilecek olan muhterem 
üyeler nereye gidecekler? Umumhaneye, meyhane-
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ye, kumarhaneye, randeivu evine... Ne yapacağız? 
Burada vazifesini suiistimal etmiş olan polis me
muru varsa, onun şahidini dinliyeceğiz, onun 
hakkında zabıt tutacağız. Ondan sonra ne yapa
cağız? 

Mulhlterem arkadaşlarım, polis memurları bu 
memleketin şerefli bir vazifesini yapmaktadır
lar. Bunlara biz deriz ki, kumarhaneye gidip 
tetkik edeceksiniz, murakabe edeceksiniz, kontrol 
edeceksiniz; gideceksiniz siz bir içki masasında 
oturacaksınız, içki içenleri, sarhoşunu, kötü ko
nuşanları tetkik edeceksiniz, zabıt yapacaksınız 
ve bundan icra organına halber vereceksiniz. Dü
şünün bir polis memuruna bu kadar çetin bir 
vazife verdikten sonra, orada verecek olduğu ra
porun neticesinde polis memuru rüşvet almış
tır. Polis memuru kendi parasiyle o masanın ah
valini tetkik etmek için, eğer, bir vazifeyi yap
maya gayret ederken kendi parası ile yemek ye
miş ise rüşvet aldı denecektir. Böyle şey olmaz, 
yapan polis memurlarının bu hareketini dinli-
yon aynı seviyedeki insanları dinliyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; biz, Büyük Millet Mec
lisi olarak, memurun, bütün vatandaşların hak 
ve hukukunu, hürriyetini, vazifelerini teşriî or
gan olarak, bilhassa icra organına vermiş oldu
ğumuz vazifeler ve müesseseleri vardır. Onların 
müfettişleri vardır, onların polis müfettişleri 
vardır. Vazifeye taallûk eden hususlarda onlar 
gider o tetkikatı yaparlar. Sayın Bakan söyle
miştir, ben, diyor, «Tetkikata karışmadım, yal
nız başmüfettişi çağırdım, acele yapılmasını is
tedim.» Demek ki, verilmiş olan bir vazife var
dır. Şimdi, biz bu önergeyi burada görüşmekle, 
aynı zamanda teftiş yapan müfettişler hakkında 
da baskı yapmış oluyoruz. Böyle bir şey olma
ması gerekir. Biz burada icra organı olan İçişleri 
Bakanı gereken ilgiyi göstermiş. Gerek evvelce 
gösterilmiş, gerekse şimdiki Bakan da göstermiş. 

O halde ne yapacağız; biz burada? Yeni bir 
komisyon kuracağız ve bu araştırmayı yapaca
ğız. Aslında bu, Anayasanın 88 nci maddesine 
göre, bir bilgi edinmek içindir. Mebuslarımızın 
işleri bitmiştir sanki; bütün gündemleri dolu, 
Sabahtan beri en mühim Bütçe Kanununa ek 
olan kanun beklemekte, biz burada İstanbul'daki 
bulunan polislerin yapmış olduğu vazifeyi Ba
kanlığa bıraktık,. Bakanlık vazifesini yapsın. 
Eğer Bakanlık vazifesini yapamıyorsa, Meclis 
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olarak gensoru açarım, genel görüşme yaparım, 
fon hususta kendisine icaJbeden suali sorarım. 
Onu murakalbe ederim, Yoksa, aksi takdirde bu
rada, yarın tapucular için, öbür gün nüfus me
murları için, dalha öbür ıgün Bayındırlık Bakan
lığında bulunan memurlar için yaparsak olur 
mu? Biz burada her gelecek olan bir mektuba, 
sanki gümrükten mal kaçırır gibi fevkalâde bir 
şey buldum diye bu Meclisi işgal etmeyi sureti 
mafhsüsada taaviıbetmedîğim bir hareket kabul 
etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; önerge sahibi olan ar
kadaşımız <îa bilhaıssa benim çok sevdiğim sınıf 
arkadaşımdır. Bu gibi bir şeye tevessül etmesine 
ben hayret ettim. Hattâ memuriyeti sırasında, 
bu gibi hâdiselerde şikâyet edenleri, ben çok iyi 
biliyorum, haşlıyordu; sen nasıl şikâyet edersin, 
diyordu. 

Şimdi arkadaşım Meclise getirmiş; diyor ki, 
Türkiye'deki polis memurlarım; A.P. Sözcüsü ar
kadaşım darılmasın, buraya çıktı üzerinde ko
nuşacağım, dedi. Üzerinde konuşmanın bir mâ
nası var, takdir edersiniz. Yani, ne lehindeyim, 
ne aleyhindeyim. Hem grup adına konuşacak, 
hem de diyecek ki, «Benim bir fikrim yok. Po
lis memurlarına bir nutuk çekti. Asla ve asla 
hepsini tenzih ederim, öyle şey mi olur. Kon-
ya'daki bulunan bir polisin vazifesi ne ise, Ada-
na'd'aki, Van'daki bir polisin vazifesi de odur. 
Aynı zamanda aynı vazifelerle meşguldürler. O 
halde, istanbul'da bulunanı tahkike gidiyor, 
Van'dakini bundan tenzih ediyor. Eğer varlsa, 
hepsi için var, yoksa hiçlbirisi için yok. Böyle 
şey olmaz. Diyor ki «Bana ihibarat böyle yapıl
mıştır.» îhbaratı teyidedenler de Sağır ve Dilsiz 
Okulu Başkanının yapmış lolduğu ihlbaratın bir 
tanesini Okuyor, burada arkadaşımız. Bütçedeki 
konuşmaları, bütçede içişleri Bakanlığına para 
vermek için, verdiğimiz paranın sarfiyatını so
rarken, yapmış olduğumuz konuşmaların zabıt
larını getirmiştir. Kendi önergesine mucip se-
bebolarak koyarak arkadaşımız Iburada zikret
miştir. Ve zabıtlar da belki daha tashih edilme
miştir. Onları da yarı yarıya yanlış okuyarak 
ithamda nulunmaktactır. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (öiresun) 
— Hepsi doğru. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Kı-
iıeoğlu, bu Meclis bu gibi takrirlere itibar et-
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miyecektir. Bu gibi takrirler zaman kaybettir
mektedir. Mümkün olmıyan hususları buraya 
getirmeyin, lütfedin de bundan sonra iş görelim, 
iş. 

Hürmeltlerimıle. 
BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesi var

dır, okutacağım. 
ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Bakandan 

sorularım olacaktır. 
BAŞKAN — Demin .somaydınız olurdu, efen

dim. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 
tliHAMt ERTEM (Edirne) — O halde, ye

terlik önergesinin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde söz veririm 

Sayın Ertem. 

Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayetini arz ve tek

lif ederim. 
Yozgat 

Turgut Nizamıoğlu 
BAŞKAN — Önergenin aleyhnide Sayın Er

tem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Bakandan birkaç sorum ola
caktı. Bu sorulara imkân verilmemesi meselenin 
aydınlığa kavuşmamasını doğuracaktır. Mesele 
aydınlanmamıştır. Çünkü, Sayın Bakan, Karar
sız alarak, kendisini Büyük Meclisin alacağı ka
rara terk etmiştir. Eliböte ki, Büyük Meclisin ka
rarları, her hususta olduğu gibi, bu hususta da 
neticesini verecek ve icabını kayıtsız, şartsız 
yaptıracaktır. Ama ben, Sayın Bakandan şu hu
susları anlamak islerdim : Araştırma kim hak
kında yapılacaktır? Bakan hakkında mı, Emni
yet Teşkilâtı hakkında mı? Eğer, Emniyet Teş
kilâtı hakkında bu araştırma yapılacak ise, ken
disinin mülkiye müfettişleri teşkilâtı, bu tahkik 
ve tetkikleri yapmaya yeterli değil midir? Bunu 
anlamak istiyorum. Eğer, yeterli ise ve bu tahki
kat da Emniyet Teşkilâtı hakkında olacaksa, bu
rada varılacak karar hiçbir netice vermiyeceği-
ne göre, netice tekrar mülkiye müfettişlerine in
tikal edeceğine göre, zaman kaybından başka bir 
işe yaramıyaCaktır. Eğer, bu araştırma bakanlar 
hakkında yapılacaksa, o zaman Emniyet Teşki
lâtının bu işe karıştırılmasında maksat yoktur. 
Sayın soru sa(hibi, araştırma yapılmasını istiyen 
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Sayın Kılıç'oğlu; iki hususu, «Burada birtakım. 
siyasi sebepler de vardır, daha yüksek merciler 
de bunları gizlemiştir» der. Eğer, bu sebeple ba
kanlar hakkında bir soruşturma yapılacaksa, 
araştırma yapılacaksa, o azman bunun araştırma 
tarzında olarak Meclisin işgal edilmesinde fayda 
ummam. Doğrudan doğruya, bu mesele soruştur
ma tarzına sokulmalıdır. Eğer, Emniyet Teşkilâ
tının suiistimallerini himaye eden bakanlar var
sa, halklarında araştşrma değil, soruşturma aça
lım. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, yeterlik önerge
sinin aleyhinde lütfen. 

ÎLHAMt ERTEM (Devamla) — Bu mesele
ler aydınlığa çıkmamıştır. Bakan bu hususları 
kâfi derecede açılmasını istemekte veya isteme
mekle bu hususları belirtmemiştir. Bu bakımdan 
görüşmelerin yeterliğe erişmediği kanaatinde
yim. Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Burhan Apaydın arkadaşımızın bir önerge
leri var. Meclis araştırması açılmasına dair öner
genin reddine karar verilmesini saygıyla istiyor. 
Fakat, maalesef bu önergelerini oylıyamıyaca-
ğıım. Çünkü, müzakeresini yaptığımız önergeyi 
oylamak durumundayız. Bu kabul edilirse edi
lir, edilmezse zaten reddedilmiş olur. 

Efendim, Meclis araştırması açılmasına dair 
Etern Kılıçoğlu arkadaşımızın önergesi üzerinde 
konuşmalar bitmiştir. Araştırmanın yapılması 
veya yapılmaması hakkında oylarınızı idhar bu
yuracaksınız. 

Meclis araştırması yapılması hakkındaki 
Etem Kılıçoğlu arkadaşımızın önergesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Bir yanlışlığa 
meydan verilmemesi için elîerinizi biraz daha 
yukarı kaldırmanızı rica edeceğim arkadaşlar. 
Kabul etmiyenler... Sayma kolaylığının temini 
bakımından lütfen ellerinizi biraz daha yukarı 
kaldırınız efendim. 

(40) a karşı (46) oyla önerge kabul edilmiş
tir^ 

Şimdi, kaç üyeden kurulacağına karar vere
lim. Nasıl tensibederslniz? Beş kişi mi olsun, 10 
kişi mi? (Beş, beş, sesleri) 

COŞKUN KIRJCA (İstanbul) — Aded me
selesi üzerinde söz istiyorum. 

31 . 3 .1965 O : 1 
BAŞKAN — Aded üzerinde buyurun Sayın 

Kırca, Aded üzerinde bir şey teklif edecek Sa
yın Kırca. 

(C.H.P. sıralarından gürültüler; «oylamaya 
itirazımız var, netice 40 a karşı 46 değil, 40 a 
karşı 42 dir, kâtibin bir tanfesl yoktur» sesleri) 

Oylama bitti, neticeyi tebliğ ettik, efendim 
kaç kişi seçeceğimize dair Sayın Kırca'ya söz 
verdim. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Efendim, 
biz oylamanın neticesine itiraz ediyoruz. Niçin" 
bir cevap vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Oylamayı teibliğ ettim. Rica 
ederim beyefendi, oturun. 

SAFFET EMÎNAĞAOĞLU (Artvin) — 
Ne biçim iştir. Divanda ikinci kâtip arkadaşı
mız yok, oylamaya itiraz ediyoruz, siz aldırış et
miyorsunuz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, hayır olmaz. 46 ya 
40 dedim tebliğ ettim, saydırdım da arz ettim. 

Buyurun Say m Kırca. (Gürültüler) Oturu
nuz efendim. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — İçtüzük hü
kümlerine göre 5 arkadaş oylamanın neticesine 
itiraz ediyoruz. Buna müspet veya menfi bir ce
vap verin, itirazımızı ret mi ediyorsunuz, bunu 
söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın Üstün oturun, yoksa si
ze ihtar vereceğim. (Gürültüler) 

Buyurun Sayın Kırca konuşunuz, konuşunuz 
Sayın Kırca. (ıGürültületr) 

OOŞKITN KIBCA (İstanbul) — Özür dile
rim efendim. 

(İtiraz ediyoruz, sesleri) 
BAŞKAN — Arkadaşlar oturunuz. Oturu

nuz, itirazınız varit değil, teibliğ ettim. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Tüzük sarih, 

esbabı mucibe söyle. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim el kaldırılarak oylan

dı; saydık 40 a karşı 46 ile kabul edildi. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Divan eksik. 
SAFFET EMİNAĞAÖĞLU (Artvin) — 

İki taraflı sayılmadı. 
BAŞKAN — Buyurun Kırca. (Ortadan gü

rültüler, sıralara vurmalar) 
COŞKUN KIBOA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar.... 
BAŞKAN — Ahmet Bey size susmadığınız 

için... 
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* SAFFET EMÎNAĞAOÖLU (Artvin) — 

Konuşma Coşkun. 
BAŞKAN — Oturun efendim. (Ortadan gü

rültüler) Sayıldı efendim. 
•SAFFET EMlNAGAOĞLU (Artvin) — 

İtiraz ediyoruz, Beyefendi. (Ortadan itiraz edi
yoruz sesleri) 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Tekrar oyla
mak o kadar zor mu? 

BAŞKAN — Boş kişi ayağa kalkıp itiraz 
ediyorsunuz. 

(O. H. P. ön sıralarından «evet, evet, itiraz 
ediyoruz» sesleri) Neticeyi tebliğ ettim efendim, 
tebliğden önce olsaydı mümkün olurdu. (Aynı 
sıralardan : «tebliğden önce nasıl itiraz edelim» 
sesleri, gürültüler) Arkadaşlar oturunuz. Otu
run da halledelim. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Yoklamaya iti
raz ediyoruz, bu itirazımızı reddedin. Reddet
mekten korkuyorsunuz. 

(Ortadan gürültüler) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bu gürültü 
arasında konuşma imkânı yok, iniyorum. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Yeniden tesbit 
(Emekten neden korkuyorsunuz? 

BA ŞKAN ~ Oturun e fendim. 

(O. H. P. ön sıralarından şiddetli gürültüler, 
protesto ediyoruz, sesleri) 

Arkadaşlar; beş kişilik bir heyet kurulma
sını reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Gürül
tüler) 

Muhterem arkadaşlar tasnif neticesini oku
tuyorum. 

ŞEVKET ASBUZOffLU (Eskişehir) — Geç
miş reisleri aratıyorsun. 

SAFFET EMİNAĞAOULU (Artvin) — 
Agâh Erozan'ı geçtiniz... 

(C. II. P. ön sıralarından şiddetli gürültüler; 
«Başkanlık Divanı lâyüsel değildir, yazık, çok 
yazık; Divan tam teşekkül etmemiştir; bu sayı
mın kıymeti yoktur» sesleri) 
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BAŞKAN —• Arkadaşlar, ne kadar müddet

le bu Tahkikat Heyeti vazife görsün?.. («Bir ay» 
geslcri) Bir ay. Bir ayı oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tahkikat için başka yerlere gitmek hakkını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasnif neticesini okuyun efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Ano

nim Şirketindeki yolsuzluk iddialarını incele
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonu üye seçimine (218) üye katılmış ve 
neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 
İçel Konya 

Yahya Dermancı Kemal Ataman 
Üye 

Antalya 
Hasan Fehmi Boztepe 

Nihat Berkkan 124 
Sait Mutlu 73 
Fuat Ümit 17 
Muteber olımyan oy '\ 
Boş I 

(Orta sıralardan şiddetli gürültüler) 
BAŞKAN — Şevket Bey size bir ihtar ver

dim. 
ŞFVKET ASBUZOĞLU (.Eskişehir) — Ne 

ihtarı? Divan tam olarak teşekkül etmemiş
tir-. 

BAŞKAN — Aranılan nisap temin edileme
diği için gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 

SAFFET EMİNAÖAOĞLU (Artvin) — Ta
rafsız kalmıyorsun Sayın Başkan (Ortadan gü
rültüler) 

BAŞKAN — 1 Nisan 1965 Perşembe günü 
saat 15.00 de toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum . (Gürültüler) 

Kapanma saati : 18,45 
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MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 

% • 

84. BİRLEŞİM 

31 . 3 . 1965 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Aydın Milletvekilli Reşat özarda'nm, 
Ereğli Demir ve Çelik fabrikaları Türk Anonim 
Şirketindeki yolsuzluk iddialarını incelemek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Komis
yonuna bir üye seçimi. 

2. — Giresun Milletvekili 1. Eteni Kılıç-
oğlu'nun, İstanbul Emniyet Teşkilâtında (ka-
çaıçılık, hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz 
kadın ticareti ve bunlarla ilgili konularda) in
celeme yapmak üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince, bir Meclis Araştırma Komis
yonu kurulmasına dair önergesi. (10/19) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı parti
zan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve 
isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu in
celemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/20) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
I I 

SORULAR GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖN< ELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN IŞfiER 
X 1. — 1965 malî yılı bütçeleri kanunlasın -

caya kadar Devlet harcamalarına yettti veren 
1 9 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı Kanunda deği

şiklik yapılmasına dair kanun tasar INI ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ile Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/822, C. Senatosu 1/454) (S. Sayısı : 923) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1965] 

2. — Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sanib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmetl Ünaldı ve iki arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Teşkilât kanunu teklifi ile MiHet Mec
lisi İdare Âmirlerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki 5509 
sayılı Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plân Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu raporları (2/13, 
2/85) (S. Sayısı : 655 e 1 nci ek) [Dağıtma ta-
riri : 22 . 2 . 1965] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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