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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bolu Milletvekili Kemal Demir, Anlçara Yük
sek ihtisas Hastanesinde yapılan kalb nakli ame
liyatı ve bunun yankıları hakkında ve 

Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç, Balıke
sir'in Körfez bölgesi zeytinciliği ve bu konuda 
alınması gerekli tedbirlere dair gündem dışı 
demeçte bulundular. 

Parti grupları başkanvekillerinin Meclis ça-
lışmalariyle ilgili önergesi kabul edilerek Mecli
sin çalışma düzeninin bugünden itibaren aşağı
daki şekilde olacağı bildirildi : 

«1. Millet Meclisi toplantı günlerinin mû-
tadolan Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri saat 
15 -19 arasında yapılması, 

2. Çarşamba günlerinin, varsa saat 15 - 17 
arasında Meclis araştırması ve genel görüşme 
önergelerine ve 17 - 19 arası da sözlü sorulara 
tahsis edilmesi; 

3. Pazartesi ve Cuma günlerinin ilk bir sa
atlik süresinde, lüzumu ve sırası Başkanlıkça 
tesbit olunmak üzere : 

Cumhuriyet Senatosundan ve Karma Komis
yonlardan gelen işlerle Kesinhesap ve Andlaş-
malara ait kanun tasarılarının ve 

Sayıştay, Dilekçe Karma, Meclis Hesapları
nı İnceleme komisyonları raporları ile redde mü
tedair raporların görüşülmesi.» 

Muğla Milletvekili İlhan' Tekinalp'in, seçil
miş bulunduğu Maliye Komisyonundan çekildi
ğine ve 

İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'-
nın, TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım me
murların kıdemlerinin tanınması hakkında 881 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifini geri aldığına dair önergeleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

TASARI 
1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 1968 yılı bütçesine ek ödenek verilme
si hakkında kanun tasarısı (1/563) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

RAPORLAR 
2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy

sal ve Ankara Milletvekili îlyas Seçkin'in, 
15 Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 

Malatya Milletvekili İsmet İnönü ve 4 arka
daşının, Taşova'nın Belevi köyünde vukuagelen 
olayda gerekli tedbiri, almadığı iddiasiyle İçişle
ri Bakanı hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi okundu ve gelecek birleşimde önergenin 
gündeme alınıp alınmaması üzerinde görüşüle
ceği bildirildi. 

Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nım, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
172 nci maddesinin tadiline dair kanun tasarı
sının, havale edilmiş olduğu Millî Savunma, İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er üye 
alınarak kurulacak bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi kabul edildi. 

Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'-
nun, Ulaştırma Bakanlığından dizel lokomotif 
imali konusunda sormuş olduğu sözlü sorusunun 
yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi kabul 
olundu. 

Seçilmiş bulunan bâzı ihtisas komisyonlarının 
henüz kendi başkanlık divanlarını kurmamış 
bulundukları, yarın saat 11,00 de toplanarak bu 
görevi yerine getirmeleri gerektiği Başkanlıkça 
açıklandı. 

Kooperatifler kanun tasarısı ve bununla il
gili tekliflerin maddeleri üzerinde bir süre görü
şüldü. 

27 . 11 . 1968 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,23 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kütahya 
Nurettin Ok Mehmet Ersoy 

Kâtip 
Bursa 

Barlas Küntay 

35 nci maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu 
raporu (2/629) (S. Sayısı : 623 e 1 nci ek) 
(Gündeme) 

3. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imza
lanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları ha
linde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı-

2. — GELEN KAĞITLAR 
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malarına mütaallik milletlerarası Andlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşmasmın, protokollerin ve nihai 
Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun' tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporlan (1/423) (S. 
Sayısı : 653 e 1 nci ek) (Gündeme) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 931 sayılı iş Kanununun 79 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu (2/714) 
(S. Sayısı : 737 ye 1 nci ek) (Gündeme) 

5. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demileri kanun tasarısı ile Trabzon Milletvekili 
Selâhattin Güven, Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'nin, Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık yüksek okulları kanunu teklifleri ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 9 ar 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/533, 
2/117, 2/204, 2/361) (S. Sayısı: 742) (Günde
me) 

6. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/478) (S. Sayısı: 731 e 1 nci ek) (Gündeme) 

7. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş kadroları kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporlan 
(1/532) (S. Sayısı: 736 ya 1 nci ek) 

« • » 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Mehmet Ersoy (Kütahya), Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 10 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMALAR 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin lütfen beyaz düğmelere basmalarını 
rica ederim. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yokla

ma muamelesi sona ermiştir. 
Yapılan yoklama sonunda müzakere için ge

rekli çoğunluğun mevcudoimadığı görülmüş
tür. («Var, var» sesleri). 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

±m — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-
lu'nun, İkinci Be§ Yıllık Plân döneminde Çan
kırı'ya yapılması gereken yatırımlar ve alınması 
lüzumlu tedbirler hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Dursun Aikçaoğlu, Çan
kırı'nın İkinci Plân dönemindeki yapılacak iş
leri hakkında kısa beyanda bulunacaksınız. 

önümdeki ekran 150 rakamını göstermek
tedir. 

İsim okumak suretiyle yoklama yapılacak
tır. 

(İsim okunarak yeniden yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklama sonucunda müzake
re için çoğunluğun bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Buna göre müzakereye başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Buyurunuz. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Sayın 
Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; Çan-
kırılı hemşehrilerimin dileklerini Hükümete ve 
Yüksek Heyetinize duyurmak üzere huzuru
nuzdayım. 

— 257 — 
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Bu konuda evvelce iki defa konuşma yap
mış, Çankırı'nın içinde bulunduğu bunalımı imar 
ve İskân Bakanlığı Bölge Plânlama Dairesinin 
yayınladığı raporlara müsteniden arza çalış
mış, Hükümetten yapıcı bir tutum izlemesi için 
temennide bulunmuştum. 

Bilindiği üzere Çankırı, bünyesinde mer
kez ilçesi dahil, 10 ilçe ve 500 köy bulunan geri 
kalmış illerimizden birisidir. Tabiatın nâmüsait 
şartları yanında Devlet imkân ve yardımların
dan da en az faydalandırılmış olan Çankırı hal
kı her bakımdan son derece sıkıntı içinde bu
lunmaktadır. Plân döneminde dahi Çankırı ge
rek millî gelir, gerekse kamu yatırımları bakı
mından nasibini en az alan illerimizden biri 
olarak bırakılmıştır. Kamu yatırımları Tür
kiye ortalaması hâlen fert başına yılda 2 bin 
lirayı geçtiği halde bu rakam Çankırı'da 40 -
50 lirayı bulmamaktadır. 1965 yımda da bu 
oran hemen hemen aynı idi. 1 148 liraya karşı 
37 lira. işte bu sebeple köyünde ve kentinde 
gtoçinemediğinden halkının dörtte biri sırf 
maişetini temin etmek maJksadiyle Ankara, is
tanbul gibi büyük şehirlere göç etmiş ve hâlen 
de göç etmektedir. Bu durumda Orta - Ana
dolu bölgesinin 13 ili arasında dışarıya net en 
çok göç veren bir il olarak gösterilmektedir. 

Muihterem arkadaşlar, malûmdur ki, karma 
ekonomi politikasının amaçlarından biri sosyal 
dengenin sağlanması gerektiğinde işsizlik ve 
fakirliğin hüküm sürdüğü bölgelerin Devlet 
eliyle kalkındırılmasıdır. Nitekim 40 yıllık tat
bikatta bunun bir^çok örnekleri vardır. 1961 
Anayasası Devletin karakterinin sosyal Devlet 
olduğunu açıklamış olmasına rağmen, Birinci 
ve İkinci Beş Yıllık Plân dönemlerinde dahi 
Çankırı'ya malesef ekonomik ve sosyal duru
muna medar olabilecek ciddî bir teşebbüste bu
lunulmamıştır. Vaktiyle, 1957 seçimlerinde şe
ker fabrikası kurulacağı Hükümet tarafından 
ilân edilmiş, seçim bittikten sonra aslı çık
mamıştır. Geçen yıl tiftik tops fabrikasının 
kurulması için yapılan teşebbüsler ise Sümer-
bankla bu konuda kurulan mahallî şirket ara
sında bir protokola bağlanacak kadar ileri saf
haya götürülmüş, Çankırı'nın bütün kazaların
daki ortaklarından para toplanmış, millî bir 
bankaya yatırılmış, böylece halk ümide dü
şürülmüş, fakat maalesef sırf fakirlik sebebiy
le özel teşebbüse ait sermaye hissesi ikmal edi

lemediğinden ve Hükümet de sermayenin geri 
kalanını vermeye yanaşmadığından teşebbüs 
akim kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; ayrıca Çankırı 
ilinde kendi bünyesi içinde kalkınmayı hızlan
dıracak her hangi bir tarım programı uygula
masına da geçilmemiştir. Gene Çankırı ilinde 
var olan ve bir kısmı işletilmekte bulunan Ova
cık Kömür havzasiyle Çankırı merkezindeki 
alçı ve tuz gibi işletmelere de teşvik edici her 
hangi bir Hükümet yardımı yapılmamıştır. 

Hülâsa; Hükümetin tutumu, ne türlü se
bep gösterilirse gösterilsin, haklı değildir ve 
ciddî kimseleri tatmin etmekten uzak kala
caktır. 

Çankırı halkı bize, haklı olarak, sormak
tadır: Şark - Garb, Türkiyenin hemen hemen 
her yerine milyonlarca lira tutarında çeşitli 
tesisler yapıldığı halde Çankırı'ya her hangi bir 
tesis niçin yapılmamaktadır? Şu hale göre Hükü
met Çankırı'nın ekonomik sorunlarına ciddi
yetle eğilmek ve halkın haklı olan taleplerine 
köklü bir çâre bulmak mecburiyetindedir. Aksi 
halde Hükümetin bu ihmalkâr tutumunu sü
kûnetle karşılıyan, fakat umutla izliyen Çankı
rı halkı bunu umursamazlık ve vurdum duy
mazlıkla isimlendirirse ayıplanmamalıdır. Hü
kümet, halkın bizlere sordukları şu sorulann 
cevaplarını sarih olarak vermelidir : 

Çankırı'nın 2 milyar ton rezerve sahibolaıı 
kaya tuzunu mu değerlendirecektir. Yani sud-
kostik veya soda fabrikası mı yapacaktır? 

Çimentoya ziyadesiyle elverişli olan toprak
larını mı değerlendirecektir. Yani Canlan'ya bir 
çimento fabrikası mı kurmayı düşünmektedir? 

Bira sanayime elverişli sert arpasını mı de
ğerlendirecektir? yani Orta kazasına, Kızılır
mak bucağına bira fabrikası mı kurmayı düşün
mektedir? 

Yoksa tiftiğini mi değerlendirecektir? Yani 
akim kalmış Tops fabrikasını tekrar kurmayı 
mı düşünmektedir? Biliyorsunuz, Çankın'daki 
büyükbaş hayvanlann % 45 i tiftik keçisidir, 
belki bunu tekrar etüdetmiş bu şekilde bir ya
tırımın Çankırı'nın kalkınması için uygun ola
cağına karar vermiştir. 

Yoksa pancar ekim sahalarını mı genişlete
rek evvelce ilân edilip de vazgeçilen Eskipazar'
la Çerkeş arasındaki elverişli sahaya bir şeker 
fabrikası mı kurmayı düşünmektedir? 

— 258 — 
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Muhterem arkadaşlarım, ne yapacaksa Hü- | 
kümet, huzurunuzda bunun cevabını kesin ola- j 
rak vermek zorundadır. Biz seçim mıntıkaları
mızda güç durumda kalıyoruz, vatandaşa ne 
türlü cevap vereceğimizi şaşırıyoruz. Onun için 
Hükümete, bizi de artık bir parçacık düşünme
sini istirham eder, hepinize saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, Si
nop ilinde Gök Irmak'm tapnasiyle meydana ge
len zararlara dair demeci I 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar; Sinop Durağan 
ilçesini tehdideden G-ökırmak hakkında gündem 
dışı söz istiyorsunuz.. (Gürültüler) 

Efendim, tarafsızlığımızı gösteriyoruz, daha 
ne istiyorsunuz? Bu en beliğ misali tarafsızlı
ğımızın. 

Buyurun, Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, Gökırmağm, Sinop'un 
Durağan ilçesinde yapmakta cflduğu zararlı taş
kınlıklar hakkında bilgi vermek üzere gündem 
dışı söz almış bulunmaktayım. 

Sinop iline bağlı Boyabat ilçesi ile Durağan . 
ilçesinin çeltik yapılan sahasını boydan boya ka-
teden Gökırmak zaman zaman burada, hayatla
rını çeltik üretimi ile kazanan müstahsıllarm 
arazilerini tehdidetmekte, ekseriya çiftçilerimi
ze büyük ölçüde zarar vermektedir. Bilhassa 
Durağan ilçesine bağlı Yalnızkavak, Yandak ve I 
civarındaki meskûn köyler ile Durağan ilçe mer- I 
kezine ait arazi, Gökırmak'm gayrimuntazam 
taşkınlıkları yüzünden taşınmakta, arazi gün
den güne kaybolmakta, üstelik de çeltikler za
rar görmektedir. Bu mmtakada yaşıyan halkın 
sahiboldukları mahdut miktardaki düz arazi 
üzerinde çeltik ektikleri herkesin malûmudur. 
Ahalinin çoğu dağlık arazide oturduğu için or
man içi köylüler olarak büyük imkânsızlıklarla 
başbaşa bulunmaktadırlar. Ovada yaşıyan ve 
çeltik üretmekle hayatını idameye çalışan halk 
ise Gökırmak, tehlikesiyle daima başfoaşa bulun
maktadır. Dağların sarp, ormanların bakımsız 
ve harabolması yüzünden, yağan yağmur ve eri
yen karlar bizzat ovada yaşayanlar için birer 
tehlike teşkil etmekle kalmamakta, Gökırmağı 
daima beslemek suretiyle, bunun tehlikesini da
ha çok artırmaktadır. Halk fakir, iş sahaları I 
mahdut ve bu yüzden de kendi aralarında eko- | 

27 . 11 . 1968 O : 1 
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| nomik güce sahibolmadıklan için bu taşkınlık-
I larla bizatihi mücade etme imkânlarına da sa

hip değillerdir. İstihsalleri çeltik olduğu için 
arazinin her sene Gökırmakla aşınması, taşın
ması yüzünden sabit sermayesi durumunda olan 
arazi de bu yüzden azalmaktadır. 

Geri kalmış olan ve bugüne kadar hiçbir 
Devlet yardımından istifade etmemiş ve hiçbir 
sanayi dalı bulunmıyan bu yerler, üstelik yol
lardan da mahrumdur. Sosyal ve ekonomik 
problemler günden güne girift bir hal alan Du
rağan ilçesine Hükümetin hemen el uzatması 
lâzımgelmektedir. Cemiyet ve buradaki halk hu
zursuz haldedir. Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü, buralann taşkına mâruz olduğunu ve Gök
ırmağm zarar yaptığını kabul etmesine rağmen, 
sağlı sollu ceman 8 kilometrelik şeddin yapıl
masını rantabl bulmamaktadır. O halde Devle
tin hikmeti nedir? Bir fabrika yapılırken bile 
geri kalmış yerler tercih edilirken, bizzat vatan
daşın geçim kaynağını ortadan yok edecek bir 
tehlikenin giderilmesinde rantaJbilite hesabının 
yeri olur mu? Şimdi gerekli tedbiri almadığı
mız zaman ilerde doğacak sosyal meselelerden 
kim sorumlu olacaktır? Burada yaşıyan vatan-

I daşların sel, seylâp ve arazi kaymalarından do
ğacak olan zararlarını gidermek için Devlet ran-
tabilite hesabı mı yapacaktır? 

Muhterem, arkadaşlar, sellerin ve azgm de
relerin ve ırmakların yapacağı zararların, önce-

1 den gerekli tedbirlerle önlenmesi gerekmekte
dir. Gökırmak bugün tehlikeli durumda ise ya
rın daha çok tehlikeli olacak, ıslahı da Devlet 
için daha çok külfete malolacaktır. Buranın üze-

| rinde durulmazsa günün birinde araziden yok
sun olan halk kütlesi çaresiz kalacak, belki de 
göç edecektir. O zaman Devlet ne yapacaktır? 
Bizim arzumuz, iktidar partisi olarak, iktidar 
partisinin mesul şahıslarının buraya hemen el at
mak suretiyle gerekli tedbirleri almasıdır. Bunu 
o mmtakanın bir milletvekili olarak huzurunuz
da beyan etmek isterim. Saygılar sunarım. (M. 
P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlarım, daha 
gündem dışı söz talebinde bulunan çok arkada
şım var, fakat hepsini karşılamam mümkün de
ğil, o sebeple özür dilerim. Gelecek birleşimde in-

I şallab. kendilerinin taleplerini yerine getirmeye 
I çalışacağız. 
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3. — Henüz Başkanlık Divanını seçmiyen ko
misyonların bu hususu çabuklaştırmalarına dair 
Başkanlığın ikinci hatırlatması. 

BAŞKAN — Bir önceki birleşimde bâzı ko
misyonları işaret etmiş ve ertesi gün saat 11 de 
kendilerine ayrılmış bulunan odalarda toplan
mak suretiyle Başkanlık Divanlarını kursunlar 
ricasında bulunmuştum. Buna rağmen maalesef 
şimdi tesbit edildiğine göre, yine ismini saya
cağım komisyonlar kendilerine tahsis edilen oda
larda toplanıp başkan ve sözcülerini seçme-
mişlerdir. Dolayısiyle bu sebeple Meclisin çalış
maları aksamaktadır. 

Tekrar ve önemle rica ediyorum; Bayındır
lık, Dilekçe, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İçişle
ri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Kitaplık, Köyiş-
leri komisyonları lütfetsinler, yarın saat 11 de 
kendilerine tahsis edilmiş bulunan odalarda top
lansınlar, Başkan ve sözcülerini seçsinler, do
layısiyle kendilerine tevdi edilmiş bulunan ka
nun tasarı ve tekliflerini bundan sonra görüşme 
imkânını bulsunlar. Rica ediyorum. 

4. — Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'un, 
Türkiye iktisadiyatına önemli tesiri bulunan zey
tin ve zeytinyağı konusunda, alınması gerekli ted
birleri ve uygulanacak politikayı tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/41) 

BAŞKAN —- Muhterem arkadaşlarım, gün
deme geçmeden evvel Balıkesir Milletvekili Sü
reyya Koç arkadaşımızın bir Meclis araştırması 
açılmasına mütedair önergesi vardır. 

Okutuyorum. 
26 .11.1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İktisaden süratle kalkınmaya muhtaç bir ül

ke olarak, her türlü memleket imkânlarını en 
verimli bir şekilde işletmeye mecubr olduğumu
za inanıyorum. 

Türkiye'miz, bâzı bölgeleriyle, iklim ve ta
biat şartlan itibariyle müstesna imkânlara sa
hiptir. Bu meyanda da, dünyamn en üstün ka
litede zeytinini yetiştiren ve en mükemmel zey
tinyağını istihsal eden, müsait şartlara sahip bu
lunmaktadır. Tabiatın vermiş olduğu bu müstes
na imkânların yerinde ve iyi bir şekilde kullanıl
ması halinde, memleketimizde halen mevcut 60 

milyona yalan zeytin ağacı, 160 milyona çıka
bilecek ve zeytin ağacının bin sene yaşaması do
layısiyle de, millî servetimizin kısa bir zamanda 
20 milyar daha artmasını sağlıyarak, Türk Mil
leti için asırlar boyunca sürecek devamlı bir ge
lir kaynağı olacaktır. 

Böylece : 

a) Her yıl artan işsizlere yeni iş sahası açıl
mış olacak, 

b) Millî bir âfet haline gelen erozyon kıs
men önlenecek, 

c) Çeşitli şekillerde ihtiyacını hissettiğimiz 
orman dâvası kısmen hal yoluna girecek, 

d) Yeni araştırmalar ve iş alanlarının açıl
ması veya inkişafı ile aydın gençlik yeni iş im
kânlarına kavuşacak, 

e) Her yıl artan memleket nüfusunun yağ 
ihtiyacı giderildikten sonra da, en az 100 bin ton 
zeytinyağı ihracedilmek suretiyle yılda 500 ilâ 
600 milyon lira değerinde bir döviz sağlanmış 
olacaktır. Halbuki bugün, tamamen aksine ola
rak, zeytin müstahsili alın terinin karşılığını da
hi alamamakta, yaşayışını güçlükle devam etti
recek şartların ağırlığı altında ezilmektedir. 

Şöyle ki : 

a) Kredi müesseselerinin iyi işlememesi, 
b) Yabancı yağlar rekabetinin iyi düzenlen

memesi, 
c) ihracında rakip memleketlerin yara

rına,, Türk müstahsilinin zararına çeşitli suiis
timallerin yapılması, 

d) Kâfi miktarda ve kalitede rafineri 
sanayinin bulunmaması, 

e) Bütün Türkiye zeytinciliğini tekeline 
alan bir kartelin zararlı faaliyetleri. 

Bugün zeytin müstahsili mahsulünü gerek
tiği şekilde değerlendirmek imkânından mah
rumdur. Bu durum, Türkiye'nin kalkınmasın
da çok önemli bir yeri olacağından emin bu
lunduğumuz zeytinciliğimizin gelişmesini ön
lemektedir. 

Bugüne kadarki, bütün hükümetlerin, zeytin 
ve yağ politikası diye istikrarlı ve ciddî bir 
politikayı takibetmiyerek, günü geçiştirme yo
lunda palyetif tedbirlerle iktifa etmeleri, bu 
millî servetimizi, memleketin kalkınma vası
tası olmaktan çıkarmıştır. 
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Bu itibarla : 
a) Zeytin müstahsilinin alın terinin daha 

iyi değerlendirilmesi, 
b) Zeytinin memleket iktisadiyatında 

müessir bir kalkınma vasıtası haline getiril
mesi için : 

1. Bugüne kadar zeytin ve mahsulleri 
için çıkarılmış olan kanunlarla tüzüklerin uy
gulama sonuçlarının olumlu olup olmadığı. 
Olumsuz ise, ne gibi yeni kanuni tedbirlerin 
abnmasınm gerektiği, 

2. Yabani zeytinlerin süratle ehli zeytin 
haline getirilmesi konusunda Orman Genel 
Müdürlüğüne görevler düşmediği, orman içi 
meyvalı ağaçlar şubesi voliyle* yabani zey
tinliklerin ıslah edilerek mahsul verir ha
le gelince köylüye maledilmesi. 

c) Bu gayeleri sağlıyacak istikrarlı bir 
zeytin ve yağ politikasının tesbitine yardım
cı olmak üzere, bir Meclis Araştırmasının açıl
masını arz ve teklif ederim. 

Süreyya Koç 
G. P. Balıkesir Milletvekili 

BAŞKAN — Gündemdeki sırasına girecek
tir. 

5. — Malatya Milletvekili İsmet İnönü ve 4 
arkadaşının, Taşova'nın Belevi köyünde vukua 
gelen olayda gerekli tedbiri almadığı iddiasiy-
le İçişleri Bakfanı hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/76) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ge
çen birleşimde Yüce Meclis huzurunda okut
muş bulunduğumuz C. H. P. Genel Başkanı 
Malatya Milletvekili tsmet İnönü tarafından 
verilmiş bulunan gensoru önergesinin mü
zakeresine geçeceğiz. 

Gensoru önergesini müsaade ederseniz bir 
defa daha Yüce Meclis huzurunda okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

19 Kasım 1968 günü Taşova'nın Belevi kö
yünde köylülerin tarlalarından ormana ge
çiş anlaşmazlığı dolayısiyle» jandarma kuvvet
leri tarafından silâhla halkın üzerine ateş 
açılması sonucu bir kadın ile 18 yaşındaki 
bir genç kızın öldüğü ve onüç vatandaşımı
zın da yaralandığı öğrenilmiştir. 

Bu çok üzücü olayın sorumlusu bulunan 

vali ve öteki görevliler hakkında gerekli ted
biri hemen almıyan ve idari ve adlî kovuştur
manın selâmeti için onlan iş başından hemen 
uzaklaştırması gerekirken bunu yapmıyan İç
işleri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca gensoru açılmasını öneri
riz. 

C. H. P. Genel Başkam 
Malatya Milletvekili 

İsmet İnönü 
C. H. P. Millet Meclisi C. H. P. Millet Meclisi 
Grupu Başkanvekili Grupu BaşlSanvekili 
Elâzığ Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

Kemal Satır Nihat Erim 
Samsun Milletvekili Ordu Milletvekili 

Yaşar Akal Ferda Güley 

BAŞKAN — Okutulmuş bulunan gensoru 
önergesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca ön
ce önerge sahibi veya sahiplerinden birisi gö
rüşecek, onu takiben siyasi parti grupları 
adına konuşmak istiyen milletvekillerinden 
her hangi birisine söz verilecek, onu takiben 
de Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya 
bir Hükümet üyesi konuşacak, ondan sonra da 
bu gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
maması konusunda Yüce Meclisin oyuna baş
vuracağız. 

Mesele, şimdi münhasıran bu gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmaması hususunun 
müzakeresidir. 

Sayın İsmet İnönü bu konuda görüşeoek 
misiniz 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Amasya ilinde 19 Kasımda 'jandarma ate

şi ile birtakım hâdiseler olmuştur. Can kaybı 
vardır, meseleye büyük ölçüde önem vermek 
lâzım olduğu kanısındayız. 

Devletin silâhlı kuvvetlerinin halkla te
masında takibolunacak husus, dikkat edile
cek yerler çok naziktir. Her memlekette bu, 
siyasi meselelerin ön safında gelir, özellikle 
kanlı hâdiseler olmuş ise, onları meclisler, 
cemiyetler en önde ehemmiyetli bir mesele ola
rak dikkate almaya mecburdurlar. Bunların Mec-
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lis hâtırasında» millet önünde eksik tarafı, elem
li tarafı kalmamış olmak lâzımdır. Mutlaka 
tamir olunmalıdır, tamir olunmıyan hiçbir kan
lı hâdise usulle kapatılamaz. Bu esasları göz 
önünde tutarak Büyük Meclise, muhalefette bu
lunan bir partinin eline geçecek bütün vası
talardan faydalanarak gerçek, doğru bir bil
gi vermek için gayret sarf ettik, çalışmala
rın neticesi olarak olayı huzurunuza arz ede
ceğiz. 

Vaka 19 Kasım'da olmuştur. Bunu tama-
miyle kavramak için 19 Kasımdan evvel va
kanın nedeni, temeli üzerinde geçmiş olan 
hâdiseleri kısaca hatırlatmak isterim. 

Amasya'nın Taşova ilçesinde Geydoğan kö
yü vardır, Belevi köyü vardır. Son zamanlar
da Geydoğan köyü ile Belevi köyü arasında 
ihtilâf çıkıyor ve bu ihtilâf Hükümet mah
filleri ile yerinde ve merkezde türlü safha
lardan geçiyor. Müzmin hale geliyor, oldukça 
uzun bir mazisi var. En son ihtilâf; Geydoğan 
köyünün kışlık orman ağaç ihtiyacı var, bu ih
tiyacı sağlamak için kendisine makta verili
yor, bu maktaı Belevi köyünden, Belevi kö
yüne yakın olan, onların ilgilendiği bir par
çadan tahsis ediyorlar. 

Geydoğan köyü der ki; bu makta; Orman 
idaresinin verdiği yerden verilsin ve Geydoğan 
köylüleri mevcudolan yollardan gitmeksizin, 
kestirmeden Belevi köyüne gitsinler ve ora
dan orman maktamı, ormanda bulunan ağaç
lan alıp getirsinler. 

Beylevi köyünün itirazı şu: Kendi arkala
rında bulunan ormandan Geydoğan'a tahsis 
edilmiş olan orman parçası yeni yetiştirilmiş 
bir ormandır, bu ormanı kendi köylerinin se
le karşı siper olmak gibi bir faydasına ihti
yaçları vardır, buna dokunulmasın, henüz da
ha yeşil ağaçtırlar, kesim zamanında da de
ğildirler, bu bir. 

Bir de, Geydoğan köyünden bu ağaçlan 
almak için kestirmeden Belevi köyüne gel
mek dernek, köylülerin tarlalan içinden bir 
yol açmak demektir. Tarlaların içinden bir 
yol vermeye malan yoktur, muvakkat bir 
zaman için de olsa bir defa yol olarak açıldı 
mı. tarlalarından, zarar görürler. Bu sebeple 
makta' değiştirilsin ve kendi tarlalan içinden 
kesedir diye yol açılarak ziyana uğramasın-

| 1ar. Bunun vilâyetle yerinde münakaşalan 
olur,, Geydoğan köyü tesbit ettiği dileklerini 
yürütecek bir durumdadır, bir anlaşma ve ko
laylık göstermek istidadında değildir, ne 
isterse onu değişmeden tatbik ettirmek isti
yor. 

Bu Geydoğan köyünün özel nüfuz ve tesi
ri üzerinde durmak istemiyorum. Partilerin 
münasebetlerinde, içlerindeki hâdiselerde kü
çük küçük mahallî meseleler vardır, bunu he
pimiz biliriz, bunlan ben ayrıca Sayın Baş
bakana etrafı ile yazmayı düşünüyorum. Bu 
parti münasebetlerini, vaziyetlerini bir tara
fa bırakırsak meydanda kalan hâdise, Geydo
ğan köyünün ormandan kendisine verilen mak
tadan 'odun almakta ısrar etmesi ve kestirme
den Belevi köyünün tarlaları içinden yol iste
mesidir. Belevi köylüleri vilâyetin valisine 
müracaat ediyorlar, vali bunlan dinliyor, mak
tan değiştirmek fikri kendisine kestirme bir 
yol gibi görünüyor, sarih bir şey söylemiyor, 
fakat temas eden köylülerin edindikleri in
tiba budur; teşebbüs edecek görünüyor. Bu tarz
da aynlıyorlar. 

Fakat bir müddet sonra,, Orman idaresi 
maktam değiştirmiyor, havadisi yayılıyor. Amas
ya valisi nihayet, ormandan makta' değişmi-
yecek ve Geydoğan köylüleri kestirmeden Be
levi köyüne yürüyecekler, Belevi tarlalan için
den geçecek maktaa gidecekler, karar katidir, 
bunu tatbik edeceğiz, diyor. Belevi köylüleri 
maktam değişmiyerek eski kararda sebat edil
mesine razı oluyorlar. Bu, kendilerini seylâp
tan kurtaracak, selden kurtaracak bir siper 
olarak hazırladıklan, hattâ aylıklannı vere
rek bekçilerle koruduklan parça üzerinde 
vilâyetin karannı alıyorlar, öğreniyorlar, 
2 nci kısın;, doğrudan doğruya tarlatandan 
geçerek maktaa gitmek keyfiyetine itirazla
rını muhafaza ediyorlar, bizim tarlalanmızm 
içinden yeni bir yol açılmasına; nzamız yok
tur,, tarlalanmızm içinden yol açılması kanu
na, usule göre birtakım tedbirlere bağlıdır, 
buntan; hiçbirisi yapılmadan Geydoğan köy
lüleri istedi ve vilâyet karar verdi diye tar
lalarımıza tasarrufu zarara sokamayız diye 
ısrar ediyorlar. Vak& 19 da oluyor, Belevi köy
lülerinin müracaatı, en son müracaatı ayın 

| 18 indedir. 20 kişi köyden vilâyete geliyorlar, 
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vali bu, 20 kişiden 5 kişiyi istiyor,, bu 5 kişiyle 
bu konuşma oluyor, «Kararımız katidir, mak
ta değişmiyecektir» diye orman idaresi cevap 
vermiştir. Köylüler; «G-eydoğan köylüleri kese 
yoldan oraya „ gelecekler, Belevi köyünün üze
rine gelecekler ve ormanı alacaklardır.» ka
rarını tebellüğ ediyorlar,, ayın 18 i. Buradan 
çıktıktan sonra köylüler , İçişleri Bakanına 
telgraf çekiyorlar. 

«Sayın Faruk Sükan, içişleri Bakanı, Taşo-
v?; ilçesinin Belevi köylüleri olarak Amasya 
valisinin yanlış kararı yüzünden güç durum
dayım. : 

Geydoğan köylüleriyle köyümüz halkı mües
sif olaylara gebedir. Haksızlığı adaletinize du
yuruyoruz, saygılarımızla. 

Belevi. köylüleri adına 
Şuayp Yiğit Kadir Aytaç, 
Hasan Ün Aslı Kavak 

Bunun, üzerine mi vilâyet, içişleri Baka
nından bilg;. alıyor, yoks°< vaziyetin ciddiye
tini görerek kendisi mi karar veriyor; o ge
ce Amasya valisi evvelce aldığı « tedbirleri bü
yük ölçüde kuvvetlendiriyor, genişletiyor. Vi
lâyetin diğer ilçelerinde bulunan jandarmala
rı. da toplıyarak yerine göre büyük sayıla
cak bir kuvveti olay yerine sevk ediyor. Ayın 
19 ncu günü böyle başlıyor. t 

iki astsubay kumandasında takriben 100 ve
yahut daha fazla jandarma, Belevi. köylülerinin 
tarlalarında, tarlaları civarında, tarlaları üze
rinde bulunuyorlar. Belevi köylüleri de ayın 
19 nda hareket olacak onlar da çıkıyorlar; tar
lalarımızda < bulunacağız diye tarlalarına gi
diyorlar. 

19 Kasım'da köy halkı, kadınlar, gençler 
beraber, taralarmda bulunuyorlar. Jandarma 
kuvveti bunlara karşı harekete geçiyor. İki ast
subay var başlarında. Astsubaylardan birisi 
geliyor,, at üstündedir. Halkın < bulunduğu yer
den, tarlalar arasından, halkın içinden dörtnal 
bir ucundan giriyor, öbür uçtan çıkıyor. Bu
nun arkasından < diğer astsubay da atiyle be
raber, atın üstünde, atını sürüyor, halkın içi
ne dalıyor, at ürküyor. Ürküyor, kısa bir dö
nüş yapıyor, üstündeki,« beklemediği bir dö
nüş olduğu için, yere düşüyor. Yere düşer düş
mez hemen ayağa kalkıyor. Elinde otomatik 
sten tabancası var. Onunla halka ateş etme

ye başlıyor ve kumandasında bulunan müfre
zeye de halka karşı ateş etmek için emir ve
riyor. Ateş başlıyor. Jandarmanın bir kısmı 
dü; çökerek vaziyet alıyor, bir kısmı ateş edi
yor ve halkın,, jandarmaya karşı taş yağdır
dıkları, taş attıkları < söyleniyor, bizim yedin
de tahkik ettiğimize göre böyle bir söylenti de 
var.:. 

18 yaşında bir kız çocuğu derhal ölüyor. 
Başçavuş'un tabanca ile yaşlı bir kadına ke
sif biı- surette yaptığı, ateş, - otomatik ateş ol
duğu. için - bıçakla kesmiş gibi ayaklarını 
veyahut, alt kısmını kesiyor. Kadın yere dü
şüyor^ tabanlarından boşanarak büyük öl
çüde kan kaybetmeye başlıyor, ilk telâş ha
beri olarak, ilk telâş alâmeti olarak halk, ora
da, - resnrl arabalar var resmî arabalar, Dev
let Su işlerinden, Yol - Su - Elektrik İdaresin
den - arabalar var,, bu arabaların şoförlerine 
yaralılar.', alıp î hastaneye götürmelerini, rica 
ediyorlar. Şoförler almıyorlar, yalvarıyorlar, 
almıyorlar ve nihayet dışardan, yakın yerler
den telefonla, haberle bir otomobil tedarik et
meye? çalışıyorlar. Ne kadar telefon edilse, kız 
zaten ölüyor; öteki kadını buluyorlar, o da 
hastaneye sağ olarak çıkamıyor, kan kaybın
dan ölüyor. \ 

Birçok insan ağır yaralı olarak yerlere dü
şüyor. i 

19 Kasım'da Sayın Başbakan'a telgraf çe
kiyorlar; böyle taaruza uğradık - onlar,; İçiş
leri Bakanını muhatap tutuyorlar - içişleri Ba
kanını?; onun emriyle veya malûmatiyle evve
lâ ona 1 müracaat ettik, diyorlar. Müdahale bu
yurun, diye yalvarıyorlar. 

«Sayın Süleyman Demire!, Başbakan, 18 Ka
sım 1968 günü \ müessif olayların patlıyaca-
ğını içişleri Bakanınıza telle bildirmiştik, hal
kın koruyucusu jandarma halkı öldürmekte
dir. Belevi köylülerfc olarak kesin müdahale
nizi istirham eyleriz.» 

20 Kasım'da Belevi köylüleri Ankara'ya 
geliyorlar. 0< gün akşam üzeri beni evimde bul
dular. 

Biz olayı ilk defa işitiyoruz. Ben dinle
dim; şikâyet edenler birbirini tamamlıyarak 
yakınıyorlar. S 

Her şeyden evvel vakıa nedir,, doğru sola
rak nasıl cereyan etmiştir; buna biri teşhis koy
mamız lâzımdır, diye düşünerek arkadaşlardan 
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ikisine rica ettim. Bunlara, gece hemen Ta
şova'ya gitsinler vei orada cereyan eden hâdi
se ve şikâyet konuları hakkında gerçek bir 
bilgi edinmeye çalışsınlar, diye kendilerine ri
cada bulundum.l 

21 Kasım'da bizim arkadaşlar, iki Millet
vekili, Ferda Güley ve Yaşar Akal arkadaşla
rımız Amasya'ya gidiyorlar, orada! polislerin 
nezareti altında bulunan bir hava var. Böy
le bir hava içinde vilâyete i varıyorlar. Bu ha
va içinde yine vali ile görüşüyorlar. Vali, köy
lüyü silâhlı tecavüzle itham ediyor, «Kanunla
rı tatbik ediyoruz», diyor, köylünün, yani hal
kın jandarmaya türlü şekilde tecavüz ettiği
ne dairi misaller veriyorlar,, söylüyorlar, ora
da. 

Arkadaşlar daha sonra vakai mahalline gi
diyorlar. Tarlalardan pek çok fişek topluyor
lar, halkla görüşüyorlar, hastanede yaralılar
la görüşüyorlar, ondan sonra \ geliyorlar. 

Olay tarlalarda oluyor. Tarla sahipleri 
var. Ahmet Aytaç, Beyhan Yayla, Zikri Yay
la, Kaya Ahmet Namlı,i Hüseyin Aytaç, Ali Os
man önder, Hacı Tutkun isminde vatandaşla
rın tarlalarında oluyor. 

Bizim arkadaşlarla ben 22 Kasımda görüş
tüm ve 23 Kasımda basın toplantısı yaptım. 

Şimdi, müsademe yerinde kadınlarla olan 
durum sinirlerde ne kadar gerginlik yapmış 
'astsubayların idaresini ne hale getirmiş, bir 
misal ile nazarlarınızda canlandırmak isterim. 

Dağılmış herkes, yatan yatmış. Bir kısmı, 
ateş esnasında yüzü koyun yere yatmış, kendi
sini korumaya çalışır durumlarını henüz muha
faza ediyorlar, astsubaylardan birisi elinde ta
bancası orada dolaşırken yüzü koyun yatmış, 
kendisini korumaya çalışan bir insanı görüyor. 
Onu görür görmez ateşe başlıyor. Gencin yakı
nında bulunan bir kadın, onu kurtaracakmış 
gibi koşarak geliyor, ellerini açıyor, yalvarı
yor, iki elini açarak, «Aman onu öldürme» di
ye yalvarıyor. Onun da eline ateş açıyor, o da 
elinden yaralanıyor. 

İnsanlar, bilhassa kumanda mevkiinde bu
lunan insanlar bu kadar sinirlerine hâkim ol-
mıyacak bir vaziyet gösteriyorlar. 

Şimdi, 23 Kasımda ben, bu kadar tafsilâta 
girmeksizin, vakayı çok önemli bir hâdise ola
rak anlattım ve olayı Mecliste de takibedeceği-

mizi söyledim. Bundan sonra Amasya Valisinin 
radyoda, gazetelerde beyanları üstüste birbiri
ni takiJbetti. 24 Kasımda radyodan Amasya Va
lisi cevap veriyor. Bu cevap 25 Kasımda gaze
telerde de valinin izahları şeklinde çıktı. Vali 
hep, halkın taarruz ettiğinden, kanunu dinle
mediğinden, jandarmanın saldırıya uğradığın
dan, önemli olarak bahsediyor, makta meselesi 
üzerinde duruyor. «Orman İdaresi kendi elle
rinde değildir, Orman İdaresi öyle tensibetmiş-
tir, onu, Hükümetin emrini tatbik ile mükel
leftir.» mânasını vermeye çalışıyor ve halk, 
Hükümetin emrini tatbik etmeye gelen jandar
maya taarruz ederek, menetmek durumunda
dır. 

Halkın tarlalarında oturduklarını ve tarla 
içinde yol almakta ısrar ettiklerini ve jandar
manın bunu temin etmek için oraya geldiğini, 
vali şimdiye kadar bütün beyanlarında dikkat
le meskût geçmiştir, ondan bahsetmiyor. Yal
nız, yaralılara ve saireye karşı yaralı jandar
malar vardır, silâhları, tabancaları, tüfekleri 
vardır, bundan bahsediyorlar. Yaralılar vardır, 
13 tane yaralı hastanede yatıyor. Kimlerdir, bu 
yaralılar, nerelerinden yaralanmışlardır, buna 
dair malûmat vermiyor. 

Makta meselesi, zaten valinin son beyana-
tiyle ortadan kalkıyor. Köylüye «Maktaı pek 
alâ oradan vereceksiniz, ama yol, tarla bura
dan geçirmeyiz» diyorlar. Usulünde değildir, 
kanunen kimsenin oradan yol geçirmeye hakkı 
yolktur. Bunun üzerine ısrar ile duruyorlar. 

Valinin son bir beyanı daha var; hiç kimse
ye ateş etmek için emir vermedim, böyle bir 
emir vermedim, ateş, emir verildiğinden, dolayı 
çıkmamıştır, jandarma taarruza uğradığından 
dolayı çıkmıştır, kanaatini vermeye çalışıyor. 

Vaka budur, arkadaşlarım. Bu vaka her 
hangi bir hâdisenin halk arasında galeyanını 
yaparak birden bire sinirlerin bozulması ile 
idarenin, herkesin kendisini idare edemez ha
line gelmesi şeklinde olmuyor. Aylardan beri 
münakaşa ediliyor, günlerce; büyük hâdiseler 
olacak, halk birbirine girecek, buna bir çare 
bulun, diye Belevi köylüleri feryadediyorlar, 
öbür tarafta bir köyüm taleplerini behemehal 
yerine getirmek için Hükümet ısrar ediyor. Hü
kümet, alınması lâzımolan tedbirlerin hiçbiri
sini mühiımsemiyor. 
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Düşünmez misiniz; bu 19 Kasımda Amasya'
da halka karşı silâh kullanılarak, hâdise olma
dan hemen üç - beş gün evvel Antep'te pek bü
yük bir hâdise oldu. Ben o hâdise esnasında te
sadüfen Sayın Başbakanla bir toplantıda bu
lundum. Sayın Başbakan bana Antep hâdisesini 
çok teessürle anlattı, teessürüne iştirak ettim, 
aramızda üç - beş kelime geçti. Bundan üç - beş 
gün sonra, Myük hâdiseler olacaktır, diye 
Amasya'da Taşova olayı patlatılıyor. 

Ormandan makta verilmesi... Geydoğan Kö
yüne harita üzerinde daha yakın yerde makta 
var, daha yakın yerde orman var. Orman ida
resiyle temasımız yok, bilemeyiz. Burada bir 
harita üzerinde Geydoğan Köyüne daha yakın 
bir yerde orman görülüyor. Nihayet ihtiyaca 
göre orman idaresinin makta değiştirmesi dai
ma mümkün olan işlerdenmiş. Hattâ fevkalâde 
zamanlarda köylüler arasında maktadan dola
yı, yoldan dolayı ihtilâf daima olagelen hâdi
selerden olduğu için orman idaresinin usulle
rinde böyle zamanlarda kesilecek odunu or
man idaresi kesiyor ve ihtiyaç içinde bulunan 
köye gönderiyor; tek acele bir ihtiyaç geri kal
masın ve acele bir ihtiyaç yüzünden münaka
şa köylüler arasında büyük sızıntıya* mahal ver
mesin, diye dikkat gösterdikleri de vâki imiş. 
Haber olarak bunu işittim. 

Şimdi, burada böyle bir hâdisenin olacağı 
her yerden belli; telgraflarla belli, filân... Ve 
vilâyetin o gece, 18 - 19 Kasım gecesi vilâyetin 
bütün jandarmasını oraya toplıyarak; iki köy 
halkı arasında bir müsademe olacak ve bunu 
idare etmek için büyük kuvvette jandarma olay 
mahallinde bulunsun, diye tedbir alıyor. Hâdi
se, bağırarak, çağırarak bütün ilânları yaparak 
geliyor. Ne tedbir alınabilir? Orman için söyle
miyorum, ama nihayet orman idaresiyle tema
sımız yok bilmiyoruz da, böyle makta değiştir
mek veya odun götürmek mümkün olmadığına 
karar versin, çaresiz olur desin. Peki, o da var, 
ama nihayet orman maktaı üzerinden ihtilâf 
devam etmiyor. Tebliğ ediyorlar, peki diyorlar, 
ama tarlamızdan geçmesin, diyorlar... 

Şimdi, devlet kuvvetlerinin halka karşı si
lâh kullanması bize mahsus değil. Dünyanın her 
memleketinde en nazik konudur. Hiçbir mem
leket kendi silâhlı kuvvetlerinin halka karşı 
kullanılması hâdisesine meydan vermemek is

ter. Bu kaydın, bu dikkatin son Avrupa'nın 
(büyük çatışması sırasında çok hayret verici mi
salleri görülmüştür. Fransa'da ayaklanmış plan
lar kaldırım taşlarını sökmüşler, polislere at
mışlardır. Polisler ellerinde kalkanlarla kal
dırım taşlarını itmeye çalışmışlar, ateş etmek
ten kaçınmışlardır, ingiltere'de polisin elinden 
silâhını almışlardır, biliyorsunuz. 

Şimdi burada bakınız, kaç türlü şey var? 
Burada valinin en son haberine göre, emir j ver
medim ateş etmek için, diyor. Kim ateş emri 
vermiştir? Hâdise olurken meydanda görülen 
halk da kadınlar. 

Orman işgalinden bahsediliyor. Henüz ka
ranlık olan, bilinmiyen birşey var, onu anlıya-
madık; erkekler daha geride bulunuyorlar ve 
halkın birbirine girmesi için Geydoğan köylü
lerinin de oraya gelmesi lâzım, Geydoğan köy
lüleri gelmemiş. İki köy arasındaki ihtilâf yü
zünden müsademe iki köy halkı arasında olmu
yor, doğrudan doğruya jandarma ile köylüler 
tarlasında oturan, büyük kısmı kadın olan, 
köylüler arasında oluyor. 

Vali ateş etmek için emir vermediğini söyle
diğine göre vakıa da gösteriyor M, başçavuş 
emir veriyor, insaf etmez misiniz sevgili arka
daşlarım; bir vilâyetin jandarma kumandanı 
denilen zatı vardır. Bu jandarmanın bütün kuv
vetleri dağınıktır, şurada burada hâdiseler 
olur jandarma kumandanı bunları idare eder 
ve nihayet bir yerde topluca bir hareket, top
luca bir kuvvet olursa bizzat onun başında da 
bulunur. Kendi vilâyetinin içindeki büyük fe
lâket habercisi olan durum karşısında kuvvet
lerin hepsi toplanıyor bir yerde. E, bu jandar
ma kumandanı o kuvvetin başında bulunmaz 
mı? Kendi kıtaları. Bunu astsubayların kuman
dasına verir mi? Astsubaylar ne kadar değerli 
olursa olsun, halka karşı ne vakit silâh kulla
nılır, nasıl silâh kullanılır, kanuni durum! ne
dir, siyasi ve içtimai durum nedir, bunu elbet
te eksik takdir ederlerse mazur sayılırlar.; Ni
hayet kendileri de diridirler, gençtirler, bu iş
lerle uğraşmamış insanlardır. Bunlar ancak 
tecrübeli ve yaşlı devlet memurlarının kjarar 
vereceği şeylerdir. Ateş edeceksin, ateş etmi-
yeceksin, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksınız, 
derler. Bunu jandarmanın astsubaylarına bıra-
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karak, asıl kuvvetin sahibi olan insanlar kar
şıdan seyirci ve uzaktan kayıtsız; baştan başa 
idaresizliktir. 

O zamandan beri, biz, vakadan çıkanlar 
ayın 27 sinde bana geldikten, biz buradan mil
letvekillerini gönderip bilgi aldıktan sonra mül
kiye müfettişleri orada bulundular, bunlar da 
vazifeye başladılar, ne yaptıklarını bilmiyoruz. 
O zaman işitilen şudur; arkadaşlarımız orada 
iken savcının müdahale etmediğini, onu tahkik 
etmişler, o zaman şayi olan haber; savcı, ya
ralıların yakınları şikâyet ederlerse dâvaya el-
koyar, ifade almaya başlarmış, böyle söylemiş
ler. Bu da bize çok hayret vermişti. Ondan son
ra buraya en son gelen insanları gördüm; Be-
levi köylüler inli... Belevi köylülerini bir hafta 
sonra isticvaba başlamışlar. 

Beaııim hatırıma gelen ilk rica, telkin et
mek istediğim fikrim, mesele ciddî bir tahki
kata ihtiyaç gösterir mahiyettedir, olay olarak 
çok ağırdır, bunu nasılsa olmuştur diye Millet 
Meclisi olarak, Hükümet olarak ciddî bir suret
te ele alıp tahkik etmek, gerçeği meydana çı
karmak lâzımdır ve bu tahkikat esnasında ola
yın doğrudan doğruya mesulleri olan insanla
rı, geçici de olsa, vazifelerinden ayırmak lâzım
dır. Bunu açık olarak beyanımda telkin etmek 
istemiştim... 

Muhterem milletvekilleri; size arz ettiğim 
çok üzüntü verici hâdiseden sonra teklifleri
mizi ve taleplerimizi huzurunuza arz edeceğim. 

Bizim kanaatimizce bu meselede haksızlık 
nerededir? Bunu ciddî olarak, doğru olarak tah
kik etmek lâzımdır. Bunu, bir kanlı olaydır, 
yarım tahkikle ehemmiyet verilmemiş olarak 
tarihe aktarmamak vazifemizdir. Böyle mese
leler yarım kalırsa, memlekete, vatandaşa ha
kikaten güven verecek bir surette tasfiye edil
mezse, hiçbir zaman bitmez, elli sene sonra bit
mez, eksik kalmış bir dâvadır derler, elli sene 
sonra da bunun hesabını millet sorar. Binaena
leyh bu sebeple bir defa, haksızlık nerededir? 
Adamlar diyor ki; «Tarlamızda oturuyorduk, 
jandarma geldi bize, işte buradan çıkacaksınız, 
dedi. Ne dediyse.. Oradan zorla çıkarmak is
tedi ve ateş etti.» Mesul olan vali iddia ediyor 
ki; taarruz ettiler, tecavüz ettiler, silâhlıy
dılar şöyleydiler, böyleydiler, onun için jan
darma ateş etmeye mecbur oldu. Bir defa bu 

anlaşılmalı. Bu tahkik esnasında hâdisenin için
de bulunmuş olanlar tesir sahibi olmaktan çıka
rılmalı, vazifelerinden alınmalı. 

Ondan sonra Sayın içişleri Bakanı.. Sayın 
İçişleri Bakanının ilk tecrübesi değil bu. Sayın 
İçişleri Bakanının böyle iç olaylarda dahli ve 
üzücü bir durumda bulunması, kaç tanedir olay 
ve nerelerde olmuştur, şu anda birden bire mik
tarını sayıp da söyliyemiyeceğiım Son hatırla-
ladıklarımı arz edeyim: Bu, Meclis basılmasın
dan ve Meclisin, Meclis Başkanının kınatma
sından başlar. Elbistan'da bir hâdise olmuş
tur, Kayseri'de bir hâdise olmuştur. Benim işit
tiğime göre Elbistan'da ve Kayserimde olan 
olayların, yalnız Hükümetten tazminat bedel
leri olarak mahkeme kararına iktiran etmiş 
olanları milyonları bulmaktadır. Ondan sonra 
arkadaşlarım, ondan sonra üç - dört gün evvel, 
biraz evel söylediğim gibi, büyük bir hâdise 
olmuştur Gaziantep'de. Gaziantep'de olan hâ
disenin temeli, vazife sahibi olan bir resmî me
murun elbette hiçbir kasda makrun olmaksızın 
insan haliyle yaptığı bir yanlışlığın halk na
zarında gördüğü geniş tepkidir. Böyle bir hâ
disede çılgınca ayaklanmış olan bir halk 24 
satate teskin edilebilmiştir. Hükümet için bu 
büyük bir başarıdır. Bunun içinde bile Sayın 
İçişleri Bakamı; anarşistler şöyle yaptılar, böy
le yaptılar, diye sükûnet bulmakta olan halkı 
tekrar alevlendirmek için elinden geleni yap
mıştır. Mizaç bu. (O. H. P. sıralarından alkış
lar). Nasıl düzelteceksiniz? Anlayış bu. Bunu 
düzeltmeye imkân yok. Ne kadar uğraşsa Baş
bakan, bunun devasını bulamaz. Kendi soğuk
kanlılığı ile Antepteki hâdise bir büyük facia 
olmaktan kurtulmuştur. 

Biran tasavvur etmez misiniz, düşününüz: 
Ya Antep'de Amasya Valisi bulunsaydı, ya An-
tep^de gelmiş olan ordunun başında astsubay
lar bulunsaydı, büyük kumandanlar yerine; 
ne olacaktı? Amasya bu.. Onun için içişleri 
Bakanından ümidimizi kesmiş bir durumdayız. 
(Gülüşmeler) Bunu, bu meseleyi Büyük Mec
lisin yeni olaylardan, yeni olyalarm hesabına 
Sayın İçişleri Bakanını mâruz bırakmamak 
için, onun zamanında mutlaka yeni hâdiseler 
olacaktır, biri diğerinden ağır olarak vukua 
gelmektedir, her yeni hâdise geçen hâdiseyi ha
fif bırakıyor, buna göre Büyük Meclisin bir ka
rar vermesi lâzımdır. 
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Mâruzâtım bundan ibarettir, hepinize beni 
sabırla dinlediğiniz için saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Üzüntülü blir haberi, milletin hâtırasından 
ve Meclisin tarihinde devamlı bir iz bırakma
ması için, kesin bir tasfiye yolunu bulmaya arz 
etmeye çalıştım. Beğenip beğenmediğinizi şim
di takdirlerinizle tecrübe edeceğiz. (0. H. P. 
sıralarından sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, konu 
münhasıran bu gensoru önergesinin gündeme 
alınıp, alınmamasiyle ilgilidir. Bu bakımdan 
hatiplerin bu çerçeve dahilinde görüşmelerini 
rica ederim. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Faruk 
Önder. 

Buyurunuz efendim. 
M. P. GRUPU ADINA SEYÎT FARUK ÖN

DER (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Amasya ili Taşova ilçesine bağlı Belevi kö
yü ile Geydoğan köyü arasındaki, ormana geçiş 
anlaşmazlığından dolayı bir kadınla bir genç 
kızın, jandarmalar tarafından öldürülmesi olayı 
ile ilgili olarak, İçişleri Bakanı hakkında gen
soru açılmasını istiyen, Sayın Anamuhalefet 
Lideri İnönü ile, Millet Meclisi Grup Başkan-
vekillerinin ve iki milletvekilinin müştereken 
imzaladıkları bir önergenin, gündeme alınıp 
alınmaması mevzuunda Millet Partisi Meclis 
Grupumuzun görüşlerini arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Bu önergeye konu teşkil eden hâdise 19 Ka
sım 1968 günü cereyan etmiştir. O günü takibe-
den günlerde bu hâdise ile ilgili olarak basında 
bir haber yayınlanmamış, yalnız bu kabîl hava
dise fazlaca yer veren ve haber alma imkânları 
geniş olan bir gazetede dört satırlık bir haber 
çıkmıştır. Bu habere göre, Taşova ilçesinin Be
levi köylüleri, komşu Geydoğan köyünün ya
kacak ihtiyacını vermemek için, jandarma ile 4 
saat çarpışmışlar, neticede iki kadın ölmüş ve 
5 i jandarma olmak üzere 16 kişi de yaralan
mıştır. 

Memlekette son senelerde, bilhassa son ay
larda bu ve buna benzer o kadar çok hâdise ce
reyan etmiştir ki, bu kabîl haberlere karşı artık 
hepimizde âdeta bir nevi alışkanlık hasıl oldu
ğu ve bu gibi hâdiselere ünsiyet peyda ettiğimiz 
için, bu haber üzerinde önemle durmak ve özel 
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bir alâka duymak eminim ki birçoklarujnızm 
aklından bile geçmemiş veya birçoklarujmzın 
bu haber belki de gözünden kaçmıştır. 

Hattâ, o günlerde cereyan eden Gaziantep 
hâdiseleri, hükümet konağının âdeta bir fcjaskı-
na uğraması, Silvan olayları, birkaç ay evvel 
Konya'da, daha sonra Çumra'da vukuagelen 
toplum hareketleri ve daha pekçok yerlerde ce
reyan eden köy kavgaları ve benzeri hâdiseler 
yanında bu hâdise de olağan bir hâdise olarak 
telâkki edilebilirdi. „ 

Fakat, aradan üç gün geçtikten sonra ajans
larda söylenen ve basında büyük manşetlerle 
yer alan bir haber birdenbire ortalığı karıştır
dı... Anamuhalefet Partisinin Sayın Lideri, 
Amasya'nın Belevi köyünde vatandaş aleyhin© 
öldürmek kaseliyle silâh kullanıldığını, iki ikisi
nin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını ileri sü
rerek bir basın toplantısı yapıyor ve îçjşleri 
Bakanı hakkında Gensoru açılmasını istiyordu. 

Şüphesiz hâdise önemli idi, Fakat bunun bu 
kadar ve hattâ belki bundan da önemli ve! ben
zeri hâdiselerin cereyan ettiği sıralarda sükûtu 
muhafaza edip, son aylarda her fırsatta iktidarı 
destekliyerek âdeta onu şımartan Ananjıuha-
lefet Liderinin, mevcut dostluk ve ittifak! bo
zarak, böyle bir çıkış yapmasının acaba sebebi 
ne idi? Ve hele jandarma dipçiğinden eıj çok 
şikâyet edilen ve hattâ topluca adamlar kurşu
na dizilen bir devrin temsilcilerine, zihinlerde o 
günlerin tekrar canlanmasına vesile olabilecek 
bir hâdiseyi Yüce Meclise getirmeyi göze aldı
ran âmiller acaba ne olabilirdi? 

Meselenin esasına girmezden evvel bu husus 
üzerinde bir nebze durmayı ve bu hususti bir 
parça zihin yormayı, meselenin esası hakkında
ki düşüncelerimize bir istikamet vereceği cihet
le, lüzumlu bulmaktayız. 

Hâdisede adı geçen Belevi köyü ile Geydo
ğan köyleri aynı bucağa bağlı iki komşu köy... 
Aralarında kökü eski tarihlere kadar uzanan 
bir orman anlaşmazlığı var... Bizde iki köy! ara
sında bir geçimsizlik oldu mu bu mahallî geçim
sizlikler mutlaka taraflardan birisinin bir i par
tiye, diğerinin de diğer partiye geçmesini in-
taceder. Tecrübelerimize müsteniden bu görüş
ten hareketle işi inceleyince gördük ki, 196J5 se
çimlerinde, şehit veren Belevi köyü seçmenlerinin 
% 16 sı A. P. ne, % 80 i de Halk Partisi ile İş-
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çi Partisine oy kullanmışlardır. Buna mukabil 
Geydoğan köyünün ise ancak % 34 ü İşçi ve 
Halk Partisine ve fakat % 52 si A. P. ne oy ver
mişlerdir. 

Demek oluyor ki, aylardan beri bu ve buna 
benzer ve hattâ mahiyeti bakımından çok daha 
vahîm hâdiseler cereyan ederken bir sulh ve sı-
yanet meleği gibi iktidarı okşıyan ve onu âde
ta bir yalancı muvaffakiyet sarhoşluğuna terk 
eden Anamuhalefet Partisi Liderini harekete 
geçirmek için, partisi mensuplarının ve fikren 
partisine yakın olanlarının ekseriyette bulun
dukları bir köyde Hükümetin bir kusurunun tes-
bit edilmiş olması gerekiyormuş. Bu hususu 
böylece tesbit ettikten sonra bu çıkışın samimi
yet derecesini tesbit için biraz da önerge ve 
önergedeki istek üzerinde durmak isteriz. 

önergede hâdise «19 Kasım 1968 günü Taşo
va'nın Belevi köyünde köylülerin tarlalarından 
ormana geçiş anlaşmazlığı dolayısiyle jandar
ma kuvvetleri tarafından silâhla halkın üzerine 
ateş açılması sonucu bir kadınla 18 yaşında bir 
genç kızın ölüğü, 13 vatandaşımızın da yara
landığı» şeklinde özetlendikten sonra, «Bu çok 
üzücü olayın sorumlusu bulunan vali ve öteki 
görevliler hakkında gerekli tedbiri hemen almı-
yan ve idari ve adlî kovuşturmanın selâmeti için 
onları hemen iş başından uzaklaştırması gere
kirken bunu yapmıyan, İçişleri Bakanı hakkın
da» gensoru açılması önerilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 

Şimdi dikkatlerimizi bir nebze önerge üze
rine teksif ederek talebedilen hususu tahlil ede
lim. 

Çok mühim bir hâdise olmuş. Bir köyde jan
darmaların kurşunları ile iki kadın öldürülmüş. 
Bir kısmı çocuk ve kadın olmak üzere 13 vatan
daş yaralanmış. Bunun sebepleri, âmilleri üze
rinde önemle durmak ve bu hâdiseye kimlerin 
sebebolduğunu ve bu hâdisenin meydana gelme
sinde İktidarın partizan tutumunun bir rolü bu
lunup bulunmadığım araştırmak ve bu hâdise
nin sosyal ve politik cepheleriyle meşgul olup 
Hükümetin ve iktidarın kusurlu olup olmadığı
nı tesbit etmek icabederken, görüyoruz M, öner
ge sahipleri, bunları bir tarafa atıp yalnız taraf
tarlarının davacısı mevkiine düşmüş bulunuyor 
ve münhasıran olayın sorumlusu addedilen vali 
ve görevliler için gereken tedbiri vaktinde almı-

yan ve kovuşturmanın selâmetle cereyan etme
si için onları iş başnıdan uzaklaştırmıyan Ve
kil hakkında gensoru açılmasını önermekle ik
tifa ediyorlar. Elbette ciddî bir tahkikat yapıl
malıdır ve suçlular cezalandırılmalıdır. Ancak 
acaba hâdisede, içişleri Bakanının suçu varsa 
yalnız bundan mı ibarettir? Bakanın ve dola
yısiyle Hükümetin ve hattâ topyekûn iktidarın 
bu ve mümasili hâdiselerde hiçbir suçu yok mu
dur? önergede bu meseleler üzerinde hiç durul
muyor. Görülüyor ki, günlerden beri bir san
sasyon yaratılarak şişirilen hâdisedeki istek kos
koca Anamuhalefet Partisinin Sayın Liderinin 
ağırlığı ile de mütenasip değildir. O halde de
mek oluyor ki, mesele, Anamuhalefet Partisin
ce bir yaraya parmak basmak için değil, zeva
hiri kurtarmak ve taraftarlarında, kendilerini 
himaye ediyorlarmış intibaını uyandırmak için 
Yüce Meclise getirilmiş bulunmaktadır. Yani bir 
halk tabiriyle; hamamın namusu kurtarılmak is
tenilmiştir. Bu önergenin neticede bu kadar ba
sit bir talep ihtiva etmesi, iktidarla Anamuha
lefet Partisi arasındaki dostluğun bozulmadığı
nı ve ancak zavahiri kurtarmak için, dostlar alış
verişte görsünler kabilinden, Yüce Meclise su
nulmuş olmaktan öte bir mâna taşımadığı m ifa
de etmektedir. Oysaki meselenin mahiyeti çok 
daha ağırdır ve önemlidir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Hâdise, C. H. P. tarafından bu kadar basit 

bir istekle Meclise getirilmiş olmasına rağmen, 
bu Önergeyi ve gensoru açılması isteğinin öner
gede ileri sürülen sebeplerini bir tarafa bıraka
rak, bizatihi hâdiseyi ele alıp tahlil edersek gö
rürüz ki hâdise, önerge sahiplerinin beyan ettik
leri kadar basit değildir ve kanaatimizce bu öner
genin gündeme alınıp alınmaması hususunda bir 
fikir beyan edebilmek ve oy kullanabilmek için 
vaka üzerinde biraz daha durmak ve satıhta do-
laşmıyarak durumun derinliğine bir tahlilini 
yapmak iktiza eder. 

Hâdise bir vilâyetin aynı kazasının, aynı na
hiyesine bağlı, biribirlerine komşu ve hemhudut, 
aynı dili konuşan, aynı dine sâlik, aynı kanı ta
şıyan iki Türk köyü arasında cereyan ediyor. 
Belki de bu iki köy halkının ekserisi biribirle-
riyle yakından akrabadırlar. Fakat görülüyor 
ki, bu iki komşu köyü basit bir menfaat birbir
lerine kanlı bıçaklı olacak derecede düşman ede
biliyor, birbirlerinin canlarına kasdedecek ha-
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le getirebiliyor. Ayrı ayrı partilere girmekle 
arzularını yerine getirebileceklerini uman köy 
ileri gelenleri de, iktidarı zorlayarak, muhasım-
larını, zabıta kuvvetlerinin kurşunlarına hedef 
yapabiliyorlar, işte kanaatimizce hâdisenin üze
rinde durulması gereken en önemli noktası bu
rasıdır. 

Geçenlerde, memleketteki asayişsizlik dolayı-
siyle Hükümet hakkında gensoru açılmasını is-
tiyen bir önerge vesilesiyle Grupum adına yaptı
ğım bir konuşmada da belirttiğim gibi, memle
ketimizdeki ahlâk sükûtu, milletimizdeki Allah 
ve kanun korkusunun azalması, yapılan aşırı 
partizanlık ve dolayısiyle Hükümet otoritesinin 
yok denecek hâle gelmiş bulunması, Millet Par
tisinin samimî kanaatine göre bu hâdiselerin baş
lıca sebebidir. 

Büyük Türk Milleti tarihî geçmişi ile irti
batım kestiği, millî varlığını, dinsel benliğini 
unutarak kendisini çoğunlukla ecnebi hayranlı
ğına kaptırdığı ve Avrupa'nın, Amerika'nın te
fessüh etmiş kötü âdetlerini medeniyet icabı 
saymaya başladığı günden beri daima kötüye 
ve geriye gitmiş ve nihayet bu mânevi çöküntü 
bugün memleketimizi basit maddi menfaatler 
uğruna komşunun komşuyu öldürdüğü, karde
şin kardeşe itimat etmediği, mânevi inançların 
pazara çıkarıldığı, Parlömanterlerin alınıp sa
tıldığı, polislerin birbirleriyle anlaşarak soy
gun yaptığı, dış temsilcilerimizin yurtları aley
hine casusluk ettiği, ihtikânn, faizciliğin kazanç 
sayıldığı, para ile her kapının açıldığı, varlıkla 
her kusurun, her kötülüğün örtülebildiği ve 
nihayet velayet ve vesayet hakkını ve sıfatını 
üzerinde taşıyanların, birkaç partizanın arzusu
na uyarak veya baskısına dayanamıyarak za
bıta kuvvetlerine verdikleri emirle vatandaşla
rı millet parasiyle satmalınan kurşunlara hedef 
yapabildikleri garip bir diyar haline gelmiştir. 
Bu hâdise görülüyor ki, partizanlık vardır, ik
tidar partisinin kuvvetli olduğu köy, muhale
fetin kuvvetli olduğu köyü iktidarın ve Hükü
metin yardım ve baskısiyle yenmiş vatandaşla
rın jandarma kurşunlarına hedef olmasını ve 
hattâ şehit düşmesini sağlıyacak kadar bu bas
kı ileri götürülmüştür. Emir ve kumanda so
rumsuz particilerde, sorumluluk Devlet memur
larında olursa netice böyle olur. Kanaatimizce 
bu utanç verici hâdisenin suçlusu ve sorumlusu 
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yalnız vali veya zabıta kuvvetleri değildir.; Ve 
İçişleri Bakanının suçu sadece önerge sahiplieri-
nin söyledikleri gibi vali ve zabıta kuvvetleri 
hakkında gerekli takibata vaktinde geçmemek 
yahut da onları derhal vazifelerinden almadan 
tahkikata girişmek değil, Devlet memurlarını1 bu 
dereceye düşüren ve memleketi bu hale koyan 
bir Hükümetin, bir İktidarın Üyesi olmaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu Gensorunun gündeme alınıp alınmaması 

hususunda bir karara varabilmek için kanaati
mizce mevcut partizanlığı ve iktidarın memur
lar üzerindeki baskısını muvaffak kılan, zeınin, 
sebep ve şartlar üzerinde de bir nebze durmak 
isteriz. 

Yüce Meclisin ve Büyük Türk Milletinin 
malûmudur ki, memleketimizde tek parti ikti
darları zamanlarında daima bu kabîl hâdiseler 
sık sık cereyan etmiş ve muhalefette iken her 
fırsatta partizanlıktan şikâyet eden her parti 
tek başına iktidara geçer geçmez kendisinden 
evvelkini kandille aratacak kadar insafsızca 
partizanlık yapmıştır. Devlet memurlarının bil
hassa idare âmirlerinin huzur içinde çalıştıkla
rı ve tarafsız olarak yalnız vazifelerini ve mem
lekete hizmeti düşündükleri günler Koalisyon 
Hükümetlerinin işbaşında bulundukları dev
reye inhisar etmiştir. Eski bir idareci olanak 
sizlere partimizin bu görüşünü ispat ve mesele
yi böylece vuzulha kavuşturabilmek için ken
dimden bir misal vereceğim. 

Millet Partisininde dâhil bulunduğu ve bütün 
idarecilerin, Genel müdürlerin ve devlet me
murlarının, demokrasimizin bir altın devri 
olarak vasıflandırdıkları 4 ncü Koalisyon za
manında Nevşehir Valisi idim. Halk Partisi 
iktidarı devrileli ve 4 ncü Koalisyon Hükümeti 
işbaşına geceli iki, ay kadar bir zaman olmuş
tu. Bir pazar günü, iktidarın en mühim kana-. 
di olan A. P. si Genel İdare Kurulu üyelerin
den iki zatın Nevşehir'e gelerek il çevresin
deki A. P. Mlerle bir salonda görüşme yapmak
ta olduklarını haber verdiler. Bu fırsatı kıy
metlendirmek için hemen toplantının yapıldı
ğı salona gittim. Toplantıda Vilâyetin bütün 
kaza ve köylerinden gelmiş yüzlerce A. P. li ye 
A. P. nin ildeki ileri gelenleri, idare Kurulla
rı ve halen iller Bankası Genel Müdürü olan o 
zamanki Nevşehir Belediye Başkanı ile A. P. 
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Erzurum Milletvekili Sayın Cevat önder ve 
şimdi hatırlıyanıadığım iki Genel Kurul Üye
si daha hazır bulunuyorlardı. Ben salona gir
dikten sonra misafirlere, bu toplantıdan bilis
tifade, Nevşehirli Adalet Partililerle, Parti bü
yüklerinin huzurunda Valileri sıfatiyle bir iki 
dakika konuşmak istediğimi söyleyip müsaade
leriyle söze başladım. 

BAŞKAN — Sayın önder, bunun bu öner
ge dile ilgisi yok. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK 
ÖNDER (Devamla) — Var efendim. Bitiyor 
zaten hazır olanların cümlesine hitaben «Ada
let Partililer, bundan evvel Halk Partisi ik
tidarda idi. Size iki seneden beri Valilik yapı
yorum. Halk Partisi iktidarda iken sizi onlara 
hiç ezdirdim mi?» diye sordum. Onlardan top
tan «hayır» cevabını aldıktan sonra hazuruna 
hitaben dedim ki: «Zannetmeyiniz ki, bu suali 
büyüklerdnizoe ve bugünkü iktidara dalka
vukluk yapmak için soruyorum. Bıilâkis on
ların yanında size bir ikazda bulunmak isti
yorum. Sizler de şunu iyi biliniz ki nasıl Halk 
Partisi İktidarında sizi onlara ezddrınemişsem 
bundan sonra da sizin iktidarınız zamanında 
Valiniz bulunduğum müddetçe hiçbir muhalifi 
ikt'idardakilere ve sizlere ezdirmem ve ezdlirmi-
yeoeğim» sözlerimi bitirdikten sonra da sa-
miine veda edip kendilerini işleriyle ve bir
birleriyle başbaşa bırakarak salondan ayni
dir. 

Bu vakıadan burada bahsedişim bir tefahur 
kasdına makrun değildir. 

Muhterem milletvekilleri; Çünkü beni o 
gün bu şekilde konuşturabilen ve bana o me
taneti veren, kemali samimiyetle belirtmek is
terim ki, katiyen yaradılışımdaki cesaret de
ğildi. Beni bu şekilde konuşturabilen, Millet 
Partisi gibi, partizanlıkla senelerce yılmadan 
ve kemali samimiyetle mücadele etmiş bir par
tinin ortak olduğu bir Koalisyon Hükümetinin 
işbaşında oluşunun verdiği güven hissi idi .Va
lileri iktidarların kölesi yapmıyan siyasi ortam
dır. O halde, bir kaç gün evvel Amasya'da ce
reyan eden bu üzücü hâdisenin meydana gel
mesinin hakikî sebebi bize göre tek Parti ikti
darındaki zaıfdır. Tek Parti iktidarında mil
lete baş olanlar kendilerini iktidar cezbesine 
böylece kaptmrlarsa bundan daha vahîm hâ-
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diselerm her gün meydana gelmesi de önlene
mez. 

Şu duruma göre Millet Partisi Meclis Gru-
pu olarak görüşümüz odur M, bu çok üzücü 
hâdisenin de esas suçlusu topyekûn iktidar
dır ve Hükümetin partizan tutumudur. 

Sayın içişleri Bakanının bu hâdisede şahsi 
ve siyasi bir sorumluluğu olup olmadığı ko
nuşmalar sonunda ayrıca meydana çıkacak ve 
biz de tahassül edecek kanaate göre bu öner
genin münhasıran bu önerge sahiplerinin ta-
lebettiği kusur dolayısiyle gündeme aknıp 
alınmaması hususundaki fikrimizi oylarımızla 
açıklamak imkânını bulacağız. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunan Milletve
killerine teşekürlerimi arz eder. Grupum adına 
Yüce Meclisi Saygiyle selâmlarım. (M. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Bahis konusu gensoru önerge
sinin gündeme alınıp alınmaması konusunda 
Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Âdil 
Kurtel konuşacak. 

Buyurunuz. 
T. İ. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 

(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Taşova'nın Belevi köyünde meydana gelen 
müessif olaylar üzerine Cumhuriyet Halk Par
tisinin bâzı milletvekilleri tarafından içişleri 
Bakanı hakkında verilmiş olan gensoru öner
gesi üzerinde grupumun görüşlerini açıklamak 
için söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; iki vatandaşımızın 
ölümüne ve 13 vatandaşımızın da ağır bir şe
kilde yaralanmasına yol açan Belevi olayı bu 
düzende halkla asayiş kuvvetleri arasında bu
güne kadar devam eden olaylar zincirinin sa
dece normal bir halkasıdır. Devletin silâhlı 
kuvvetleriyle halkın karşı karşıya gelmesi ilk 
defa Taşova'nın Belevi köyünde vukubulmuş 
değildir. Bu olay, arz ettiğim gibi, sadece bu
güne kadar devam edegelen olayların bir nor
mal. halkasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bundan bir süre önce 
Zonguldak'ta işçilerle Devletin silâhlı kuvvetleri 
karşı karşıya getirilmiştir. Daha bir müd
det önce İstanbul'da üniversite öğrencileriyle 
yine Devletin silâhlı kuvvetleri karşı karşıya 
getirilmiştir. Bir kaç hafta önce Gaziantep'te 
yine halkla Devletin silâhlı kuvvetleri arasın-
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da müessif olaylar cereyan etmiştir. Elmalı'da 
bundan bir müddet önce topraksız köylülerle 
büyük toprak sahipleri arasında çıkan ihtilaf 
üzerine yine Devletin silâhlı kuvvetleri halkla 
karşı karşıya getirilmiş ve müessif olaylar ce
reyan etmiştir. Bir müddet önce Konya'da yi-
ns müessif olaylar cereyan etmiş, halkla Dev
letin silâhlı kuvvetleri karşı karşıya getirilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar; bu olayların elbette 
ki, yüzeyde görünen sebepleri yanında temel 
bir takım nedenleri, temel bir takım sebepleri 
vardır. Taşova olayı da bu temel nedenler, te
mel sorunlar, temel meselelerin su üzerine çı
kardığı ve halkla Devletin silâhlı kuvvetleri 
karşı karşıya getirildiği bir olaydır, işçi sorunu, 
bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümetler tara
fından çözülemediği için, Zonguldak'ta işçilerle 
Devletin zabıta kuvvetleri karşı karşıya geti
rilmiştir. Eğitim sorunu, üniversitenin içinde 
bulunduğu sorunlar çözülemediği için İstanbul'
da, daha bir müddet önce, üniversite gençleri 
ile Devletin zabıta kuvvetleri karşı karşıya ge
tirilmiştir. İstanbul'da da bir öğrencinin ölümü
ne yol açılmış, ayrıca yaralanan üniversite genç
leri olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, bir noktayı tes-
bitte fayda mevcut. 

Şimdi, Sayın inönü ve arkadaşları vermiş 
oldukları önergede, haddizatında halk ile Dev
letin kuvvetleri arasındaki münasebetler iyi 
düzenlenmediği cihetle bir gensoru talebinde 
bulunmuş olsalardı, bu mütalâanız yerinde ola
bilirdi. Ama Sayın inönü, vermiş olduğu öner
gede, münhasıran, Taşova'nın Belevi köyünde 
köylülerin tarlalarından ormana geçiş anlaşmaz
lığı sebebiyle jandarma kuvvetleriyle vukubu-
lan müsademe neticesinde zuhur eden olay sebe
biyle içişleri Bakanı ve Hükümet hakkında 
gensoru önergesinin gündeme alınmasını iste
mektedir. Lütfediniz, bu hudutlar dâhilinde ha
reket ediniz. 

T. t. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Devamla) — Sayın Başkan, biraz önce, benden 
önce konuşan bir arkadaşım bu olayların neden
leri üzerinde durdu. «Ahlâk sükût etmiştir» 
dedi, «Bu olaylar bunun için meydana geliyor. 
Allah korkusu ortadan kalkmıştır, bu olayların 
nedenleri budur» diye birtakım izahlarda bulun
du. 

BAŞKAN — Onu da ikaz ettim, sizi de ikaz 
ediyorum. 

T. t. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTfEL 
(Devamla) — Elbette ki, ben de bir olayı i$ah 
ederken bunun nedenleri üzerinde duracağjm. 
Bunun temel birtakım nedenleri var ve ilk djefa 
bu olayla karşılaşmıyoruz. Bundan önce de bir 
sürü böyle olaylar olmuş ve bu kürsülerde ko
nuşulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, her olay kendi 
çapında mütalâa edilir. 

T. i. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Devamla) — Taşova olayı, bugüne kadar or
man sorunu çözülmediği için, Taşova ilçesinin 
Develi köyündeki toprak sorunu çözülmediği 
için, işsizlik sorunu çözülmediği için, eğitim 
sorunu çözülmediği için meydana gelmiştir. 

Muhterem (arkadaşlarım, elbette ki, bu olay
ların temeline inmeden, temelindeki nedenleri 
çözmeden ve bunların üzerinde konuşmadan, 
bu olayların sadece yüzeydeki görüntüleri üze
rinde İçişleri Bakanını sorumlu tutmaya İm
kân yoktur. Çünkü bu olaylardaki temel nedjen-
ler, temel sorumluluklar İçişleri Bakanını da 
çok aşar. Bu itibarla bunları anlatmak mecbu
riyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bu temel sorunlar çö
zülmediği için bu olaylar olacaktır. Bugüne ka
dar olmaya devam etmiştir, bundan sonra da ola
caktır. Biraz önce Elmalı olaylarından bahşet
tim; Elmalı olayları da bu kürsülerde konuşul
du, Meclislerde saatlerce tartışıldı. Sebebi ne 
idi, temel nedeni ne idi? Çünkü Elmalı koyun
da toprak sorunu çözülememişti, çözülmemiş
ti. Biz bunları bu kürsülerden söylemezşek, 
bunların temel sebeplerini bu kürsülerden izah 
etmezsek ve bu temel sorunlara çözüm getir-
mıezsek, elbette ki, bu olaylar devam edecektir 
ve bundan sonra da bu gibi olaylar olmaya 
devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, Taşova olayından 
bahsederken, biraz önce söyledim, bir orman 
sorunu var, ilki köyün arasında çıkmış. Elbette 
M, bunun yüzeyindeki birtakım görüntüleri 
var. Bu İM köy arasında orman meselesinden 
ötürü öteden beri bir ihtilâf var, bir gerginlik 
mevcut. Buna rağmen idareciler, kaymakamın
dan tutun valisine kadar, bu iki köy arasında 
mevcudolan gerginliği göz önünde tutup, \ bu 
olayı ona göre değerlendirmemişlerdir. Değer-
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lendirmedükleri için bu olay olmuştur ama, bu
nun da altında birtakım temel meseleler var, 
toprak sorunu var, eğitim sorunu var, işsizlik 
sorunu var. Halkı eğitmemişsin, halkla karşı-
karşıya getirdiğin devletin silâhlı kuvvetlerini 
eğitmemişsin. Elbette ki, bu meydana gelen 
olayların sebepleri arasında bunlar da var. 
Bunları da elbette M, konuşacağız. 

Muhterem arkadaşlar; bunun yanında, bu 
temel sorunların, temel nedenlerin yanında ida
renin anlayışsızlığı da mühim bir unsur ola
rak bu olaylara katılmaktadır, idare, her me
selede zabıta ile devletin silâhlı kuvvetleri ile 
halkı karşıkarşıya (getirmektedir. Bu olayı Tür
kiye İşçi Partisi Meclis Grupu mahallinde in
celetti. Bize kadar intikal eden raporda birta
kım çözümler gösteriliyor. İkna yoluyla anla
yış gösterilmiş olsaydı, valisinden tutun kay
makamına kadar, içişleri Bakanına kadar eğer 
bir anlayış gösterilmiş olsaydı ve devletin si
lâhlı kuvvetleri halkın üzerine götürülmemiş 
olsaydı elbette ki, bunun başka çözümleri de 
bulunabilirdi. , 

İdarenin bu anlayışsızlığı yanında idare
min bölücü, parçalayıcı, partizan tutumu da 
mühim bir yer tutmaktadır. Bu temel ne
denlere; idarenin anlayışsızlığına, idarenin 
bölücü ve parçalayıcı partizan tutumu da 
eklenince bu olaylar sık sık tekerrür etmekte
dir ve bumdan sonra da bunların önü alınamı-
yacaktır. 

Hâdise iki köy arasında geçmiş. Benden ön
ce konuşan arkadaşlarım bunun üzerinde dur
du. Bir köy iktidar grupuna oy vermiş, bir 
başka köy ise muhalefet grupuna oy vermiş. 
İktidar grupuna oy veren, iktidar partisine oy 
veren köy sırtını iktidara dayamış, Devletin 
Silâhlı Kuvvetlerine dayamış, cesareti bura
dan almış ve ondan sonra Devletin Silâhlı Kuv
vetlerini halkın üzerine götürmüştür, halkın 
üzerine ateş açtırmıştır. 

Arkadaşlar, burada, Devletin Silâhlı kuv
vetlerinin halkın üzerine ateş açmasının ida
renin, Hükümetin tutumuyla da çok yakından 
ilgisi var. Çünkü bugüne kadar meydana ge
len bu olaylarda idare daima anlayışsızlık gös
termiş, gençlik Anayasa'daki haklarını kullan
mış, idare onun karşısına polisiyle, jandarma-
siyle çıkmış; Elmalı'da topraksız köylüler Ana

yasa'daki halklarını kullanmış, idare onların 
karsısına da polisiyle jandarmasiyle çıkmış. 
iste, Taşova'da köylüler, yine bir sorunlarının 
çözülmesi için her şeye başvurmuşlar, her ça
reye başvurmuşlar, idare yine bu anlayışsız
lığı göstermiş, burada da halkın karşısına jan
darmasiyle ve silâhlı kuvvetleriyle çıkmıştır. 
Taşova'da meydana gelen olayda, silâhlı kuv
vetlerle halkın karsı karşıya gelmesinde Hükü
metin bugüne kadar izlemiş olduğu bu politi
kanın büyük etkisi vardır. Jandarma Hükü
metin bu tutumundan cesaret alarak, yürekle
nerek halkın üzerine ateş açmıştır. Çünkü bu
güne kadar olmuş olaylar... Zonguldak'ta ol
muş, halkın üzerine gidenler, işçinin üzerine 
gidenler, silâhı ile gidenler, kurşunlarla işçinin 
üzerine gidenler Hükümet tarafından hima
ye görmüşlerdir. Elmalı'da böyle olmuştur. 
Gaaiantep'te böyle olmuştur. Elbette ki, Taşo
va ida halkla karşı karşıya gelen jandarma da 
idarenin bu tutumundan cesaret alarak hal
kın üzerine ateş edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, biraz önce sözleri
min başında arz ettim; buradaki sorumluluk 
İçişleri Balkanını çok a ̂ ar. Bu temel sorunlar 
çözülmeden bu olaylar tekerrür edecektir, ola
caktır. Valiyi değiştirmişsiniz, bir başka vali 
koymuşsunuz, bu olayların arkası kesilecek mi
dir? Zamanında muhakkik göndermişsiniz, 
tahlkik ettirmişsiniz olayları, bu olayların ar
kası kesilecek midir? 'Kesiilmiyecektir muh
terem arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, şu beyanınız 
karşısında siz de gensoru önergesinin hudu
dunu aşıyorsunuz. 

T. i. P. aRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Ama burada kaymakamından tutun jandar
ma başçavuşuna kadar ve valisine kadar idare 
olarak da bu düzen içerisinde, gösterilmesi lâ-
zımgelen anlayış gösterilmemiştir, tedbirler za
manında alınmamıştır ve onun için bu olay mey
dana gelmiştir. Elbette ki, vali sorumludur, 
elbette ki, içişleri Balkanı sorumludur. Çünkü 
İbişleri Balkanına durum intikal ettirilmiştir, 
evrakla bildirilmiştir. Ama İçişleri Bakanı ge. 
rakli tedbirleri almamıştır. Almadığı için sorum-. 
ludur. Olaylar olduktan sonra Hükümet gere-. 
ken ilgiyi göstermemiştir, gerekli tahkikatı yap-
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mamıştır. Tahkikatın selâmetle yürütülmesi için 
gereken sorumlu mevkilerde bulunanları değiş
tirmemiştir. Tahkikatın hiç olmazsa selâmetle 
yürütülmesi için idare, alınması gereken bu 
tedbiri de almamıştır. Bu itibarla Hükümetin 
bir üyesi bulunan içişleri Bakanının burada so
rumluluğu açıktır. 

Biz T. i. P. Meclis Grupu olarak verilen bu 
gensoru önergesinin gündeme alınması husu
sunda müsbet oy kullanacağız. Yüce Heyetinizi 
saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Grupları adına konuşmak isti-
yen başka sayın üye var mı? Buyurunuz Sayın 
Çeiikbaş. 

G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; memleketimizde genel asayiş durumunun 
vatandaşlarımızı huzur içinde yaşattığını maale
sef ifade etmek durumunda olmadığımızı beyan
la sözlerime başlamak istiyorum. 

Yer yer bâzı yurt köşelerinde emniyetle se
yahat edebilmek mümlkün olamamaktadır. Yi
ne yer yer vatanda/şiarımız dağlarda serbest 
gezen eşkiyanın korkusu içinde huzursuz yaşa
maktadır. Ruhsatsız silâh taşıyanlar alabildi
ğine artmaktadır. Köylerde sanki vatandaşları-
mız can ve mal emniyetlerini bizzat kendileri 
korumak haleti ruhiyesi içine girmiş görünü
yorlar. Şehirlerimizde de gangsterlik ve çeşitli 
hırsızlık olayları polisimizin takibinde zorluk 
çektiği bir vüsat kazanmıştır. Trafik asayişi 
ise, yürekler acısıdır. 

Bütün bunların yanında Anayasamızın ya
sakladığı aşırı sol ve aşırı sağ cereyanlarının 
propagandacıları her vesile ile sokaik çatışmala
rı düzenlemekte ve halkı kışkırtmakta görül
memiş bir fütursuzluk içindedir. Bunun sonucu 
büyük vatandaş grupu kanun hâkimiyetinin 
bir türlü kurulamayışından haklı olarak şikâ
yetçidir. 

Hükümetin bu acıklı hal karşısındaki tutu
mu, kabahatin tamamını savcılara ve hâkimlere 
aktarmak şeklinde görünüyor. Adalet cihazının 
kanunları yürütmekte bâzı eksiklikleri vardır. 
Ama hükümet ve siyasi iktidar da bu eksiklik
leri giderebilecek yetkilere sahiptir ve üstelik 
bu hükümetin vazifesidir. Gerçekten kanunlar
da açık kalmış noktalar varsa, düzeltmek için 
tedbir almak ilk vazife olarak hükümete düş

mektedir. Kanunların uygulanmasında ad,lî 
merciler hatalı yorumlara girmişlerse, kanun 
metinleri, gayelerine uygun ve doğru olarak 
yorumlamalarını sağlıyacak tarzda ekler ve ta
dillerle daha açık hale getirilebilir. Cumhuriyet 
Savcıları dâva açmakta ihmal içinde ise, dâva
lar Adalet Bakanlığınca tahrik edilir. Kanunun 
suç saydığı fiilleri cezalandırmıyan hâkimler 
hakkında da icra sorumluluğu taşıyan Adalet 
Bakanının Yüksek Hâkimler Kuruluna müraca
ata hakkı ve vazifesi olmak lâzımdır. Eğer dev
letin suçu önleme ve takibetmek için maddî va
sıta ve malzemesi ile teşkilâtı yetmiyorsa bu ko
nuda etraflı ve rasyonel bir plânla yüksek Mec
lislerin karşısına çıkılır kadro istenir, öden ak 
talebedilir. Nitekim bugüne kadar bu alanlarda 
gelen tasarılar yüksek Mecliste kabul edilmiş
tir, 

Unutmamak gerekir ki, devletin ilk vazge
çilmez vazifesi, memlekette emniyet ve asayişi 
behemahal hâkim kılmaktır. Bütün bunları 
yapmak hususunda ciddî azim ve iradeye sahi-
bolmadığı görünen hükümetin, kanun hâkimi
yetinin yokluğu ve genel asayişsizlik karşısın
da sorumluluğu sadece savcılara ve hâkimlere 
yüklemesi, ikna edici bir davranış sayılamaa. 
Üstelik böyle bir ortamda her asayişsizlik olayı 
çıkaran da, nasıl olsa cezalandırılacağını değil, 
tam aksine düşündüğü için bildiğini yapmakta 
tereddüt etmez. 

Bu açıdan, önergede bahis konusu olan mü
essif olayda İktidarın sorumluluğu yok değildir 
denemez. Diğer taraftan orman ve insan müna
sebetlerini Anayasa icaplarına memleket ger
çekleriyle bağdaştırmak yönünde düzenlemek 
için iktidarca hiçbir tedbir alınmaması esef 
edilecek bir durumdur. Güven Partisi Meclis 
Grupunun kanaatine göre, bu son derece hayati 
konunun, orman ve insan münasebetlerini dü
zenleme konusunun hâlâ yeterli bir kanuni dü
zene kavuşturulmayışı bu çeşit asayişsizlik olay
larının çıkmasında rol oynamaktadır. 

Bu vesile ile hükümetin memleket şartlarına 
uygun bir yakıt politikasını ortaya koymak ko
nusunda 1963 yılında başlanılan çalışmaları 
bir an evvel sonuşlandırmak hususunda gayret 
göstermesini temenniye değer bulmaktayız. Ay
rıca mahrukat kanununun bu alanda uygulana
cak hükümleri de vardır, 
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Muhterem milletvekilleri; aka ak, karaya 
kara demeyi şiar edinmiş; ifna edici ve yıkıc. 
değil, yapıcı olmaya karar vermiş bir muhale
fet partisinin, Güven Partisinin sözcüsü sıfa-
tiyle asayiş ve kanun hâkimiyetinin kurulama
yışında hükümetin hatâ payını böylece belirtir
ken, iktidarın yeterince kanunlan yürütme ve 
salâhiyetlerine sahip çıkamayışımn, kanunlara 
saygılı olmak görevimizi ortadan kaldıramaya
cağı da bir gerçektir. Bu itibarla da bâzı siyasi 
partilerin kanun ve nimm fikrine saygılı ol-
mıyan tutumlarının bu alandaki menfi tesirle
rini de belirtmeden buradan geçmek mümkün 
değildir. 

Bâzı muhalefet partileri geçen yaz istanbul-
da «NATO aleyhinde gösteri yapacağız» diye çe
şitli kanunsuzluk hareketlerine girişenleri des
teklerler veya «güzel niyetli gençler» diyerek 
İM yüzlü bir müsamaha ile karşılarlar ise, mah
kemenin yasakladığı mülke tecavüz olaylarını 
teşvik ederler ise, sokağa çıkıp mücadele ede
ceklerinden sabah akşam bahsederler ise, bâzı 
öğrenci hareketleri söz konusu olduğu zaman 
boykot ile işgalin aynı şey olduğunu ve işga
lin suç olmadığını açıkça ifade ederler ise, 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) bu muha
lefet partileri kanunsuzluğu teşvik etmiş olur
lar ve genel asayişin bozulmasında belli başlı 
sorumluluk payı taşır hale gelirler kanaatinde
yim. (Güven Partisi sıralarından alkışlar) Hem 
kanunsuzluğa müsamaha edeceksin, hattâ asa
yişsizliği teşvik edeceksin, sonra da kendi me
suliyet hissenizi pervasızca unutup, iktidarı it
ham edeceksiniz; böyle bir davranış elbette in
saf ve izan sahibi vatandaşlarımızca doğru gö
rülemez, haklı sayılamaz kanaatindeyim. Hükü
metten asayiş ve kanun hâkimiyetini isteme 
hakkına sahibolanlar her şeyden evvel kendile
ri bu icaplara saygılı olmalı değiller mi? 

(Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
arz ettiğimiz sebepledir ki, böyle bir muhalefet 
partisinden bir asayişsizlik olayı ile ilgili gelen 
bir gensoru önergesini Güven Partisi Grupu 
büyük bir dikkat ve ihtiyatla incelemeyi zaruri 
görmüştür, önerge ile ilgili köylerde masum 
vatandaşlarımızMi aşın sol tarafından zehirlen
mesinin maalesef biraz mesafe aldığı da bilinir
se, ihtiyatlı olmak gerekliliği bir kat daha 
ehemmiyet kazanır, 

Muhterem milletvekilleri; dikkat edilirse, 
önergede İçişleri Bıakanı genel asayişsizlik ve 
kanun hâkimiyetinin kurulamaması durumun
dan sorumlu tutulmakta değildir, önergede, 
Belevi ve Geydoğan köylüleri arasındaki orman 
uyuşmazlığından çıkan olaylar ele alınmış ve 
vali ile ddğer görevlilerin sorumlu oldukları 
hükme bağlanmıştır. İçişleri Bakanının sorum
luluğu da bundan çıkarılıyor ve deniyor ki, 
«madem ki, vali ve diğer görevliler sorumlu
dur, şu halde onları görevlerinden almıyan ve 
adlî ve idari soruşturmanın bu kişiler görev 
başında iken yapılmasına müsamaha eden İçiş
leri Bakanı da sorumludur.» Eğer bu önerge 
İçişleri Bakanının genel asayiş ve kanun haki
miyetini kuramamaktaki sorumluluğunu belir
ten bir önerge olsaydı, Güven Partisi Grupu 
önergeye müspet oy vermekte katiyen tereddüt 
etmezdi. (Güven Partisi sıralarından alkışlar) 
Fakat önerge bu vasıfta bir önerge değildir. 
Bu itibarla önergenin bahis konusu ettiği olay 
hakkında ve bu olayın cereyan tarzı hakkında 
şimdiye kadar dinlediğiniz bâzı bilgilerin dışın
da bilgilere ihtiyaç vardır. Müsaadenizle bu 
bilgileri de kendisi burada hazır bulunmıyan, 
fakat memlekette bir idare sorumluluğu taşı
yan valinin bir kısım gazetelerde çıkan beya
natından okumak istiyorum; ta ki, ittiham edi
len ve itham olunan aynı olayda hâdiseleri na
sıl görmüşler, bu zabıtlara geçsin ve tarihe 
mal edilsin. 

25 Kasım 1968 tarihinde bâzı gazetelerde 
kısmen, bâzısında da tamamen alınan beyanat 
şudur. Bunu bilhassa okuyorum, böyle mesuli
yet taşıyan kimselerin memlekette ağır vazife
leri vardır. Uluorta bunları itham etmenin on
ları insiyatiflerini kullanmakta tereddüte sevk 
etmeleri memleketin umumi menfaatleri ile 
bağdaşır bir keyfiyet değildir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bâzı basında Sa
yın Amasya Valisinin beyanatı aynen şudur: 

«Bâzı basında ve bu arada Devlet Radyo
sunda Taşova ilçemizde cereyan eden hâdise
lerle ilgili hakikate uymıyan neşriyat yapılmış
tır. Taşova Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
yapılmakta olan adlî tahkikata ve İçişleri Ba
kanlığından gönderilen mülkiye müfettişlerinin 
yapmakta oldukları idari tahkikata müessir 
olmamaya dikkat ederek aşağıdaki hususların 
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kamu oyuna duyurulmasında fayda görülmüş
tür. 

Taşova ilçemizin Geydoğan köyü halkının 
'kışlık yakacak ihtiyacını temin etmeleri için 
6831 sayılı Orman Kanununun 31 nci maddesi 
hükümlerine müsteniden ve bedeli alınmak su
retiyle Devlet ormanından enkaz getirmeleri 
için ruhsat verilmiş ve 128 numaralı havza da 
makta gösterilmiştir, öteden beri aralarında 
husumet bulunan Belevi köylüleri köyler için
de bulunan Devlet ormanından Geydoğan köy
lülerinin ruhsata müsteniden odun getirmeleri
ne itiraz etmişler ve engel olmuşlardır. Orman 
İdaresi ile yapılan temaslarda ruhsatın daha 
müsait bir ormandan verilerek tebdili mümkün 
olamamıştır. Geydoğan köyü muhtarlığının kı
şın yaklaştığı ve mahrukatsız kalacakları yo
lunda ısrarlı şikâyetleri üzerine Belevi köyü 
muhtar ve üyelerine hareketlerinin yolsuzluğu 
anlatılmış ve Devlet ormanına müdahale etme
ye hakları olmadığı izah edilmiştir. Buna rağ
men Belevi köylüleri Geydoğanlılan ormana 
sokmamakta ısrar eylemiştir. Amasya Orman 
işletme Müdürlüğünün yazısı ile Devlet orma
nına Belevi Tilerin müdahalesi önlenerek, Gey
doğan halkının aldıkları ruhsata göre yakacak 
kışlık odunlarını getirmeleri için, gerekli ted
birin alınması hususunda Taşova Kaymakamlı
ğına ve ilgili köylere emir verilmesi talebedil-
miştir. Bu durum üzerine valiliğimiz mahallin
de takdirî güvenlik tedbirleri almaya karar 
vermiş ve karakollardan celbettiği kuvvetleri 
Taşova Kaymakamlığı emrine vermiştir. Taş
ova'ya giderek il Jandarma Komutanı ile bir
likte kaymakamın odasına davet ettiğim Bele
vi köyü muhtar ve azalarına gerekli ikaz ve 
ihtaratta bulundum. Hareketlerinin suç oldu
ğunu, Devlet ormanına müdahale etmemelerini, 
köylüyü tahrik eylememelerini ve bir hâdise 
olursa kendilerini sorumlu tutacağımı anlattım. 
Bütün gayret, tedbir ve telkinlere rağmen Be
levi köylüleri, muhtar ve âzalarının tahriki ile 
kadın ve çocukları öne sürerek erkekler de so
pa, balta, çeşitli tüfek ve tabancalarla ormana 
yürümüşlerdir. Tedbir almakta bulunan mahallî 
zabıta Belevi köylülerinin toplu silâhlı saldırı
sına mâruz kalmış ve silâh kullanmaya mecbur 
olmuştur. Tedbir alan zabıta Geydoğan köylü
lerinin müsademeye girişmeden, ormandan çe
kilmelerini temin etmiştir. Geceden ormanda 

mevzilenen Belevi köylüleri zabıtaya ateş et
mişler ve müsademe olmuştur. Devam eden mü
sademe esnasında Belevi köylülerinden ve jan
darmadan yaralananlar olmuş ve İM Belevili 
köylü de ölmüştür. Yaralılar Amasya Devlet 
Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınma
lardır. Taşova Savcılığı tahkikata el koy
muş, tahkikat devam etmektedir. Talebimiz 
üzerine içişleri Bakanlığı da İM mülkiye mü
fettişini mahalline göndermiş ve idari yönden 
tahkikat yaptırmaktadır. Çeşitli beyan ve neş
riyatta yer alan (vali ateş emri vermiştir, or
man köylünündür) sözlerinin hakikatle alâka
sı yoktur. Jandarmaya ateş emri verilmemiş, 
köylülerin toplu ve silâhlı saldırılarına mâruz 
kalan jandarma ateş etmek durumunda kal
mıştır.» Valinin beyanatı burada bitiyor. 

Şimdi bir taraftan şu ana kadar öğrenebil
diğimiz, gensoru önergesini veren takrir sahip
lerinin buradaki beyanatı ve gazete neşriyatı; 
diğer taraftan demin Cumhuriyet Halk Partisi 
gibi mahallinden tahkik ettiklerini söyledikleri 
işçi Partisinin beyanatı... Bilgilerimiz bundan 
ibarettir. 

Şimdi burada ortaya atılan bir başka un
sur da, konuda partizanlık gayretlerinin de 
yer aldığı hususudur. Bunun da mesul Bakan 
tarafından açıklanmasını rica etmekteyiz. 

İki masum vatandaşımızın ölümü ve bir kı
sım vatandaşlarımızın da yaralanmasiyle sonuç 
bulan böyle bir müessif hâdiseden üzüntü duy
mamalı elbette hiçbir vicdan sahibinin yapaca
ğı hareket değildir. Fakat müsaadenizle, bu 
hâdiseden sonra cereyan ettiğini Ulus Gazete
sinden okuduğumuz bâzı neşriyat da, muhte
rem heyetinizin üzerinde durması gerekli olan 
olaylar kategorisinden olduğu için, ona temas et
mek istiyorum. Filhakika, bugüne kadar köy
lerimizde cereyan eden bu çeşit olaylarda em
saline Taslamadığımız bir şekilde, Belevi köy
lüleri 20 Kasım sabahı - C. H. P. nün sahibi 
bulunduğu Ulus Gazetesinin 22 Kasım tarihli 
nüshasından okuduğumuza göre - köyün bağlı 
olduğu Taşova ilçesinden bir sessiz yürüyüş 
yapmışlardır. Bu sessiz yürüyüşte, köylerinden 
ölen iki kadını - gazetelerin yazdıklarını oku
yorum - senbolize eden İM boş tabut taşınmış, 
tabutlardan birinin ön cephesine «50 yaşında 
bir kadının,» ötekininkine de «15 yaşında bdr 
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gelin kızın,» diye yazılı birer levha asılmıştı. 
Yine Ulus'tan okuduğumuza göre, «Köylüler 
Taşova'daki sessiz yürüyüşten sonra, boş tabut
larla birlikte ilkinoi bir sessiz yürüyüş yapmak 
üzere kamyonlarla Amasya'ya gelmişlerdir. An
cak, sessiz yürüyüş için iki gün evvelinden izin 
alınmadığı düşüncesiyle Emniyet Müdürlüğü 
'buna izin vermemiş ve bunun üzerine Belevi 
köylüleri aralarından bir heyet seçerek, iki gün 
sonra yapacakları sessiz yürüyüşü valiliğe ha
ber vermekle görevlendirmişler ve daha sonra 
köylerine dönmüşlerdir.» Ulus devam ediyor: 
«Sesısiz yürüyüş Cumartesi günü Amasya'da 
yapılacaktır.» Ulus Gazetesinde, Amasyafaa ya
pılacağı 20 Kasım tarihinde ilân edilen bu ses
ısiz yürüyüşe ıdair mütaakıp nüshalarında bir 
habere raslıyamadık. Şimdi bakandan öğren
mek istiyoruz: Acaba böyle bir yürüyüş yapıl
mış mıdır? Amasya'da bu yürüyüşün yapılma
sından vazgeçilmiş midir ve bu nasıl cereyan 
etmiştir? 

Şimdi muhterem milletvekilleri, bizim olay
la ilgili olarak öğrenebildiklerimiz bunlardan 
ibarettir. 

Şimdi, önergeyi alarak öğrenmek istediği
miz hususlara değineceğim. 

İçişleri Bakanının önergede sözü geçen ko
nuda sorumlu olabilmesi için, evvelâ Amasya 
Valisi ile diğer görevlilerin sorumlu oldukları
nın kesinlikle tesbit edilmiş olması lâzım de
ğil midir? Görüldüğü gibi, vali beyanatında, 
çatışmayı önlemek için yetkilerini kullandığını 
ve ayrıca ateş emrini vermediğini, açıklamak
tadır. Zabıta kuvvetlerinin toplu tecavüze uğ
rayınca ateş açtığını söylemektedir, bu valinin 
beyanatı. Bu böyle midir, değil midir? Vakıa, 
0. H. P. bunu tesbit etmek için iki milletveMlU 
ni olay mahalline göndermiştir. Böyle bir hâ
disede, gerçeği öğrenebilmek bakımından, sade 
vatandaştan daha fazla hiç bir yetkiye sahibol-
mıyan bu milletvekilleri, değişik iddia sahiple
rini tarafsız bir gözle dinlemişler de, ondan 
sonra mı vali ve diğer vazifelilerin sorumlu 
oldukları sonucuna varmışlardır? Yoksa, bura
ya tek taraflı ittihamları mı getirmişlerdir? 
Aynı partinin mahkeme kararı ile menedilmiş 
mülke tecavüz olaylarını Elmalı'da tesbit et
miş olduğu hatırlanacak olursa, bu partinin 
bu son olayda da pek tarafsız bir gözle baka

mayacağı, hiç olmazsa ihtimal olarak akla gele
bilir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu durumda Güven Partisi Grupu, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu sözcülerinin it
hamları karşısında, içişleri Balkanının verece
ği resmî bilgileri dinlemek ve tartmak zarure
tini duymaktadır. Karşılıklı iddia ve savunma
ları dinlemeden, valinin ve Öteki görevlilerin so
rumluluğu konusunda Grupumuz ciddî bir fikir 
edinmek imkânından mahrumdur. Kaldı ki, ka
nun hâkimiyeti konusunda, icra sorumluluğu ta
şıyan vali, kaymakam, genel müdür gibi idari 
makam sahiplerinin kanunlara göre vazife ve 
yetkilerini ifada, onlara destek olunması mem
leketin umumi menfaatleri icabından bulunmak
tadır. 

Güven Partisi Grupunun kanaati odur ki, 
valilerimizi, kaymakamlarımızı ve bilûmum ida
recilerimizi, uluorta sorumluluk isnadı altında 
bulundurmaya hiçbir kimsenin hakkı ve yetkisi 
yoktur. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri.) 

Takrir üzerinde konuşurken akla şu soru da 
geliyor: Madem ki, vali ve diğer bâzı görevli
ler, haklı veya haksız itham altındadırlar ve 
madem M, adlî ve idari soruşturma açılmıştır. 
Acaba bu durumda, içişleri Bakanının valiyi ve 
öteki görevlileri görevden alması, soruşturma
ların selâmeti bakımından gerekli değil mi idi? 
Bu soruya da kesinlikle ne müspet, ne de men
fi cevap verilebilir. Bâzı hallerde bu gibi gö
revlilerin sorumluluğu hakkında öylesine kari
neler olabilir ki, soruşturmanın selâmeti ger
çekten onların görevden alınmasını gerektirebi
lir. Ama, bâzı hallerde de böyle karineler yok
tur. Görevliler aleyhinde ileri sürülen ithamla
rın, bu gibi ahvalde ortaya atılması mûtat ifti
ralar olduğu yolunda karineler bulunabilir. Bu 
durumda görevlileri vazifeden almak, iftira ile 
onları yıldırmak istiyenleri teşvik demek olur. 
Tamamiyle aksine, bu gibi ahvalde onları görev
den almak, kanun düşmanlarını teşvik demek 
olur ki, buna asla taraftar olamayız. (A. P. ve 
G. P. sıralarından, «bravo» sesleri.) 

Bu esaslar muvacehesinde... 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Doğ

ruyu söylemiyorsun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Dinle, din

le, solcu müşevvik! (C. H. P. sıralarından, gü
rültüler.) 
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BAŞKAN — Karşılıklı müdahalede bulun
mayınız. Sayın Şükrü Koç, daha yaya?. Buraya 
kadar intikal ediyor beyanınız. 

G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBÂŞ 
(Devamla) — Bu esaslar muvacehesinde, vali
yi ve öteki görevlileri vazifeden almak gereki
yor mu idi, gerekmiyor mu idi? Bu konuda da 
ithamları dinledik. Şimdi Bakanın vereceği 
resmî malûmatı öğrenmek durumundayız. 

Ayrıca, İçişleri Bakanından şu hususu sara
hatle açıklamasını bekliyoruz: ölüm olaylarının, 
ateş eden jandarmanın meşru savunma halinde 
oluşundan ötürü vukua gelip gelmediği konusu, 
netice itibariyle bir dâva konusu olacaktır. 
Eğer savcılık, bu görüşmeleri yaptığımız sırada 
dâva açmışsa sözü adalete bırakmak, Grupumu-
zun kanaatince en doğru hareket olacaktır. 

Sayın Bakandan bu hususu da açıklamasını 
istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; içiş
leri Bakanının vereceği bilgiler, önerge sahili 
parti grupunun iddialarını teyidederse veya bu 
iddiaların doğruluğu kanaatini bizde uyandırır-
sa oyumuzu, gensoru açılması lehinde kullana
cağız. Aksine, İçişleri Bakanının vereceği iza
hat, ileri sürülen iddiaların yetersiz olduğu ka
nısını bizde uyandırırsa oyumuz gensoru açıl
maması yönünde olacaktır. 

Sözlerimizi bitirirken, C. H. P. Genel Başka
nının «Burada umumi efkârın bilgisinden uzak 
hiçbir yön kalmamalıdır, doğru ortaya çıkarıl
malıdır, gerçek ortaya çıkarılmalıdır» konusuna 
tamamen iştirak ediyoruz. Fakat öğrenmek isti
yoruz ki, Meclislerin vâzıülyed olduğu konular
da tam açıklığa kavuşmanın müessesesi genso
ru müessesesi değil, Meclis araştırması müesse
sesidir. Ve şu anda niçin, bu kadar ciddî bir 
konunun Meclis araştırması konusu haline geti
rilmediğini de merak ediyor, düşünüyoruz. Te
şekkür ederim. (A. P. ve G. P. sıralarından, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Yu
suf Azizoğlu. 

Y. T. P. GRUPU ADINA YUSUF AZİZOĞ-
LU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Konu üzerinde görüşümüzü ifadeye geçme
den evvel üç beş kelime ile gensoru müessesesi 
üzerinde durmak isterim. 

Uzun zamandan beri bu Parlâmento, Mjillet 
Meclisi, Anayasanın haklarımızı, vazifemizi ve 
murakabe yetkimizi istimal istikametinde bize 
verdiği en müessir bir haktan, ekseriyet grupu
nun bir anlayışı yüzünden, maalesef mahrum! du-
rurn davız. ı 

Hükümetinin, her yaptığını, bir fikri sabit 
içerisinde mutlaka tasvibetmeyi bir partiye men-
subolnıamn bir icabı telâkki eden ekseriyet ğru-
pu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millet lyiec-
İİ3İ çatısı altında partileri büyük memleket:me
seleleri muvacehesinde bir kenara bırakarak, 
milletvekili olmanın, Millet Meclisi grupu ol
manın haklarının ve imkânlarının bizim için ka-
çmılmaması gereken bir vazife olduğunu unut
mamamız icabeder. 

Maalesef muhterem Adalet Partisi Grupu, 
şimdiye kadar buraya gelen meselelerin hepıen 
% 89 unda katî bir karar halinde Hükümetini 
murakabe vaziyetinden korumayı... 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — Demek ki, vazi
fesini tam yapmıştır. 

Y. T. P. GRUPU ADINA YUSUF AZİSOĞ-
LU (Devamla) — Sayın arkadaşımın ifade etti
ği gibi bir vazife telâkki etmektedir. Biz, böyle 
bir vazife anlayışı içinde bulunmadığımızı peşi
nen ifade etmek isteriz. 

Ve yine sözlerime girişmeden muhterem paş-
kana hitaben de bir temennide bulunacağım,, ba
na «Esasa girmeyiniz» demesinler; çünkü esas 
müzakeresi yapılmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu, bir ihtimale gö
re burada Başkanlık yapmak mümkün djeğil. 
O bakımdan rica ederim... O bizi ilgilendirıiıez; 
esas müzakeresi yapılacak mı, yapılmıyacakjmı? 
Biz, usul kaideleri muvacehesinde bu gensoru 
önergesinin gündeme alınıp alınmaması tartış
masını idare etmeye mezun ve memuruz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA YUSUF AZİZOĞ
LU (Devamla) — Sayın Başkanım, bu ihtimal 
hemen hemen katiyet ifade eden bir ihtimaldir. 
Bu ihtimal hakkındaki kanaatler ve beyainlar 
geçmiş hâdiselerin hatırlananasiyle tesfoit edi
lebilir. Zatıâliniz Başkan olarak bu Parlâmen
toda kaç tane gensoru müzakere ettiğinizi | lüt
fen hatırlayınız, ondan sonra benim ihtimalimin 
ne mâna ifade ettiğini takdir buyurursunuz. 
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BAŞKAN — Efendim, şimdi şu görüşme sı
rasında zatıalinizin bendenize karşı böyle bir 
sual tevcih etmesi gereksiz, yersiz ve usulsüz. 
Onu takiben lütfediniz, ben burada, görevimin 
icabı olarak bu gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmaması konusunun tartışmasını idare 
etmeye mezun ve memurum, bu hudut dışına 
çıkamam. Kaideler beni bu şekilde bağlamıştır. 

Y. T. P. GRUPU ADINA YUSUF AZİZOĞLU 
(Devamla) — Benib Sayın Başkana sual tev
cih etmem ne kadar gereksiz ise, benim beya
natıma durup dururken, konuşmama müdahale 
etmeleri de o kadar gereksizdir. Lütfetsinler, 
biz burada görüşlerimizi Millet Meclisine hita
ben, Türk Milletine hitaben yapıyoruz, sözleri
mize müdahale etmesinler. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Azizoğlu. 
Y. T. P. GRUPU ADINA YUSUF AZİZOĞLU 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
inönü'nün bir gensoru takriri halinde Meclisin 
huzuruna getirdiği olay, gerçekten müessir bir 
olaydır. İki vatandaşın hayatına malolan, 13 
vatandaşın hafif veya ağır yaralı silâh teca
vüzüne, devlet kuvevtleri tarafından, asayiş 
kuvvetleri tarafından silâhla tecavüze, muka
beleye mâruz kalmış bulunmaları bakımından 
gerçekten üzücü ve vahîm bir olaydır. 

Bu olay, yıllardan beri memleketimizde ce
reyan etmekte olan çeşitli asayiş ve zabıta va
kalarından ancak bir tanesidir. Hakikaten son 
zamanlarda bu kabîl hâdiseler Türkiyede çok 
sık cereyan etmektedir. Bunun elbette ki birta
kım nedenleri olmak lâzımgelir. 

Biz, bunu belli - başlı iki sebebe bağlıyo
ruz: Türkiyede göze görülür şekilde, elle tutu-
tur şekilde bir partizanlık vardır. Nereye git
seniz, hangi hâdisede derinliğine bir tetkik yap
sanız partizanlığın kötü tesirlerini, kötü tema
yüllerini mutlaka görürsünüz. 

Bunun yanı başında Türkiye'de yukarıdan 
aşağıya yine gözle görülür, elle tutulur şekil
de vazifelilerde bir kifayetsizlik vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, rahatlıkla ifade 
edebiliriz ki, bugün Türkiyenin 67 vilâyetinde 
yedi vali yoktur. Nahiye müdürü olamıyacak 
kaabiliyette, sicil alamamış birçok idare âmir
leri, şu partinin bu partinin adamıdır diye geti
rilip bu makamlara oturtulmuş; adamcağızın bu 
kifayetsizliğinin yanı başında ne bir salâhiyeti, 
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ne bir inisiyatifi mevcut değildir, ilkokul me
zunu olmıyan parti başkanlarının sekreteri me
sabesinde, onların tesir ve nüfuz ve baskısı al
tında bocalıyan bu zavallı kişiler bu memleket
te birçok hâdiselerin hakiki sebepleridir. (Or
tadan ve sağdan alkışlar.) Basiretli, kiyâsetli 
bir idare âmirinin yerinde ve zamanında ala
cağı tedbirlerle önlenecek olan en basit zabıta 
vakaları da, işte Amasya'da olduğu gibi va
tandaşların hayatına, birçok vatandaşların ya
ralanmasına, birçok vahîm neticelere bağlana
cak mahiyetler arz etmektedir. Bütün bunlar 
işin başında bu işin ehli olarak bu sandalye
leri, bu makamları dolduran kimselerin mev-
cudolmadığının, bunları birtakım tesirlerle, bir
takım baskılarla inisiyatiflerden mahrum hal
de bırakmanın neticeleridir. Bunu iktidar Par
tisinin muhterem mensupları, Hükümetin muh
terem azaları ne kadar şiddetle ret ve protes
to ederlerse etsinler, bu, Türkiye'nin bir ger
çeğidir. 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — Ayıp, ayıp! 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Bölücülüğe müsaade etmediğimiz için.. 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Buyuru
nuz beyefendiler, kifayetsizlik nerelere geliyor? 
Türkiye'yi idare eden bir Dahiliye Vekili, 
ki bu, muhtar olamıyacak güçtedir bizim ka
naatimize göre.. (Orta ve sağ sırlardan alkışlar 
ve bravo sesleri; A. P. sıralarından kapak vur
malar ve «sözünü geri al» sesleri.) 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Böyle 
konuşman ayıp, ayıp.. (Gürültüler.) 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — Parlâmento 
âdabına uymak lâzım. 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Memle
ketin meseleleri üzerinde kanaatlerimizi, teşhis
lerimizi, ıstıraplarımızı ifade ederken ne diyor 
muhterem arkadaşlarım?. Bunu bütün Mec
lisin, bütün Türkiye efkârı umumiyesinin duy
masını isterim. Lütfen dinleyiniz. (Gürültüler.) 

OSMAN ATİLLÂ (Afyon Karabisar) — if
tira ediyorsun, iftiradır bu.. 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — «Bölücü
lüğe müsaade etmiyoruz da..» Yani Azizoğlu Tür
kiye'yi bölmek istiyen adam, «ona müsaade et
miyoruz da onun için böyle konuşuyor», idareye 
bakınız, takdire bakınız, müdahaleye bakınız.. 
Memleketi nasıl bir espri içinde gördüklerinin 
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ve sürüklemek istediklerinin delillerini Yüksek 
huzurlarınızda görünüz ve hakikaten Türkiye 
olarak, bu memleketin vatandaşı olarak ne çe
şit ıstırapların ve talihsizliklerin içerisinde bu
lunduğumuzu bir kere daha beraber tesbit ede
lim. 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu, bu ifadenizde 
mevcut bir husus bir arkadaşınızı tahkir ma
hiyeti arz ediyor. Kaldı ki, o arkadaşınız Tür
kiye Hükümetinin bir üyesidir. Bunu açıkça 
kürsüden beyan etmek cesaretini gösteriyor
sunuz. içtüzüğe göre bir arkadaşınız hak
kında I kavlen bu şekilde bir beyanda bulun
manız yersiz ve lüzumsuzdur. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Muhtarlık hakaret değildir. 

BAŞKAN — Ben biliyorum onu. 
YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Sayın 

Başkan, sizin işgal ettiğiniz o makam çok ul
vi bir makamdır. O makamın size emrettiği 
şey, bütün meselelerde faziletkâr bir taraf
sızlık içinde bulunmaktır. Burada boyu, şeyi 
ne olursa olsun, bir milletvekili, bir partinin 
başkanı konuşuyor. Sizin yanıbaşınızda bir 
Dahiliye Vekili; «Ben sizin bölgecilik yapmanı
za müsaade etmiyorum» diyor. Bu hakaret de
ğildir, bu bize hakaret değildir. Ben bunu söy-
liyen adamın bu memlekette muhtar olmaya 
dahi lâyik olmadığını söylüyorum, bu haka
ret oluyor. Sizin takdiriniz.. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Azizoğlu, rica 
edeyim eğer böyle bir beyan duymuş olduğu
nuz anda Başkanlığa bu meseleyi şikâyet et
miş olsaydınız aynı mahiyetteki beyanıma Sa
yın Bakana yapardım. Meseleyi muayyen kai
delere oturtmak gerekir. Lütfediniz, bu kür
süde bir partinin de Genel Başkanı olarak ko-
nuşmuyorsunuz,aslında grup adına konuşuyor
sunuz. Biz meseleleri böyle, bu şekliyle mü
talâa etmeye mecbur da değiliz. Çok rica ede
yim, beyanınızda ithamkâr ifadelerden ziya
de daha yumuşak ifadeler kullanmak su
retiyle şu gensoru önergesinin gündeme alı
nıp alınmaması hususunu tartışalım. 

YUSUF AZİZOĞLU. (Devamla) — Sayın 
Başkanım, siz böyle ikide bir müdahale et
meye de mecbur değilsiniz, lütfen. Eğer orta
da bir tariz varsa, tarizin ağın Sayın İçişle
ri Bakanı tarafından yapılmıştır. Ben onu si

ze şikâyet etmedim, oradan da size bir şikâ
yet gelmedi. Ama siz müdahaleyi mutlaka:bir 
vazife gibi telâkki ediyorsunuz ve konuşma jim-
kânını vermiyorsunuz bana. 

BAŞKAN — Peki Sayın Azizoğlu. Sayın 
Azizoğlu siz hitabet kürsüsünde konuşuyorsu
nuz ve bütün bunu Meclis duyuyor. Öteki bir 
müdahaledir. Müdahaleden şikâyet hakkiniz 
Başkanlığa vardır. Lütfediniz ve devam edi
niz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA YUSUF AZİZOĞ
LU (Devamla) — Ben itham etmiyorum Sa
yın Başkan. Ben bir kanaati ve bir teşhisi ifa
de ediyorum; kifayetsizlik vardır diye. Be
nim kanaatim odur ki, yukardan aşağıya Tür
kiye'de bir kifayetsizlik vardır. Amasya 1nın 
Belevi köyündeki müfrezede bir kifayetsizlik 
vardır, Amasya Valisinin bu meselenin ele (alı
nışında, takdirinin ve salâhiyetinin kullanılı
şında, oraya ekibin gönderilişinde bir kifa
yetsizlik vardır. Dâhiliye Vekilinin tutumun
da bir kifayetsizlik vardır. Yukardan aşağıya 
bir kifayetsizliktir ki, Türkiye'de bu hâdise
ler bir silsile halinde, biribirini kovalıyan hâ
diseler halinde, her gün büyüyen, her gün 
bu memleketin huzurun kaçıran, asayişini şel-
beden hâdiseler halinde cereyan edip git
mektedir. Eğer bu memleket kifâyetsizliljier 
içinde, sıkıntılar içinde bulunmasa idi, bu (hâ
diselerin büyük ihtimalle mühim bir kısmı ce
reyan etmiyecek ve bu kadar vâim neticelere 
vâsıl olmıyacaktı. Benim söylemek istediğim 
budur. Ben kimseye ne tecavüz ediyorum, ne 
de küçültmek için bir ifade içinde bulunuyo
rum. 

Geçen gün Sayın içişleri; Bakanı buna tyen-
zer bir hâdise hakkında bu kürsüde beyjan-
larda bulundular. Gaziantep'te hemen hemen 
bütün Türk t efkârı umumiyesinin ittifakla 
kabul ettiği şekilde, bir emniyet müdürü sa
lâhiyetini çok taşarak, haksız bir hudut içine 
girerek bir; vatandaşın hayatına kasdetmişjtir, 
öldürülmüştür bir vatandaşı. Antep'te hakika-
katen çok üzücü birtakım mukabeleler ol
muş, taşkın hareketler cereyan t etmiştir. |Bir 
içişleri Bakanına düşen vazife, vatandaşın 
durumu ile salâhiyetinin durumunu aynı in
saf; ölçüsü içinde, ikisini de aynı görüş zavi
yesi içinde mütalâa ederek ifade etmektir. 
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Öldürülen adamın hâdise ile hiçbir alâkası 
yok, öyle bir tespit yok.t Bir kaçakçı olduğu
nu, (Bu adam öldürülürken kaçakçı olarak 
vurulmamış,, öldürülmemiş, başka türlü bir suç 
şüphesi ile vurulmuş)* Antep'deki ayaklanma
larda, hâdiselerde katî. olarak tahrik bulundu
ğunu, hâdiseyi daha çok alevlendirecek ma
hiyette, kendi maiyetini mutlaka himaye et
mek mecburiyeti esprisi içinde meseleleri ele 
almakla bu çeşit hâdiseleri hakikaten Türki
ye'de daha çok artırmanın yolu üzerinde, 
tutumu üzerinde bulunduğunu Meclis önünde 
de göstermiş bulundu. Bir içişleri Bakanına 
düşen durum bu değildir. Gerçekleri olduğu 
gibi göstermek lâzımdır. Memur da suç işliye-
bilir, memur da insandır, vatandaş suç işle
yebilir. Ama bitaraf bir görüş içinde mut
laka kendi maiyetinin kabahatini örtmeyi bir 
usul halinde kabul etmemek anlayışı içinde 
meseleler ele alınırsa işi selâmetle bir neti
ceye götürmek çok daha kolay olur. Bu tu
tum gerçekten Türkiye'de meseleleri büyüt
mektedir, hâdiseleri artırmaktadır ve muka
vemetler biraz da belki bu çeşit bir anlayı
şın, bir tutumun neticesi olarak ortaya çık
maktadır. 

Lütfen bu davranışlarından vazgeçsinler, 
meseleleri gerçekten bir idareci zihniyeti için
de, yapıcı ve oldurucu bir anlayış içerisinde 
ele alırlarsa çok daha iyi neticeler almak 
ve memlekette meseleleri lâyık bulundukları 
ölçüler içinde muhafaza etmek suretiyle hal
letmek yoluna götürmek imkânı hâsıl olabilir. 

Sevgili arkadaşlarım, hakikaten yine dik
kati çeken bir vaziyet de, Türkiye'de Devlet 
kuvvetlerine karşı koyma temayülleri son 
zamanlarda çok göze görünür şekilde artmış
lar. 

Amerikan Filosunun gelişi olaylarındaki 
hâdiseler ve memleketin diğer birçok tarafla
rında cereyan eden hâdiselerde vatandaşta 
Devlet kuvvetlerine karşı koyma temayülü 
mevcuttur. Bu, muayyen bir tutumdan men
şeini alan bir hâdise gibi gözükmektedir 
bize. Eğer Altıncı Filo hâdiseleri dolayısiyle; 
ki, biz de onun içinde birçok tahriklerin bu
lunduğu kanaati içindeyiz; suçlular tesbit edi
lerek zamanında en müessir zabıta tedbirleri 
alınmak suretiyle, zamanında bu hâdiseleri 
önleyici tedbirlere teşebbüs etmek suretiyle 

bu gibi çılgın, bu gibi haksız, bu gibi Türki
ye'nin itibarını zedeleyen hâdiselere meydan 
verilmemiş olsaydı bundan sonra neşet eden 
birçok hâdiselerde buna benzer cesaretler gös
termek imkânı mevcudolmazdı. Ama bâzı 
meselelerde Hükümet, üniversite muhtari
yeti, bilmem şu nam altında mesuliyetten 
ve hâdiselerden kaçmak suretiyle bir yan
gını, başlıyan bir olayı kendi haline terk et
mek suretiyle mesuliyetinin icaplarından kaçı
nır hali içersindedir. Bunlar Türkiye'de çok 
kötü emsal teşkil etmektedir. Bugün Türki
ye'de asayiş mevzuunda, eşkiyalık mevzuun
da, tecavüz mevzuunda, zabıtaya karşı gel
me mevzuunda öyle bir hava Hâkimdir ki, 
sanki kim ne yapsa yanına kâr kalacaktır. 
Her şey örtbas edilecek, her şey küçümsene
cek, meselenin derinliğine inilmiyecek, ge
rekli tedbirler alınmıyacak ve Hükümetin 
meseleleri görmemezlikten gelmek, küçültmek, 
küçük göstermek, örtbas etmek suretiyle ge
çiştirmek temayülü vatandaşa da birtakım 
yanlış kanaatler vetutumlar telkin eder 
mahiyet arz etmektedir . 

Sayın milletvekilleri, Amasya olayının adlî 
cephesi bütün açıklığı ile meydandadır. El
bette adalete intikal edecektir. Suçlular lâyık 
oldukları, müstahak oldukları cezayı görecek
lerdir. Diğerf meselelerdeki Hükümetin tu
tumunu, Hükümetin tutumu karşısındaki gö
rüşlerimizi, kanaatlerimizi ifade ettim. Ama 
bu meseleyi aynı vuzuh içerisinde mütalâa 
etmek durumunda değiliz. Yani, hakikaten 
köylünün silâhlı bir mukabelesi mevcut mu
dur, köylü tarafından zabıtaya bir tecavüz 
vâki olmuş mudur, zabıta kuvveti içersinde 
köylü gibi silâhla, kurşunla yaralanmış olan
lar var mıdır, yahut başka türlü, taşla yara
lanmalar mevcut mudur? Valinin, İçişleri Ba
kanlığının cereyan eden müracaatları ve ikaz
ları üzerine almış olduğu tedbirler nelerdir, 
bunları bilmiyoruz. Bu konularda İçişleri Ba
kanının izahatını dinlemeye ihtiyacımız vardır. 
Biz memlekette buna. benzer cereyan eden çe
şitli hâdiselerin verdiği kanaate göre ifade et
tik, ama Amasya hâdiselerini tek taraftan din
ledik. Sayın inönü, köylüleri dinlemiş, köylüler 
gelmişler, acıklı bir lisanla hali ifade etmişler. 
iki milletvekilini göndermiş. Bu milletvekilleri 
kimlerle temas etti, hangi tarafı dinledi, ne gibi 
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vesikalara ve görgülere istinaden valinin, ida
renin kabahatli olduğunu tesbit etti, bilmiyo
ruz. Ancak Sayın içişleri Bakanının mukabil 
izahatından sonra daha vuzuhlu bir şekilde me
seleye nüfuz etmek imkânı hâsıl olacak. 

Bu sebeple geçmiş hâdiselerde Hükümetin 
bariz hataları mevcudolmasma rağmen, bu hâdi
sedeki görüş mevzuunda, biz Yeni Türkiye Partisi 
olarak kati bir karar, katî bir kanaat ifade 
edecek durumda değiliz. Bu kanaatimizi, Sayın 
Çelikbaş arkadaşımızın ifade ettiği görüşe mu
vazi olarak, içişleri Bakanını dinledikten son
ra; Bakanlık olarak ne tedbir alınmış, valilik 
olarak ne tedbir alınmış, zabıtanın, müfrezenin 
oradaki bu hâdiselerdeki davranışı, karşıkarşıya 
bulunduğu mukavemet, tecavüz nelerden iba
ret olmuş, bunları dinledikten ve Hükümetin bu 
konudaki tedbir ve teşebbüslerini öğrendikten 
sonra bu istizah takririnin kabulü lehinde veya 
aleyhindeki görüşlerimizi ifade edeceğiz, tesbit 
edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, biz memlekette cere
yan eden meseleler muvacehesinde iktidar ka
dar muhalefetin de mesuliyet payı bulunduğu
nu, mesuliyet duygusu ile mücehhez bulunması 
icabettiğini idrak edenlerdeniz. Bütün her me
seleyi mutlaka Hükümete yüklemek, Hüküme
tin yaptığı bütün icraatta suiniyet ve suç ara
mak sureti katiyede bizim görüşlerimize muva
zi olmıyan bir tutum, bir anlayış tarzıdır. Ama, 
maalesef Dâhiliye Vekâletinde, bu çeşit mev
zularda tevali eden aksaklıklar hakikaten göze 
çarpar mahiyettedir. Hakikaten bu vekâletin tutu
mu, politikası, metotları üzerinde bir tetkika giriş
mek, yanlış hareketlerini tashih etmek, Türki
ye'nin idaresi mevzuunda daha oldurucu, daha 
yapıcı, daha çok vatandaşı tatmin eden, Tür
kiye'ye huzur getirecek teşebbüslere girişmesi, 
Türkiye'nin idare mekanizmasını işgal eden ele
manların kifayeti hakkında, parti görüşlerini 
bir tarafa iterek, memleketçi bir anlayışla bir
takım teşebbüslere girişmesi, bu memleketin şid
detle arzu ettiği bir ihtiyaçtır. Ben arkadaşla
rımı temin ederim ki, bu idare mevzuunda asa
yiş mevzuunda, yalnız muhalefet değil, iktidara 
mensup vatandaşlar dahi mustariptirler, şikâ
yetçidirler. Bunu, muhalefetin iktidarı kötüle
mek, iktidarı vatandaş gözünde küçük düşür
mek veya itibarını kırmak istikametinde bir 

zihniyetin mahsulü telâkki etmesinler. Türkiye'
nin bir derdidir. Türkiye'de bu, aksıyan bir 
tutumdur. Türkiye'de bu, büyük bir meseledir 
ve bu mesele daha çok büyümek istidadmdadır. 
Kaldı ki, bunu halletmek, buna müspet tejdbir-
ler ve çareler bulmak pekâlâ mümkündür.! Ye
ter ki muhterem Hükümetimiz bunu kabul et
sin, bu aksıyan adımları, bu kanayan yarayı 
kabul etsin, tedbirine tevessül etsin ve bu yol
da gerekli teşebbüslere girişsin. 

Bizim mâruzâtımız budur. Bu takrir hak
kındaki görüşümüzü, arz ettiğim gibi, Sayın 
içişleri Bakanının izahatından sonra karara 
bağlıyacağız. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yüce Meclis huzurunda tek
rar ifadeyi faydalı telâkki ediyorum: işbu tak
rir, münhasıran Sayın ismet inönü tarafından 
verilmiş ve Taşova'nın Belevi köyünde vücut bu
lan hâdise üzerine açılması istenilen bir gensoru 
takriridir. Her arkadaşımızın konuşmalarını bu 
sınır dâhilinde yapması, usul kaidelerinin ikti
zasındandır. Bunun haricinde vukubulan hiç
bir tenkid Başkanlıkça kabule şayan görülme
mektedir. 

Başka parti grupları adına beyanda bulun
mak istiyen?... Adalet Partisi Grupu adma Sa
yın Kılıçoğlu, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA î ETEM KILIÇOĞLU 
(Giresun) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanı Sayın inönü'nün, 19 Kasım 1968 günü, 
Taşova ilçesinin Belevi köyünde cereyan eden 
bir olay hakkında ve bu olayın tarzı cereyanı 
içinde vazifeli olan kimselerden vali ve öteki 
görevliler hakkında gerekli tedbiri hemen al-
mıyan ve idari adlî kovuşturmanın selâmeti için 
onları işbaşından hemen uzaklaştırması gere
kirken bunu yapmıyan içişleri Bakanı halikın
da Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca genso
ru talebinde bulunması üzerine Adalet Partisi 
Meclis Grupunun bu konudalri görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın inönü'yü dikkatle dinledik. Hemen 
şurasını ifade edeyim ki, başka bir - iki olayda 
da cereyan ettiği için, hâdiseyi olduğu ; gibi 
değil, kendilerine nakledildiği şekilde bu j kür
süden ifade ettikleri için, olayın ne olduğunu, 
tamamiyle bir objektiflik içerisinde arza çalı
şacağım. 
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Hâdise nedir? Hâdise; Taşova'nın Belevi kö
yü ile Geydoğan köyü arasında eskiden beri bir 
orman anlaşmazlığı, başka bir ifade ile orman
dan istifade etme şekli dolayısiyle çıkan ihtilâ
fın son anda patlak vermesi ve bu şekilde bir 
müessif olayın meydana gelmiş olmasıdır. 
Gündoğan köyü orman idaresine müracatta bu
lunmuş, zati odun ihtiyacı için kendilerine ruh
sat verilmesini orman idaresinden talebetraıiş-
ler. Bu talebi ormanın yakınında bulunan Belevi 
köyü halkı, başlarında muhtarları olmak üzere, 
tarlalarından geçerek bu odunu alacaklarını 
ileri sürerek, mağdur olacaklarını ileri sürerek 
bu ruhsatın verilmemesini ilgili kaymakamlık
tan, orman işletmesinden ve valilikten sırasiyle 
talepte bulunarak istemişlerdir, ilgili merci
ler bu taleplerin tetkikinden sonra Belevi köy
lülerine bu müracaatlarının yerinde olmadı
ğını, kendilerine yakın bulunan ormandan 
Geydoğan köyü halkına zati ihtiyaçları olan 
odunun verilmesi lüzumunu bildirmişlerdir. 
Şimdi, hâdise bütün çıplaklığı ile bu. 6831 sa
yılı Orman Kanununun 31 nci maddesi (Ta
hammüle müsait ve en yakın yerden zati ihti
yaçların verilmesi) ni âmir bulunmaktadır. 

Sözlerimin başında Sayın inönü'ye hâdise
nin yanlış intikal ettirildiğini ifade etmiştim. 
Akla hemen bir sual geliyor, acaba hakikaten 
en müsait ve en yakın orman burası mı idi? 
Madem ki, hâdise, iki köy arasında idarenin 
de Vilâyetin de üzerinde titizlikle duracağı bir 
konu haline gelmdş, acaba başka yerden ve
rilmesi mümkün değil mi idi? Biran için böyle 
olduğunu kabul edelim ve diyelim ki, madem 
M, iş bu safhaya geldi, Valilik bütün terti
batı aldı, önemli bir hâdise ortada var, vaz 
geçseydi de başka bir yerden verilseydi ol
maz mı idi? Hâdiseyi iyice tetkik ettiğimizde 
görülecektir ki, bu geçimsizlik, sözlerimin ba
şında da ifade ettiğim gibi, eskidir. 1964 yılın
da Geydoğan köyü halkı zati ihtiyaçlarını Be
levi köyünün yakınında bulunan 127 numaralı 
havzadan tedarik etmişlerdir. O zaman Belevi 
köyü halkının ne tarlasından geçmişler, ne on
lara zarar vermişler, ne de bir haksızlık, bir 
partizanlık olmamış. O zaman yani 1964 yılın
da gelip almışlar. 

(0. H. P. sıralarından mahiyeti anlaşılmı-
yan müdahaleler.) 
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Dinleyiniz efendim, dinleyiniz, öyle gitti
ğiniz yerden suç delillerini alıp da Sayın Genel 
Başkanınıza getirip de vazife yaptığınız gibi 
bunu atlatamazsınız. Biraz dinleyiniz de ondan 
sonra. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Konuyu bita
raf ane anlatınız. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Siz de 
kanuna, nizama saygılı olun. 

BAŞKAN — Sayın Akal, sizin bir şey de
meye hakkınız yok. Sayın Kılıçoğlu, sizin de 
müdahaleye cevap vermeye hakkınız yok. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — 1964 
yılında gidip almışlar. Belevi köyü halkının 
sanki o zaman hiç tarlası yok; helikopterle mi 
gidip aldılar, yerin altından mı gidip aldılar, 
nereden gidip aldılar? 1964 yılında oradan ya
kacak ihtiyaçlarını tedarik etmişler. Kâfi de
ğil. Sayın inönü buyurdular ki, «bir defa yol 
olursa ondan sonra mütemadiyen bu ıstırap de
vam edecektir» 1965 yılında gitmişler gene 
aynı yerden almışlar. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Tavzih edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Akal, tavzih etmek hak
kınız dahi yok, oturunuz da dinleyiniz rica 
ederim. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — 1966 
yılında da gitmişler, gene 127 numaralı havza
dan zati ihtiyaçlarını tedarik etmişler. 1967 
yılında «Hayır» demişler, gene karşılıklı iti
razlar, nizalar, müracaatlar, şikâyetler olmuş, 
tutmuşlar bu defa 35 kilometre uzaktaki bir 
yerden gene 6831 sayılı Kanunun 31 nci mad
desine dayanılarak demişler ki, «Siz falan yer
den zati ihtiyacınız olan odunu gidip alacaksı
nız». Mesafesine bakmışlar, 35 kilometre. Tabiî, 
Geydoğan köyü halkının 35 kilometrelik me
safeden, yolu olmıyan böyle bir yerden zati ih
tiyaçlarını gidip tedarik etmeleri mümkün de
ğil. Nitekim, o sene, 1967 yılında Geydoğan 
halkı orman idaresinden zati ihtiyacını temin 
edememe yüzünden kışı zor atlatmışlar. 

Şimdi, meseleleri ele alırken «Bir köyün 
halkı mağdur olur da öteki köyün halkı ol
maz» diye mütalâa etmeye imkân yoktur. 
Mağduriyet varsa, eğer bir vatandaş her han
gi bir idarenin yaptığı muameleden mağdur 
oluyorsa bu mağduriyeti izale edecek tedbiri 
almak icabeder. «O köy halkı şu kanaati taşı-
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yor da onun için oldu, bu köyün halkı bu ka
naati taşıyor da bunun için oldu» denilemez. 
Kim takdir edecek? 6831 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesine göre tahammüle müsait en yakın 
ormanı tesbit edecek olan Parlâmento üye
leri midir, siyasi parti mensupları mıdır, kö
yün muhtarı mıdır, vali midir, kaymakam mı
dır, yoksa içişleri Bakanı mıdır? Hayır. Kim
dir bunu tesbit edecek olan? Mahallî orman iş-
letmesidir. 

Bunu neden söylüyorum? Eğer demokra
tik nizamı yürütmek kararında isek, ki öyle 
olmamız lâzım, herkesin yetkisine ve vazife
sine saygılı olmak mecburiyeti vardır. Yok
sa her istiyen «Orası değildir, burasıdır, şöyle 
olmıyacak böyle olacak» derse burada keşme
keş olur, demokratik nizam olamaz. 

Tesbit etmiş, diyor ki, «Falan yerden ala
caksınız», 35 kilometre mesafe. Geydoğan hal
kı boyun eğmiş, gidip alamamış, mağdur ol
muş, o kışı zor atlatmış. Şimdi, 1968 senesi gel
miş. 1968 senesinde Geydoğan halkı «1964, 
1965, 1966 da bize 127 numaralı havzadan ve
rildi, yine zati. odun ihtiyacımızı buradan ve
rin» diye müracaatta bulunmuşlar. «Geçen se
ne de, yani 1967 senesinde de bizi 35 kilomet
re uzaklıktaki bir yerden almaya icbar etti
niz, alamadık, yine aynı yerden verdiniz» di
ye müracaatta bulunmuşlar. Mahallî Orman 
İdaresi buna «Peki» diyor. Belevi köyü halkı 
gidip Kaymakamlığa Orman idaresine müra
caatta bulunuyor, Vilâyete müracaatta bulu
nuyor. Tekrar tetkik ediliyor. Ne tetkik edili
yor? Hakikaten şu münakaşayı tekrar alevlen
dirmemek için «Acaba Geydoğan halkına ta
hammüle müsaidolan en yakın ormandan ya
kacak ihtiyaçlarını tedarik ettirmek mümkün 
müdür, değil midir?» diye hem kaymakamlık, 
hem Orman işletmesi, hem Başmüdürlük, 
hem vilâyet gerekli tetkikatını yapıyor. Ne
tice itibariyle diyorlar ki, «Hayır, olamaz, ge
çen sene en yakın yer olan 35 kilometreden ver
dik, vatandaşlar, köylüler bunu alamadı mağ
dur oldular. Binaenaleyh yine aynı yerden al
maları icabeder» 

Arada bir noktayı daha ifade edeyim: Be
levi köyünün hemen yakınında bir köy daha 
var; Dereli köyü. Bendeniz gitmedim ama 
harita üzerinde tetkik ettim, alâkalı arka-
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daşlardan da dinledim, elimde de bâzı resmî 
belgeler var, onlara dayanarak söylüyorum. 
Yanlış olması hiç mümkün olamaz, çünkü res
mî mercilerin yanlış bir belge hasırlamaları, 
tanzim etmeleri mümldin değildir, hüsnüniyet 
aslolduğuna göre. 

Dereli köyü her zaman anyı havzadan, 127 
numaralı havzadan gidip yakacak ihtiyacını 
temin ediyor. Peki acaba bunlar nereden gidip 
de geliyorlar? Bunlar da Belevi köyü halkının 
tarlasını çiğniyerek mi gidip geliyorlar? Hayır, 
yok öyle bir şey. Çünkü, yol iz olmasaydı, 3 se
ne arka arkaya aynı yerden gidip gelmeleri 
mümkün olmazdı bir defa. 

Şimdi hâdise nasıl oluyor. 

Sayın İçişleri Bakanı her halde izahlarında 
ifade edecekler; orada valinin, kaymakamın 
Belevi köyü halkını, muhtarını, ihtiyar heyeti 
asalarını, ileri gelenlerini davet edip kendilerine 
başka türlü bir hal çaresi bulunamadığını, ka
nuna nizama saygılı olmalarını, lisanı müna
siple ifade ettiğini, söyliyecekler, ben o nokta 
üzerinde durmuyorum. Yalnız talarirde, ifadesi
ni bulan bâzı noktalara cevap verebilmek için 
kısaca bir noktaya dönüyorum. 19 Kasım günü 
tebligat yapılmış, vali yanında alay komutanı 
da olduğu halde daha önce Taşova'ya gitmiş, 
orada ilgili köy muhtarını ve alâkalılarını da
vet etmiş ve biraz önce ifade ettiğim nasihat, 
tenbihat, hattâ ihtarda bulunmuş. 

Şimdi bir nokta kanaatimce önemlidir; hâ
diseler böyle, 18 inde böyle olmuş, 19 nda şöyle 
olmuş, 20 sinde buraya gelmişler, Sayın İnönü 
ils görüşmüşler, 21 nde şöyle olmuş, 22 sinde 
müfettiş gitmiş 23 nde bilmem ne olmuş... Aca
ba bu kadar seri ceryan etmiş mi hâdise? Yani 
idare böyle bir istimal içinde meseleleri, hâdise
yi, mahalli, muhiti, halkın haleti ruhiyesini in
celemeden, başka hal tarzları aramadan hemen 
günü gününe, arkasına hemen jandarma
ları toplamış oraya göndermiş; «Gelin bakalım 
Hükümetin emridir, bu olacaktır» diye halkı 
muhatap mı etmiş? 

Muhterem arkadaşlar, odun kesme izninin, 
ruhsatnamenin tarihi 14 . 10 . 1968 dir. Hâdise
nin cereyan ettiği gün 19 . 11 . 1968 dir; aşağı 
yukarı bir ay beş gün olmuş. Demek ki, bir ay 
beş günlük zaman içinde idare iki köy halkını 
uyuşturabilmek, iki köy arasında her hangi bir 



M. Meclisi B : 10 27 . 11 . 1968 O : 1 

müessif hâdiseye meydan vermemek için elinden 
gelen her türlü gayreti sarfetmiştir. Ama, hiç 
kimse diyemez M; «Efendim oradan almasalar-
di da Geydoğan köyü halkı geçen seneki gibi 
yine yakacak odunsuz kalsaydı» Bu denilemez 
bizim anlayışımıza göre. 

Geliyorlar, bakıyorlar ki; kim geliyor, Gey
doğan köyü halkı, ormana bir hayli mesafede 
bir yerde bekliyor. Ne oluyor? İki tane jandar
ma; bir astsubay nezaretinde bir er geliyorlar 
tam hâdisenin cereyan ettiği yere, orada kadın
lar, çocuklar, gençlerle karşı karşıya geliyorlar. 
Öncü olarak gelmelerinin sebebi; hâdiseyi izah 
edip, buradan almak mecburiyetinde olduğunu, 
kanun hükmünün jandarma marifetiyle yerine 
getirileceğini ifade etmektir. Bunun için geli
yorlar. Fakat karşılaştıkları manzara şu : Taş
lar, sopalar, silâh sesleri, bağırmalar ve bu ara
da astsubayın yanında bulunan jandarma eri 
de yere düşüyor. Bunun üzerine taş atıyorlar, 
Bunu nereden söylüyorum? Elimde isim var, 
ama saymıyorum. Hakikaten üzülmemek müm
kün değildir, i]ki vatandaşımız bu müessif olay 
sonunda vefat etmişlerdir. Ama sayıyoruz, 13 
tane yaralı var diyoruz. Kimden? Belevi köyü 
halkından 13 yaralı var, hastaneye kaldırılmış
lar. Hattâ Sayın İnönü orada bulunan relsmî 
vasıtaların bunları hastaneye kadar götürme-
mek, için de direttiklerini ifade ediyorlar. Şu 
anda buna cevap verecek durumda değilim; 
hastaneye her halde uçarak gitmemişlerdir, ilgi
liler kendilerine yardımcı olmuşlardır, olmaları 
da lâzımdır. 13 vatandaşımız, muhtelif yerlerin
den, muhtelif şekilde yaralandıklarını ifade 
ediyorlar. Bu doğrudur, ama noksandır. Bizim 
de üzerinde titizlikle durduğumuz yer burası
dır. Neden jandarmaların yaralandığı, jandar
maların ellerinden tabancasının alındığı, tüfek
lerinin mekanizmasının söküldüğü ifade' edil
miyor. 

Şimdi okuyorum : «Ayrıca jandarma müfre
zesinden 6 kişi yaralanmış olup, bunlardan Ast
subay Kıdemli Başçavuş - isim söylemiyorum -
kulağında yırtık tesbit edilmiş 15 günde iyi 
olup, bu durumun 7 gün iş ve gücüne engel teş
kil edeceği, 

Uzatmab, jandarma çavuşunun, kaburga hi
zasında ekimoz bulunup 7 günde iyi olacağı, beş 
gün işine gücüne mâni olacağı, 

Yine uzatmalı bir çavuşun 10 günde iyi ola
cağı, beş gün işine gücüne mâni olacağı, 

Erlerin de sıra ile, 15 gün, 5 günde iyi ola
cağı, 7 gün veya 5 gün iğine engel olacağı...» 
Demek ki altı vazifelinin de bu hâdiselerde muh
telif şekilde yaralandıkları resmî raporlardan 
anlaşılmaktadır. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — 13 yaralının da 
ismini sayar mısmız? Nerelerinden yaralandı
lar, nasıl yaralandılar? 

BAŞKAN — Sayın Güîey, musahabe yap
mıyoruz, müzakere yapıyoruz burada. Müzake
rede de mevcut materyalinizi lütfediniz grup 
başkanvekilinize veriniz, söz hakları var efen
dim, konuşacaklar kendileri, bilgilerinizi oraya 
verinin. 

Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Sayın 

Başkan, mümkün olduğu kadar sataşan arka
daşlara cevap vermemeye gayret ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz, cevap ver
dim lütfedin. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Yal
nız bir arkadaşımız ısrarla bu hareketi devam 
ettiriyor, eğer kendisine cevap verirsem beni 
mazur görürsünüz. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim, öyle 
bir hal vukuunda lütfen bana şikâyet ediniz. 

i. ETEM KILIIÇOĞLU (Devamla) — Şim
di, demek oluyor ki, orada bir arbede olmuş, 
orada silâh atılmış, orada taşlar, tabancalar 
konuşmuş. 

Şimdi bir hususu Muhterem Heyetinize ifa
de etmek isterim: Vazifeli arkadaşlar, köyü, 
köylüyü bilen arkadaşlar şimdi ifade etmeye ça
lışacağım hususu çok iyi takdir ederler. Bizde 
münazaalı, münakaşalı bu nevi hâdiselerde Hü
kümet kuvvetlerine karşı, vazifelilere karşı ilk 
çıkan çocuklar olur. Onun arkasında hamile ka
dınlar olur, ihtiyar kadınlar olur, yürüyemiyc-
cck ihtiyarlar olur, bir nevi barikat gibidir bey
le arka arkaya. Burada da ayni şey olmuş. Çün
kü o köyün halkının az - çok yetişmiş, güçlü 
kuvvetli olanlarının bir anda köyü terk edip 
başka yere gittiklerini kabul etmek mümkün 
değildir. Yani onlar köyde böyle bir hâdise
nin olacağını daha evvel bildikleri halde, ki Sa
yın İnönü de ifade ettiler, çektikleri telgraflar
da öyle, yaptıkları bütün müracaatlarda öyle, 
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Köy halkı diyor ki, «siz Geydoğan köyünün bu 
yakacak ihtiyacını bizim köyden tedarik ettir
diğiniz takdirde burada her §ey olur», diyor. 
Kararlı o. Bu kadar kararlılık içinde. Hâdise 
günü jandarma müfrezesi geliyor, ama karşı
larında küçücük çocukları, ihtiyarlan, hamile 
kadınları buluyor. Onun için de yaralananların 
çoğu küçük çocuklar ve kadınlar.. Siz gittiniz, 
hâdiseyi yerinde gördünüz ama, sadece bir ye
rini görmüşsünüz, gözünüz o kadar gördüğü 
için. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Hepsini gör
düm. 

BAŞKAN — Sayın Akal, müdahale için mi 
biraz daha fazla öne geldiniz? 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Tabiî. 

BAŞKAN — Nasıl tabiî dersiniz? Ne müna
sebet, ne hakkınız var? Rica ederim, tabiî diyor
sunuz. Ben size sual soruyorum, müdahale et
meye hakkınız yok. 

Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Davamla) — Şim
di muhterem arkadaşlarım, bu hâdiseyi oldu
ğu yerde bırakarak, Sayın Amasya Valisinin bu 
konu ile ilgili durumuna geçiyorum. 

Sayın vali, kendisine yapılan raüraacatı ilgili 
bulunan ve kanun hükmünü yerine getirme mec
buriyetinde olan jandarma komutanlığına su şe
kilde el yazısı ile meseleyi intikal ettiriyor; 

«Jandarma Alay Komutanlığına, 

Her türlü güvenlik tedbiri alınarak, yapıla
cak müdahalenin önlenmesi..» 

Yapılacak müdahaleyi önliyeceksini^:, kanu
nun hükmünü yerine getireceksiniz, diyor. 

«Taşova Kaymakamlığına 

Gerekli emniyet tedbirlerinin alınması... Be-
levi köyü muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerine 
kanuni ikazda bulunulması... Bir olayın zuhu
runun önlenmesi için orman idaresi ile işbirliği
nin sağlanması...» 

Ayrıca, Orman işletme Müdürlüğüne de 
odunu nerden alacaklarının kendilerince ma
hallinde gösterilmesi için onlara bildirilmesi 
hususunu vali alay komutanlığına bildiriyor. 
«Tedbiri alacaksın, bir hâdiseye meydan ver-
miyeoeksin» diyor vali. 

Kaymakama diyor ki, «siz Belevi köyü muh
tar ve ihtiyar heyetinin ilgililerini çağıracak
sınız, kanuni ikazda bulunacaksınız.» 

Ayrıca orman işletmesine de talimat veriyor 
ki, nerden alacağını mahallinde göstereceksin. 

Şimdi böyle bir durumda valinin mesul 
olup olmadığını, hareketlerinde kanuna aykırı 
bir tutum olup olmadığını takdir, her halde 
siyasi kişilere aidolmasa gerek. Nitekim şu âna 
kadar benim bilebildiğim - Sayın İçişleri Ba
kanı daha yetkili olarak ifade edecekler - ma
hallî Cumhuriyet Savcılığı, idarenin kurusun
dan dolayı kendilerine herhangi bir hâdisenin 
intikal ettirilmediğini ilgili ma/kamlara bildir
miş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, burada bir noktayı 
daha ifade etmek istiyorum. Jandarma Teşki
lât Kanununun 1 nci maddesinde; jandarma
nın verilen kanuni emirleri yerine getirmesi, 
ifade olunmaktadır. Jandarma ile idarenin mü
nasebetlerini, jandarmanın bağlı bulunduğu as
kerî mercilerle olan münasebetlerini, adliye ile 
olan münasebetlerini de birbirinden ayırarak 
mütalâa etmek icabetler. 

Şimdi Jandarma Teşkilât ve Vazife Nizam
namesinin 96 ncı maddesinin bir fıkrasını oku
yorum. Bunu okuyuşumun sebebi, Sayın İnö
nü'ye de bir noktada cevap verebilmek ve va
linin jandarmaya ateş etmesi emrini verdiği 
hususundaki dedikodulara, tek taraflı iddiala
ra itibar etmemesini sağlıyabilmek içindir: 
«Mülki âmirlerin verecekleri emir ve direktif
lerden doğan mesuliyet kendilerine aittir. Emir
lerin tatbik tarzından doğan mesuliyet de jan
darma kumandanlarına aittir.» Emri yerine 
getirirken jandarmanın davranışı eğer bir suç 
teşkil ediyor ise o suça emri vereni ortak kıl
mak mümkün değil. Emrin tatbikinden doğan 
mesuliyet jandarmaya ait. Valinin verdiği emir
le jandarmanın (hâdiseyi olduğu yerde bırak
tım, oraya döneceğim şimdi) mesuliyeti var mı 
yok mu? Demek ki, idarenin burada bir mesuli
yetinin aranması mümkün değil. Eğer hukuk 
devleti ise, kanuna riayetkar olma ise bu böy
ledir. Tâ ki, emri veren adam, verdiği emrin 
her türlü neticesinden de sorumludur, derseniz 
o zaman ayrı şekilde mütalâa edebiliriz. 

Şimdi hâdiseye geliyorum; hâdise olmuş, 
bitmiş, ölenler var, karşılıklı yaralananlar var. 
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Ne yapmak lâzımdı? Ayın 19 nda olan hâdise
nin içişleri Bakanlığına intikal etmesi üzerine, 
derhal iki mülkiye müfettişi hâdise mahalline 
gönderiliyor. Halen mülkiye müfettişleri iki 
tane ön rapor vermiş olmalarına rağmen, ki, bu 
ön raporda ne idareyi, ne jandarmayı suçlu 
kılacak bir emareye raslanmadığını ifade edi
yorlar, fakat bâzı yönlerden tahkikatın derin
leştirilmesinde fayda olduğunu da ileri sürü
yorlar. Tahkikatın neticesine intizar edeceğiz. 
İdari yönden olan bu. 

öteki yönü hangisi? O da adlî yönü. Anaya
samızın 132 nci maddesi sarih, ölüm vardır, 
yaralananlar vardır, hâdise Cumhuriyet Savcı
lığına intikal etmiştir, Cumhuriyet Savcılığı 
kendisine düşeni yapmaktadır, neticeye intizar
dan başka, bizim Grupumuza göre, yapılacak 
hiçbir işlem de yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle hâdiseler Tür
kiye'de olmamış mıdır? Çok olmuştur. Bâzı ar
kadaşlarım «olmakta da devam edecektir» 
derler. Hangi niyetle, hangi maksatla söyledik
lerini bilemem. Ama böyle hâdiselerin olacağı 
kehanetinde, hattâ kararında olarak bunu ifa
de etmek başka, olmamasını temenni etmek 
de yine başkadır. Olmaması için bâzı tedbirle
rin alınması, esaslı tedbirlerin alınması husu
sunda muhalefet partisi sözcüsü arkadaşlarımı
zın ileri sürdüğü temennilere grupumuz iştirak 
eder. 

Hakikaten yol meselesi halledilmelidir, ama 
halk - orman münasebetleri bir kanuni düzene 
bağlanmalı. Takdir buyurulur ki, bunları ya
pabilmek söylendiği kadar kolay olan şeylerden 
de değildir. Saym Başbakanımız müdcaddit ve
silelerle ifade etmişlerdir; iki köy arasında yol 
vardı veyahut orman yolları yapılmıştı da, biz 
iktidara geldikten sonra bu yolları bozduk, va
tandaşı birbirine mi düşürdük? Siz orman - hali: 
münasebetini, bir düzene koydunuz, halkın ih
tiyaçlarım karşıladınız, onun iktisadi gücüne 
uygun bir hale getirdiniz, ormanları korudunuz 
da biz geldik ormanları tarumar mı ettik, va
tandaşı tedirgin mi ettik? Bunlar hakikaten in
şam biraz geriye götürür. Geriye götürünce 
de, biraz önce Sayın İnönü'nün ifade buyurduk
ları, hakikaten bizim de can ve gönülden işti
rak ettiğimiz bir noktaya bizi getirir. Böyle 
kanlı hâdiseler, kolay kolay elli senede silinip 

j de tarihe intikal etmiyor. Bizim iktidarımız 
zamanında şöyle küçük bir hâdise olmuş, bu bir 
gensoru meselesi haline getirilmiş. Kim tarafın
dan? Sayın İnönü tarafından. Ben şimdiye ka
dar şahsan çok düşünürdüm, tereddüdederdiın, 
(Ne istiyoruz acaba şu Sayın inönü'den? Bu
nunla uğragmasaydık) diye hakikaten çok dü
şünürdüm. Öyle anlıyorum ki Sayın inönü, si
zinle 50 sene daha uğraşılacaktır. Çünkü sizin 
samanınızda çok kanlı olaylar cereyan etmiştir. 
(C. H. P. sıralarından «Söyle söyle» sesleri, A. 
P. sıralarından alkışlar) No olacak? Bunları 
söylemekle meselelerin halledileceğine kaani de
ğilim. Bizim grupumuz da kaani değildir, ama 
kutuyu açınca kötüyü söyleteceksiniz. (C. H. P. 
sıralarından «Söyle söyle» sesleri) Söylemiyo
rum, söylemeye lüzum, da görmüyorum. Madem 
ki bunların daha 50 sene münakaşası, muhase
besi yapılacak, biz bunları zamanı geldiğinde 
yapana, vatandaşların hakemliğine müracaat 
ederiz, her zaman olduğu gibi. Ama öyle bir 
iki tane insanın şahsi, sübjektif kararlarına de
ğil, milletin hakemliğine. Milletin hakemliğine 
razı olduğunuz her yerde, her meseleyi müna
kaşa etmeye her zaman hazırız. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Koskoca or
general mahkemelerde süründü, inönü zama
nında. 

i. ETEM KIILIÇOĞLU (Devamla) — Di
yor ki bir arkadaşım, o bahsedeceğiniz hâdise
lerde her halde Özalp hâdisesini mi kastediyor, 
Senirkent hâdisesini mi kasdediyor, yoksa Ka-
raköprü hâdisesini mi kastediyor, bilmiyorum 
o kadar çok ki hangisi, kim, nereye gitmiş, bi
lemiyorum. 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmaması konusunda görüşüyoruz, lüt
fediniz. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Şim
di meseleye dönüyorum muhterem arkadaşla
rım; şunu katı olarak ifade etmek isterim ki, 
Sayın İnönü iki noktayı ısrarla tekrarladılar, 
aynen yazdım. Diyorlar ki, Belevi köyü halkı 
yetiştirdikleri, korudukları ve arazilerinin sel 
tahribatından korunmasına yardımcı olan or
manların kesilmesine razı değiller, haklı bir dâ
va için Geydoğan köyü halkının buradan geç-

| meşine mâni oluyor, 
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Bendeniz de diyorum ki, eğer bu raporlar 
doğru ise, eğer Orman Genel Müdürlüğü müfet
tişi yanlış rapor verdiyse hakkında tahkikat 
açılsın. Eğer bir mülkiye müfettişi gitti de yan
lış rapor verdiyse hakkında tahkikat açılsın. 
Vali ve kaymakam yanlış rapor verdiyse, ora
daki orman işletme müdürlüğü yanlış rapor 
verdiyse hakkında tahkikat açılsın. 

Diyor ki, yetiştirdikleri ormanı korumak 
ve arazilerinin tahribata uğramasına mâni ola
cak bu şeylerin kesilmesine razı değil. Makta 
meselesini onun için ileri sürüyor. Halbuki bi
zim elimizdeki resmî raporda kışlık odun ihti
yaçlarını, zatî ihtiyaçlarını almak için oraya 
gidiyorlar. Nedir bunlar? Enkaz, yere yıkılmış 
şeyler, çürüyüp giden şeyler. Onları alacaklar. 
Demek ki, birinci nokta tamamiyle mesnetten 
mahrum. 

İkinci nokta, «tarlaların içinden» diyor «yol 
geçecek» «Bu da, türlü maksatlarla oluyor, tar
lanın içinden yol geçmesi, hem mağdur ola
cak tarla sahipleri, hem de» aynen tâbir «ke
seden gidecek» diyor, «Keseden giderken tabiî 
kimin tarlasından geçtiğinin hesabı yapılmıya-
cak, orada da biraz partizanlık vardır, ama Sa
yın Başbakana ben onu ayrıca yazarım» diyor 

Çünkü, onu da söylemiş olsalardı onu da açıklı-
yacaJktık gayet tabiî. O neydi o?. «Geydoğan kö
yü halkı ormana, 127 numaralı havzaya gide
bilmek için keseden karşıdan karşıya geçecekler, 
adamcağızların diyor, o Belevi köyü halkının, 
onların siyasi kanaatleri de ayrı diyor, iktidar 
da diyor, partizanlık yaptı, kestirmeden, hiç zah
metsiz karşıdan karşıya gidecekler ormandan ih
tiyacını görecek» diyor. 

Bu da sureti katiyede yanlıştır. O kadar yan
lıştır ki, eğer böyle olsaydı 1964 - 1965 - 1966 
senelerinde Geydoğan köyü halkının ormandan 
zati ihtiyaçlarım hangi yoldan tedarik ettikleri
ni haklı olarak sormak bizim hakkımız oluyor. 

Maamafih, bu gensoru önergesi dolayısiyle 
A. P. Meclis Grupu, şimdiye kadar alışık olma
dığı bir konu ile karşı karşıya gelmiş olması do
layısiyle memnundur. O da şudur; taMkaten 
A. P. nin ve onun iktidarının gayretleri boşa git
memiştir. Şimdiye kadar çok büyük işlerle meş
gul olan Sayın İnönü, bizim medarı iftiharımız 
olan köylülerin şikâyetini dinliyecek kadar mü-

tevazi olmaya başlamıştır, kendilerini tebrik ede
riz. (A.P. sıralarından alkışlar). 

Bütün bunlara rağmen işçi dâvasını sizİer 
savunuyorsunuz, yahut öyle olduğunu anlat
maya çalışıyorsunuz, işçi bizimledir diyorsu
nuz, işçi bizimledir diyorsunuz, ama işçi yine 
bizimle. Köylülerle de çok meşgul olacaksınız, 
onlar da derttaşlarını çok iyi bilirler. Siz uğ
raşmaya yine devam ediniz, onlar bizden yine 
ayrılmıyacaktır, çünkü, menfaatleri bizimle be
raber olmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; diğer parti grupu 
sözcüsü arkadaşlarıma ayrıca cevap vermjek 
niyetinde değilim, mevzuu uzatmamak için. Yal
nız bir noktaya temas etmeme müsaade buyur
manızı rica ederim; T. i. P. Sözcüsü, her zaman
ki söyledikleri şeyi tekrar etmişlerdir. Bunun 
temel nedenini bulmak lâzımdır. Temel nede
nini bulmak için de (kazmayı vurup altını üs
tüne çevirmek lâzımdır) diye, bunlar artık 
itibarını kaybetmiş, zaten kendi aralarında bjle 
(kazmayı mı vuralım, bombayı mı atalım? dijye 
münakaşaya düşmüşlerdir, cevaba değmez. 

Sayın Yusuf Azizoğlu'nun beyanlarının spn 
kısmına iştirak etmemek mümlkün değil. Yal
nız meseleye giriş zımmında yaptıkları konuş
mada, siyasi kanaat bakımından memlekette 
bir asayişsizlik olduğunu ileri sürebilirler, biı, 
mümkündür. Bizim vereceğimiz cevap gayet 
basittir. Bir kaç gün önce görüşülen umumi 
asayişsizlik konusunda Meclis görüşmelerinde 
mahal, hâdise zikredilmek şartiyle bunların ce
vabını vermeye her zaman hazırız ama yuvar
lak kelimeler içerisinde söylenen şeylerin ne
resinden başlayıp, nasıl cevaplandırılması lâ-
zımgeldiğini kestirmek de mümkün değildir. 
Bu bakımdan «umumi asayişsizlik vardır» id
diasını politik bir görüş olarak hürmetle kar
şılarız ve saygı duyarız. Yalnız, iki noktaca 
topladığı düşüncelerine grupumuz cevap ver
mek durumundadır. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, çok sürecek 
mi efendim? 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Hayır 
efendim, 10 dakika içinde tamamlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Kılıçoğlu konuşmaya devam ettiği şu an
da, Meclisimizin daha önce almış olduğu karar 
gereğince, çalışmaları sona erdirmek gerekmçk-
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te idi. Ancak, bir önerge gelmiştir. Bu önergeyi 
okutacağım, onu takiben Yüce Meclisin oyuna 
başvuracağım. 

önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Gensoru önergesiyle ilgili müzakerelerin 
bitimine kadar birleşimin devamı hususunun 
karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

A. P. Grup Başkanvekili 
Sabit Osman Avcı 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, Sayın Kılıçoğlu. 
t. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Te

şekkür ederim, Sayın Başkan. 
Sayın Azizoğlu diyorlar ki, 1960 Anayasa

sının getirdiği bâzı şeyleri, murakabe hakkı
mızı Mileltvekili olarak kullanamıyoruz, bunun 
sebebi de Hükümetin her yaptığını tasvibeden 
bir iktidar grupu var. Bendeniz Sayın Aziz
oğlu 'ndan bu kesin hükmünü yumuşatıcı bâzı 
beyanlarda bulunmasını şahsan isterdim. 

A. P. Meclis Grupu, inanmadığı her hangi bir 
şeye «peki» diyecek insanlardan müteşekkil de
ğildir. Bunu böyle zannedenler hep inhisar 
zihniyetinden kurtulamıyan kişilerdir. Onlar 
alışmışlar, yetişme tarzı itibariyle, muhitleri 
itibariyle her ağızdan çıkana «peki» diyen in
sanlardan müteşekkil bir cemiyet içinden siv-
rilmiş gelmişler. 

Diyorlar ki, «biz ne dersek; asayişsizlik var 
mı dır, diyoruz siz de var diyeceksiniz. O za
man iyi olacaksınız, biz de sizinle beraber ola
cağız.» 

Hayır, arkadaşlar. İnhisarcılığı kafanızdan 
atmadığınız müddetçe sizinle beraber olmamıza 
imkân yoktur. Demokratik nizamda, demokra
tik vasatta, ortamda herkes her şeyi düşünecek, 
ama grupların da kendilerine göre görüşleri 
olacaktır. Hükümetin yaptığı şeyleri tenkid et
me yerini, mahallini, zamanını biz Sayın Yusuf 
Azizoğlu'ndan öğrenecek değiliz. Eğer, Hükü
met, A. P. Meclis Grupunun düşüncellerine ay
kırı bir davranışta bulunduysa, A. P. nin pro
gramına, tüzüğüne, Hükümet programına, Se
çim beyannamesine aykırı bir tutuma girdiyse, 
A. P. nin Meclis Grupu vazifesini yaparken her 

halde Yusuf Azizoğlu'na sormıyacaktır, sorma 
ihtiyacını da hissetmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle «benim de
diğim doğrudur, sizinki eğridir» diye bir düşün
ceye, bir zehaba kapıldığınız anda müessesele
ri inkâr edersiniz, Anayasayı da inkâr edersi
niz. Palanca suçlu mu, değil mi, bunu siz tâyin 
ederseniz mahkemeye ne lüzum var. Filânca 
idari tasarrufunda haklı mıydı, haksız mıydı, 
bunu siz tâyin ederseniz, mülkiye müfettişine, 
içişleri Bakanlığına ne ihtiyaç var. Ama, zihni
yet yanlıştır, o kadar yanlıştır ki, bakınız ne 
diyor, Sayın Azizoğlu; «bir arkadaşım böyle 
diyor, siz böyle yaparsanız, gayet haklı G. P. 
sözcüsüne canı gönülden katılırız.» 

Bir tarafta zabıta kuvvetlerine karşı gele
ceksinin, alkış tutacaksınız. Mülkiyete hücum 
edeceksiniz, alkış tutacaksınız, mevki tanımıya-
caksınız, makam tanımıyacaksınız, hiyerarşi 
tammıyacaksınız, bunların mütecavizlerine al
kış tutacaksınız, ondan sonra da geleceksiniz 
burada kanun, hukuka bağlı devlet, demokra
tik nizam fikrini savunacaksınız, bu, mümkün 
değildir. Neden mümkün değildir, neden söylü
yorum. Valiyi, hakikaten devletin ve Hüküme
tin mümessili olarak kabul etmeyip de, onun 
her davranışını, lüzumlu, lüzumsuz yerde ten
kid konusu yaparsanız, ciddî işleri bir tarafa 
bırakıp da hafif şeylerle meşgul olursanız, 
valilik yapamaz, devlet ve Hükümet temsilcisi 
olamazsınız. 

Bu zihniyeti yayanlar kimlerdir? İşte bi
raz önce bir tanesi geldi. Burada kendisine ya
pılan bir sataşmaya karşı Sayın Azizoğlu, Sa
yın İçişleri Bakanına «Sen bir muhtar bile ola
mazsın» diyor. Bunu alalım, şimdi, biz de zatı-
âliniz «Bir partinin genel başkanı olamazsınız» 
diye söylersek, öteki de, «Siz Milletvekili ola
mazsınız» derse, beriki, «Siz mahalle muhtarı 
olamazsınız,» «Siz* bakkal olamazsınız» diye 
böyle bir silsile-i meratip içinde getirirsek, ne
rede nizam? işte anarşiyi kimin körüklediği, 
böyle dil sürmesiyle, bazen dikkatsiz konuş
ma ile ortaya çıkıyor. Böyle şeyler olmamalı
dır. 

Sayın inönü de aynı şeyi söylüyor, «Bir 
astsubay, diyor, en nihayet bilgisiyle, görgü-
süyle, mahdut bir şeysi var. Ama Sayın İnönü 
gayet iyi bilirler ki, bugün Türkiye'de 700 e 
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yakın ilçenin çoğunda kadroları yüzbaşı, üsteğ
men binbaşı olmasına rağmen jandarma komu
tanı yoktur. 

Ne yapalım? Yani bunları vazifeli kılmıya-
lım mı, tâyin etmiyelim mi? 

Arkadaşlarım mütemadiyen söylüyor, diyor 
ki, «Hâdise olmuş, o hâdisenin başına jandar
ma Alay Komutanı gitseydi.» O zaman bu man
tık silsilesi içinde, falan yerde de bir hâdise ol
duğu vakit, oraya binbaşı değil, albay değil, 
Jandarma Genel Komutanı gitse daha iyi olur 
diye bir mantık yürütülebilir. Yok böyle şey 
arkadaşlar, yok böyle şey!. 

Şimdi, «Pattizanlık» diyor Sayın Azizoğ-
lu, «Partizanlık yüzünden oluyor bu hâdiselerin 
çoğu» diyor. 

Sayın inönü bir hâdiseyi - ki, çok memnun 
olduk, onu ifade ediyorum - belli bir hâdiseyi 
şahıslar belli, mahalli belli, suçluları belli, mağ
durları belli olan bir hâdiseyi, bir gensoru 
mevzuu yaparak buraya getirdiler. Yüksek He
yetiniz tarafları dinledikten, Sayın İçişleri Ba
kanını da dinledikten sonra elbette bunun gün
deme alınıp alınmaması hususunu karara bağ
lıyacaktır. Hiçbir şey demiyoruz ama böyle ulu 
orta, yuvarlak lâflarla partizanlık diye mesele
leri buraya getirmesinler. Eğer bir partinin ge
nel başkanı ise «Falan yerde partizanlık var
dır» diye buraya getirirler. Nitekim, kendileri 
Sağlık Bakanı iken( Sağlık Vekâletine ait şey
lerin nasıl, Şark'ta kimlere dağıtıldığı) hususu 
burada münakaşa edildi. Bendeniz de o müna
kaşaya katıldım. Şimdi de «filân yerde parti
zanlık var» derler, gelirler. Meseleyi böyle hal
lederiz. 

Ondan sonra tutuyorlar diyorlar ki, «Vazi
felilerde kifayetsizlik vardır. Taa içişleri Ba
kanından, valisine, kaymakamına kadar kifayet
sizlik vardır. 67 vali içinde 7 tane vali yoktur.» 

Sayın Azizoğlu'na, Yüksek Meclisimiz ka
rar versin 67 valiyi seçme hakkını tanıyalım, 
kendileri 67 tane vali bulsunlar, Sayın içişleri 
Bakanına versinler, bunları vazifede çalıştıra
lım. 

Arkadaşlar, çok rica ederim, istirham ede
rim, vazife başında bulunan şerefli insanlar, 
her türlü meşakkatlere, her türlü sıkıntılara 
göğüs gererek vazife gören insanlara, sanki 
milletvekilliği, parti genel başkanlığı sıfatınız j 

daimmiş gibi, burada taaruz etmeye hiç kimse
nin hakkı yoktur. Ama, onların haklı olanları
nın müdafaasını yapacak burada vicdan sajıibi 
çok arkadaşlar var. | 

Şimdi, G. P. sözcüsü Saym Çelikbajj'm, 
«Umumi asayişsizlik vardır» şeklindeki genel 
hükmüne grupumuzun katılması elbette mjüm-
kün değildir. Çünkü 3 - 5 gün önce görüşülmüş, 
karara bağlanmış bir konudur. Ama hakikaten 
bu asayişsizliğin giderilmesi ve nerelerde, nasıl 
olduğu hususunda ilgililere malûmat verirlejrse, 
tedbiri abnacağı kanaatini muhafaza etmekte
yiz. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyo
rum. Taşova'da cereyan eden hâdise, netiicesi 
itibariyle üzücüdür, iki vatandaşımız terki ha
yat etmişlerdir. Vazifelilerden ve köy halkın
dan yaralananlar da olmuştur ve kanaatimce 
iki köy halkını karşıkarşıya getirmemek şartiy-
le idare ve jandarma kendisine düşen vazifeyi, 
tedbirli olma vazifesini yerine getirmiştir, j Gö
nül isterdi ki, böyle bir hâdiseye meydan veril
mesin. Ama, hâdise olduktan sonra bunları söy
lemek kolaydır. 

Bizim üzerinde İsrarla durduğumuz nokta 
şudur: Eğer Yüksek Heyetiniz bizim ile hemfi
kir iseniz, o zaman yapılacak şey gayet kolay
dır. Kanun ve nizamın emrettiği şeylere saygılı 
olmak. Her kim saygılı oluyor ise nerede, hangi 
kanaatte olursa olsun bizim baş tacımız ola
caktır. Ama kanuna, nizama, kendi takdir ölçü
leri içinde, (Böyle kanun olur mu, böyle yapı
lır mı?) diye karşı gelen, er geç adaletin pençe
sinden kurtulamıyactaktır. 

Temennimiz odur ki, adlî yönü itibariyle mah
kemeye intikal etmiş bir hâdisedir, üzerinde faz
la konuşulması mümkün değildir, idarenin j bir 
sorumluluğu olup olmadığı hususu da mülkiye 
müfettişlerinde tahkik edilmekte olup neticesi 
alınmamıştır, katı rapor da henüz gelmemiştir. 
Bunlara göre elbette ki, muamele yapılacaktır. 

Yalnız böyle bir hâdisede «köylüler ta An
kara'ya kadar geldi Sayın inönü'yü ziyaret et
tiler» diye, oradaki vazifelileri bir şikâyet üze
rine vazifelerinden alıp da başka yere nakleder
sek, Sayın İnönü'nün 1950 deki belediye seçim
lerinden sonra «Ey memurlar, iktidar değişti, 
yorganınızı hazırlayın, şarktan garba gideceksi
niz, nereye gideceğinizi ben bile düşünemem.» 
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dediği ta bıraktığımız yere kadar bu işi götür
mek mümkün olur. 

Şikâyetler olacaktır, şikâyetleri yetkili mer
ciler tahkik edecekler ve bir karara bağlıya
caklardır. Bu karara, demokratik nizama say
gılı,, vicdanında ve ruhunda bu saygıyı hisse
denler uymaya mecburdurlar. Başka türlü hal 
tarzını da biz düşünememekteyiz. 

Adalet Partisi Meclis Grupunun saygıları
nı sunarız. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 0. H. P. Grupu adına Sayın 
Nihat Erim, buyurunuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Saym Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Her medeni toplumda, her hukuk devle
tinde toplumu idare edenlerin başkaygısı, top
lum adına zor kullanma yetkisini elinde tu
tanlarla vatandaşların, halkın karşı karşıya 
gelmemeleridir. Bu neticeyi toplum yaptığa 
kanunlarla, tüzüklerle, yönetmeliklerle sağla
maya çalışır. Ama bunun yanında bir toplu
mun idarecilerinin, Hükümet sorumlularının 
başarısı, vatandaşla, devlet adına zor kullan
ma yetkisini haiz olanların karşı karşıya gel
memelerini sağlamalariyle ölçülür. Bir toplum
da, bir medeni devlette vatandaşlarla devlet kuv
vetleri silâh kullanma derecesinde karşı kar
şıya gelmişse o zaman, o toplumun en önemli 
meselelerinden biri bu olur. Taşova'mın Belevi 
köyü halkiyle devlet kuvvetleri, jandarma kar
şı karşıya gelmiştir. Jandarma halka, içinde 
kadınların ve çocuklarında bulunduğu halka 
ateş açmıştır. 

Bu olayın iki tarafı vardır. Biri, kanunlar 
karşısında kim suçludur, kim suçlu değildir, 
onu ayırma tarafı. Biri de devleti idare eden
lerin, Hükümet içinde o vazifenin sorumlusu 
olanın, bu harise çıkmadan önce karşılaşılan 
olaylar önünde, bu hâdiseyi önlemek için en 
doğru, en güzel, en etkili tedbiri bulup uygu
layıp uygulamadığıdır. 

İşte biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
Belevi köyü halkından iki kişinin jandarma 
kurşunu ile öldüğünü, 13 kişinin de yaralan
dığını, köylülerin Ankara'ya kadar gelip nak-
letmeleriyle öğrenince; hâdiseye bu açıdan 
baktık ve bu açıdan bakarak gereken önemi 
verdik. Bir muhalefet partisinin yapabileceği 

araştırmanın en dikkatlisini yaptık. O bölge 
milletvekillerinden iki arkadaşımızı oraya 
derhal gördendik. Bu iki arkadaşımız gider git
mez vali ile temasa geldiler, onu dinlediler, ora
daki köylüyü dinlemek için köye gittiler, ola
yın geçtiği yere gittiler. Bu arkadaşların bi
ze anlattıklarına göre, hâdisenin içine karış
mış köylü vatandaşlarımızın heyecanlı hâdi
seyi. olduğundan fazla, mübalâğalı anlatmaları 
ihtimalini de göz önünde tutarak, hâdiseyi ol
duğu gibi kendilerinden öğrenmeye âzami dik
kati sarf etmişlerdir. 

Bu, bilgileri topladıktan sonra iki vatan
daşımızın kanı, dökülmüş, ölmüş, onüç vatan
daşımızın kanı dökülmüş, hastanede yatıyor 
ve devlet adına silâh kullanma yetkisini haiz 
olan jandarma kurşunu ile bu hâdise vukua 
gelmiş. Bunu biz Büyük Millet Meclisine, Bü
yük Meclise getirmeyi muhalefet olarak, par
ti olarak en birinci vazife saydık. 

Burada benden önce konuşan bâzı sözcü
leri, «Efendim,, gensorunun konusu yalnız İçiş
leri Bakanının şu meseleden dolayı sorumuna 
atfedilmiştir, böyle yapılmamalıydı» diye bu-
buyurdular. 

Biz; Cumhuriyet Halk Partisi olarak, zan
nediyoruz ki, Anayasa, içtüzük muvacehesinde 
gensoruyu en doğru şekliyle sınırlandırdık, 
buraya getirdik. Ama kim elini konulu bağlı
yor öbür partilerin kendi beğendikleri gibi bir 
gensoru getirmesini? Niçin getirmiyorlar? Bu 
vazife yalnız Cumhuriyet Halk Partisine veril
miş bir vazife değildir. Garip bir hal içinde
yim. Muhalefet Partisi adını taşıyan partiler 
çıkıyor, «Cumhuriyet Halk Partisi şöyle geti
receğine böyle getirseydi» şeklinde tenkidedi-
yorlar. E, Cumhuriyet Halk Partisi bu kadan-
m yapmış, birazını da siz yapın. 

Şimdi arkadaşlar, Sayın Adalet Partisi söz
cüsünü dikkatle dinledim, konuyu kaydırmı-
yalım. Bu Belevi köyünde olan hâdise o ka
dar üzücü bir hâdiseydi ki, içişleri Bakanı 
• ayın 19 unda ve sabah bu dâdise olmuş - öğ
leye kadar duydu ise,, öğleden sonraki Meclis 
toplantısında çıkıp Büyük Meclise buolayı an
latması lâzımdı. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — 20 sinde geldi, o zaman da siz gensoru 
önergesini verdiniz. 
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NİHAT ERİM (Devamla) — 20 sinde gel
di, 20 sinde anlatmanız lâzımdı. 

Ordan bana lâf atıyor. Tabiî ben de cevap 
vermeye çalışıyorum. 

Yapmamıştır bunu, yapmamıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi kamu oyunu ya
kından ilgilendirecek, ilgilendirmesi gereken 
iki Türk vatandaşının, iki kadının hayatına 
malolmuş böyle bir hâdiseyi tahkik etmiş, ta'. 
mik etmiş ve gerçek ne ise meydana çıksın, so
rumluları meydana çıksın, diye Meclisin önüne 
getirmiş ve sorumlu Hükümet olduğu için, 
bu konuda sorumlu içişleri Bakanı olduğu için 
elbette onun hakkında gensoru isteğiyle bura
ya gelmiştir. 

Bizim gensoru isteğimiz açıktır. Diyoruz ki 
biz; «Belevi köylülerinin kendilerine ait tarla
larından zorla geçit alınmak istenmiştir. Köy
lüler de tarlalarına kimseyi sokmak istememiş
lerdir.» 

Dikkatle dinledim Sayın A. P. sözcüsünü, 
valinin beyanını burada okudular, ben de oku« 
muştum daha önce, hiç tarladan bahis yok. Tar
la içinden yol açma, tarla içinden hakkı olma
dan geçme bahsine temas yok. Mülkiyet hakkı
na temas yok. 

«Elmalı'da mülkiyet hakkını korumak için 
jandarmayı halkın üzerine sürdük» dediler. 
Burada da mülkiyet hakkı var. Burada da «Mül
kiyet hakkını tanımamak için jandarmayı tar
lalara sürdük» mü diyecek Hükümet? 

Burada bir tezat var, bu nokta açıklanma
mıştır. Bu geçit nereden verilecekti Bu geçit 
köylülerin tarlalarından mı verilmek istenmiştir? 
Bize, bizzat o köyden gelen köylülerin verdikleri 
bilgiye göre, bu olayın olduğu yer köylülerin 
tarlalarıdır, isim verdiler Sayın inönü, biraz 
önce kürsüden isimlerini okudu bu tarla sa
hiplerinin. Hangi kanun emrediyor köylüye, 
kendi tarlasından mahkeme kararı olmadan 
hodbelhod geçit tanıma mecburiyetini? Bu nok
ta karanlık kalmıştır ve işin düğüm noktası 
burasıdır. 

Yine valinin beyanında, köylünün silâh at
tığından, müsademe olduğundan müsademe ne 
demek, karşılıklı tüfek atışı demek bahsedili

yor. Ne valinin beyanında, ne Sayın A. P.; söz
cüsünün beyanında köylünün attığı silâhtan 
yaralanan jandarmaya dair bir işarete rastla
madık. Kurşun atıldığı zaman kulağı yırtılır, 
dkimoz olmaz. 

Köylü silâh attı mı, köylünün attığı kurşun
la yaralanan jandarma var mı, köylü silâh attı 
ise ne zaman attı? Dikkat ettiyseniz arkadaş
lar, bu noktalara da temas edilmedi, bu nokta
lar da müphem kaldı. 

Bizim arkadaşlarımız gittiği zaman orada 
halkla temas etti, burada gördüklerimize sor
duk, ısrarla sorduk; «Hayır, biz silâh atmadık» 
diye bize ifadede bulundular. Demek ki, bu 
nokta da karanlıktır. 

Sayın A. P. Sözcüsü «1964 yılında aynı or
mandan bu köy kesim yaptı» buyurdular. Köy
lü o ormandan kesim yapılmasına önden razı 
olmak istememiş, Belevi köyü. Sonra razı ol
muş, ama demiş; «bizim tarlamızdan geçmeyin, 
başka yerden geçin.» Nereden? Daha evvel De
reli köyünden geçilmiş, biz de haritaları tet
kik ettik, haritada Dereli köyüne yol var, De
reli köyünden de ormana yol var. Oradan ge
çilmiş geçen seneler, bu köylerden geçilmemiş. 

Farz ediniz ki, bu köylü, bundan önceki se
nelerde kendi tarlalarından geçişe müsaade 
etmişlerde bu defa müsaade etmiyorlar. Bu
nun üzerine jandarma ile gidip köylüyü kur
şunlamak mı lâzım?.. Olmaz arkadaşlar, ol
maz. 

6. — Görüşmeler sırasında müdahalede ısrar 
eden İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğlu^na 
iki ihtar cezası verilmesi. 

(izmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğlu'nun 
anlaşılmıyan müdahalesi). 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, rica ederim, 
müdahale etmeye hakkınız yok, oturunuz ve sü
kûnetle dinleyiniz. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (izmir) — Rezil 
ettiniz be!.. (A. P. ve C. H. P. sıraları arasın
dan karşılıklı bağnşmalar). 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu susunuz efen
dim.. (Gürültüler) Sayın Efeoğlu size bir ihtar 
cezası veriyorum. (Sivas Milletvekili Mustafa 
Kemal Palaoğlu ile izmir Milletvekili Osman 
Zeki Efeoğlu arasında karşılıklı bağrışmalatr) 
(0. H. P. sıralarından «Sus sus» sesleri). 
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Sayın Efeoğlu, ikinci ihtar cezasını veriyo
rum zatıâlinize.. Susunuz ve dinleyiniz, Mec
lisi işgal etmeyiniz. 

5. — Malatya Milletvekili İsmet İnönü ve 4 
arkadaşının, Taşova'nın Belevi köyünde vukua 
gelen olayda gerekli tedbiri almadığı iddiasiy-
le İçişleri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/76) (Devam) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erim. 
NİHAT ERİM (Devamla) — Sayın A. P. 

Sözcüsü «memlekette kâfi jandarma subayı yok, 
700 yerde astsubaylar jandarmaya kumanda 
ediyorlar» dedi. Doğru, ama Sayın inönü bu 
noktayı sözlerinde gayet açık belirttiler. Vi
lâyetin büyük ölçüde jandarma kuvvetleri bu
raya toplanıyor. Daha önce kendileri söyledi
ler, bir ay, Ekimden itibaren vali ile, idareci
lerle, ormancılarla tartışmalar geçmiş ve hâdi
se olacağı, birşey olacağı, 18 inde İçişleri Baka
nına çekilen telgrafla, Ankara'ya kadar akset
tirilmiş. Tedbirli bir vali, uzağı gören bir vali; 
ben olsam bizzat giderdim oraya, jandarma 
alay kumandanını yanıma alırdım, bir tecrübe
li subayı oraya gönderirdim... E, göndermezse 
kanunsuzluk mu olur? 

Arkadaşlar, her şey kanunsuz olmaz, ama 
tedbirsizlik olur, idaresizlik olur, iyi politika 
olmaz, beceriksizlik olur, iyi devlet adamlığı 
olmaz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz, bütün mu
halefet partisi sözcülerinin bu akşam ittifakla 
burada söyledikleri bu. 

Memlekette bir şeyler oluyor, bu memle
ketin halkı huzursuz, bu memlekette asayişten 
bir şikâyet var, ifadesinde bulundukları zaman, 
cevap veriyor içişleri Bakanı geçen günkü gen
soruda; «efendim, rakamlar elimde» diyor, ra
kamlar elimde, işte, diyor, «şu kadar suç ol
du, bu kadar suçlu yakalandı, bu kadar firar 
vardı yakaladık.» E, peki, neden öyleyse her
keste bütün muhalefet partilerinde asayiş me
selesi üzerinde bir durma var, basında böyle 
birşey var ve böyle bir huzursuzluk, bir şikâ
yet var? işte bundan dolayı var. 

Kanunlara bakarsanız, suç sayısı itibariyle 
büyük bir suç yok gibi görünür, ama o mem
leketin politikasında, tutumunda, Hükümetin 
davranışında bir beceriksizlik, bir bozukluk, 
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bir idaresizlik varsa işte o memleketin havası, 
bugün Türkiye'nin havasının olduğu gibi olur. 
Bunu yalnız ben söylesem, hadi yalnız Halk 
Partisi söylüyor, diyeceksiniz, ama sıra ile bü
tün söz alan muhalefet partisi sözcüleri bu ak
şam burada aynı noktada birleştiler. Demek 
ki, astsubayın idaresine bırakılacak yer var, 
astsubayın idaresine bırakılmıyacak yer var. 

E! Bir tehlike, bir durum boynuna yafta 
takıp da ben geliyorum diye omuzlarımıza sü
rüne sürüne gelmez. Onu, iyi idareci, iyi Hü
kümet adamı vaktinden evvel görür ve tedbi
rini ona göre alır. 

Bir memlekette, sözlerimin başında da söy
lediğim gibi, Hükümeti idare edenler için en 
fena şey, en ağır şey Hükümet kuvvetleriyle, 
Hükümet adına silâh kullanan insanlarla va
tandaşların karşıkarşıya gelmesi, vatandaşa si
lâh sıkılmak mecburiyetinin hâsıl olmasıdır. 
Diyoruz ki, biz, iyi idare edebilseydi içişleri 
Bakanı, iyi idare edebilseydi onun valisi, dere
ce derece memurları, Belevi köyünde bu kan
lı hâdiseler olmıyabilirdi. Bu kanlı hâdiseler 
göre göre gelmiş ve ne yazık ki İçişleri Baka
nı farkına mı varmamış, hâdise kendisine inti
kal ettiği zaman gereken önemi mi vermemiş, 
vali mi küçük göstermiş, nasıl olmuşsa olmuş, 
bu feci hâdise memleketin başına gelmiştir. 

Şimdi istiyoruz ki Büyük Meclis olarak, Hü
kümet olarak bunun üzerine eğilelim ve bu 
gidiş iyi gidiş değildir, bu tutum bundan son
ra da benzeri veya daha kötü hâdiseleri geti
rebilir diye bütün muhalefet partileri sözcü
leri aynı şeyi ifade ettiler. Bu olmasın, Bunun 
olmaması için ne lâzım; Hükümet tabiî onu 
düşünecek, Hükümet politikasını, idaresini 
ona göre yürütecek. 

Buruda, benden önce konuşan diğer parti 
sözcülerinden biri de iki duygu arasında, bir 
C H. P. ye çatmak, bir de Hükümete çok do
kunmamak duygusu arasında C. H. P. ne ifti
ralar, güya Hükümeti tenkid ediyormuş gibi, 
gensorunun aleyhinde bulunmak gibi, bir yol 
tuttu, «Gensoru değil, Meclis araştırması lâ
zımdı» dedi. 

Arkadaşlar, bu hâdise 19 Kasımda oldu, bu
gün 27 Kasım, sekiz gün geçti. Sekiz gün son
ra yalnız C. H. P. gensoru önergesi ile Bü-
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yük Meclisin önünde. Adı muhalefet olan di
ğer partilere de, eğer Halk Partisi vazifesini 
eksik yaptı ise, yanlış yaptı ise, eksiği tamam
lamak, yanlışı düzeltmek gibi bir vazife, zan
nediyorum, düşüyordu. Bu kürsüye gelip de 
Halk Partisinin söylemediği lâfları, söyledi diye 
ona isnadetaıek, Halk Partisine iftira etmek, 
Hükümete de şapka çıkarmak her halde mu
halefet yapmak değil. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın A. P. sözcüsü 
bir noktaya daha temas ettiler: «Mesele ada
lete intikal etmiştir» dediler. Evet, savcılık so
ruşturmalara başlamış... Demek ki henüz Ana
yasanın 132 nci maddesindeki sarahat ölçüsün
de mesele mahkemeye intikal etmemiştir. Ana
yasa Mahkemesinin son zamanlarda bu husus
ta bir de kararı olmuştur. Savcının hazırlık 
tahkikatı ile meşgul olması, Anayasanın 132 nci 
maddesindeki (yasak) hükmü içine girmekte
dir, gensoru için yol açıktır ve bu getirdiği
miz hâdise, başta İçişleri Bakanı olmak üzere 
onun yanındaki memurları ile birlikte, Hükü
metin vasıflarının başında gelmesi lâzımgelen 
öngörü vasfından mahrumiyetini apâşikâr or
taya koyduğu için bir gensoru konusudur. Bu 
konu, köylünün tarlalarından kendi rızası ol
madan zorla geçmek, zorla geçemeyince ateş 
etmek şeklinde tecelli ettiği için hukukî netice
leri, cezai neticeleri bilâhara tebeyyün edecek 
bir vahîm meseleyi ortaya getirmiştir. Bun
dan dolayı gensoru açılmasına ihtiyaç vardır, 
lüzum vardır ve zannediyorum ki, Türk kamu 
oyu, Türk Milleti Büyük Meclisin bu mesele 
üzerine böylece yakından eğilmesinden sadece 
memnuniyet duyacaktır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıra
larından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Bütün siyasi parti grupları adı
na yetkililer konuşmuş bulunmaktadırlar. Şimdi 
Sayın İçişleri Bakanı konuşacak, buyurunuz Sa
yın içimleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Taşova hâdiseleri dolayısiyle C. H. P. tarafın
dan hakkımızda gensoru açılmasını mutazammın 
önerge münasebetiyle yüksek huzurunuzda aynı 
konularla bir hafta evvel verdiğim mâruzât ve 
İzahata yenilerini ilâveye imkân ve bize konuş

ma fırsatı veren bu hâdise dolayısiyle şükranla
rımı arz etmek istiyorum. 

Kıymetli milletvekilleri, hâdise eğer tek ta
raflı, eğer hakikaten Devlet güvenliği bakımın
dan, yurt asayişi bakımından ve kanun ihlâli ba
kımından tam bir objektivite içerisinde buraya 
getirilmiş olsaydı, gayet tabiî Hükümet olarak 
hissemizi daha büyük ölçüde alır, icabeden ted
birleri almakta da kusur etmezdik. Şimdi arz 
edeceğim sebeplerle hâdise tamamen hissî, siya
si maksatlı, sübjektif ölçüler içerisinde ve tek 
taraflı getirilmiştir. 

19 Kasım 1968 günü Taşova'da orman ihti
lâfından dolayı zuhur eden jandarma ve köylü 
çatışmasının Ankara'ya intikalinden sonra iki 
milletvekili arkadaşımız C. H. P. tarafından ma
halline gönderilmiş ve mahallinden dönen arka
daşların verdikleri izahata ve ertesi gün, Belevi 
köylülerinin yalnız O. H. P. Genel Merkezine gel
mek suretiyle, Hükümete şikâyet etmek, Hükü
met makamlarına müracaat etmek imkânı var
ken, oraya gelmek yerine C. H. P. Genel Merke
zine ve Genel Başkamna gelmek suretiyle ver
dikleri izahat üzerine mesele, efkârı umumiye 
meselesi haline getirilmek isteniyor. 

Ulus Gazetesinde, «Jandarma Vatandaşı Öl
dürüyor, Fakat Tahkikat Açılmıyor» başlıklı ve 
hakikaten vatandaşın ihtiyacı bulunduğu huzu
ru ihlâl eden, vatandaşı tedirgin eden, kafalar
da istifham yaratan neşriyat ve beyandan son
ra mesele büyük bir gürültü ile radyolarla ilân 
ediliyor. 

Kıymetli arkadaşlarım, böyle yapılacağına 
Sayın inönü veya tevkil edeceği tahkik heyeti
ne mensup veya başka zevat alâkalı makamlara 
gelip, bize gelip, Jandarma Genel Komutanlığı
na müracaat edip hâdise hakkında resmî ma
kamlara intikal eden durumu tetkik ve tahkik 
ettikten conra mesele üzerinde beyanda bulun
muş olsalardı, zannediyorum ki, tek taraflı bir 
beyan, mütalâa ve kanaatle meseleyi ortaya koy
mamış olurlardı ve efkârı umumiyede ve Yüce 
Mecliste de meselenin tek taraflı olarak değil, 
tamamen objektif, hakikaten millî menfaatlere 
uygun bir mesele olarak ortaya konduğu kanaa
ti hâsıl olurdu. 

Buradaki beyanlarda da görülmüş ve görül
mektedir ki, mesele yine aynı hissî ölçüler içeri-

— 293 — 



M. Meclisi B : 10 27 . 11 . 1968 O : 1 

sinde ve hissî plânda değerlendirilmekte ve mü
talâa edilmektedir. Kendileri zorlayarak hâdi
seleri daima tek taraflı efkârı umumiyeye ve 
Parlâmentoya anlatmaya çalıştılar. Şimdi te
ker teker arz etmek istiyorum. 

«Tahkikat açılmamıştır.» 

19 Kasım 1968 günü hâdise zuhur eder et
mez Taşova Savcılığı hâdiseye el koymuştur. 
Hâdise bir zabıta ve adlî vaka olmak hasebiyle 
bizatihi kendi mesuliyeti ve vazifesi içerisinde 
mütalâa edilerek Taşova Savcılığı meseleye el-
koymuştur. 

Taşova Savcılığının verdiği bilgiye istinaden 
Adalet Bakanlığının, Anadolu. Ajansı vasıtasiy-
le, efkârı umumiyeye açıklaması vardır: «Hâdi
se 19 Kasım 1968 gününden itibaren Tagova Sav
cılığı tarafından elkonmuş ve tahkikata başlan
mıştır, tahkikat devam etmektedir.» Ve Taşova 
Savcılığı beyan etmektedir «Hâdise, jandarmaya 
köylü tarafından taşla, silâhla, sopa ile vâki te
cavüz neticesinde olmuştur» ve yine «Şu âna ka
dar idari makamların mesuliyetini icabettiren 
bir durum tesbit edilmemiştir. Tahkikata de
vam edilmektedir ve tahkikat neticesinde ger
çekler ortaya çıkacaktır» diye Taşova Savcılığı
nın Adalet Bakanlığı vasıtasiyle açıklaması var
dır; 

Yine buyurdular, «İdari tahkikata tevessül 
edilmemiştir.» 

İdari tahkikata tevessül edilmiştir. Burada 
gerek Güven Partisi sözcüsünün, gerek Adalet 
Partisi sözcüsünün eldeki vesikalara göre açık
ladıkları üzere, İçişleri Bakanlığı hâdiseye mut
tali olur olmaz iki tane müfettişini göndermiş
tir, Bugün müfettişlerden gelen son raporu mü
saade ederseniz okuyayım. 

«Taşova Belevi köyünde 19 Kasım günü 
köylülerle jandarma arasında cereyan eden ola
yın, inceleme ve soruşturması henüz bitirilmedi
ğinden, kesin kanaat sonradan bildirilmek üze
re, 

1. Köylülerin topluca âni mukavemet ve te
cavüzü karşısında jandarmanın silâh kullanması, 
Tüzüğün 270 nci maddesi hükmüne uygun ise 
de, aynı maddenin (f) fıkrası ile 271 nci mad
desi şeklî unsurlara uyulmak imkânının buluna
madığı, 

2. Şimdilik idari hatanın görülemediği, 
3. Olaym önlenmesi hususunda daha önce

den alınması gerekli tedbirler bakımından idare
ye yöneltilebilecek kusurlar bulunmadığı, 

4. Kanunun 1 nci maddesi karşısında, ka
nun hükümlerinin icrasını temin yönünden jan
darmanın kusurlu görülmediği kanaatindeyiz. 
Ara.» 

iki tane mülkiye müfettişinin en son verdi
ği ek rapordur. 

SEYFİ SADİ PENCAP (Muğla) — Altını 
oka... 

BAŞKAN — Sayın Pencap, müdahale etme
yiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Kıymetli arkadaşlarım, müsaade bu
yurursanız arz edeyim, ondan sonra vicdanlar 
konuşur ve ona ittibaen parmaklar konuşur. 

Taşova'da bir hâdise zuhur ediyor. İdareci 
olarak, Bakan olarak her zuhur eden hâdisenin 
bildiriliş şekline göre keyfî takdirinizi, re'sen 
salâhiyetimizi kullanmak suretiyle yapılacak ta
sarrufların, ondan doğacak zararları da göz 
önünde bulundurmak suretiyle, nelere müncer 
olabileceğini takdirlerinize arz ederim, idare ola
rak hâdiseye muttali olur olmaz müfettiş gön-
dermişis, tahkikatını yapmış. 

Şu hususu arz etmek istiyorum: Memurin 
Muhakemat Kanununun 12 nci maddesi; Mülki
ye Teftiş Kurulu Tüzüğünün 25 nci maddesine 
göre, tahkike memur edilen muhakkikler lüzum 
gördüğü tedbirleri alırlar. Yani lüzum görür
se tahkikatın selâmeti bakımından tahkik ettik
leri kimseyi re'sen işten el çektirebilirler veya
hut da gereken tedbirlerin alınması hususunda 
Bakanlığa teklifte bulunabilirler. Şu ana ka
dar gönderdiğimiz mülkiye müfettişleri bu tarz
da tek bir teklifte bulunmadıkları gibi, re'sen 
oradaki idarecilerin veya görevlilerin suçluluğu
na dair tahkikatın selâmetle yürütülmesi için 
her hangi bir işlemde de bulunmadıkları gibi, 
son olarak da şu raporu göndermiş bulunuyor
lar. 

Kıymetli arkadaşlarım, hukuk Devleti idare
si altında meseleleri münakaşa etmek iktiza 
eder. Hem hukuk prensiplerinden bahsediyoruz, 
hem Devlet otoritesi ve kanun hâkimiyetinden 



M. Meclisi B : 10 27 . 11 . 1968 O : 1 

bahsediyoruz, hem de onun icabını yerine getir
miyoruz. 

Şimdi şunu yapmış olsaydım İçişleri Bakanı 
olarak; bana intikal ettirilen hâdisenin ışığı al
tında şu veya bu şahısların hoşuna gitmek için 
orada valiyi veya yetkilileri işlerinden uzaklaş
tırıp veya işlerinden menetseydim veya nakil 
muamelelerini yapmış olsaydım, ondan sonra da 
şimdi olduğu gibi, bunların suçsuzluğu taayyün 
etmiş olsaydı, o takdirde bu memlekette kanun 
yürütücülerinin vazife görmeleri, kanunu hâkim 
kılmaları mümkün müdür? O insanların moral
lerini takviye etmek ve moralleriyle hizmet gör
dürmek mümkün müdür? (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri.) 

Arkadaşlar, bizim hizmet anlayışımız budur. 
Biz hâdiseleri asgariden vicdan ölçüleri içerisin
de, kanunun bize verdiği yetkiler dâhilinde, ya
nılmadan ve müesseselerin tahkikine ve mura
kabesine tabi kılmak suretiyle mütalâa etmekte
yiz. Eğer o tahkikat neticesinde suçlu varsa, 
gayrikanuni bir durum varsa onun da icabını 
yaparız. Ama peşin hükümlerle suçsuz insanla
rı suçlu gibi gösterip Devlet nizamını zarardide 
etmeye hakkımız yoktur. 

Kıymetli arkadaşlarım, şu hususu arz etmek 
istiyorum; buna mümasil Türkiye'de hâdiseler 
olmadı mı? 1962 senesinde Mardin'de bundan 
çok daha vahîm hâdiseler oldu. 1964 te Fuarda 
vahim hâdiseler oldu, 1965 te Zonguldak'ta 
toplu mukavemet dolayısiyle silâhlı kuvvetler 
mensupları vatandaşlara ateş açmak mecburiye
tinde kaldı ve iki kişi öldü. Ondan sonra Kayse
ri - Sivas olayları oldu, son Antep olayları oldu. 

Neden bu olaylar münasebetiyle çıkıp da : 
İçişleri Bakanı, bu hâdisede vali ve idareciler 
kusurlu, niçin zamanında tahkikata fırsat ve 
meydan vermeden ve tahkik etmeden bunları 
işinden almadınız, diye gensoru getirmediniz ar
kadaşlar? 

Sivaslı arkadaşlara hitabediyorum, Kayseri -
Sivas hâdiseleri dolayısiyle Sivas'a gittiğimiz 
zaman, orada toplanan ve günün heyecanı ve 
şokun tesiri altında kalan vatandaşlar, bir kısım 
siyasi teşekküllerin tahrikiyle bendenize, dediler 
ki, «Eğer Kayseri Valisini ve Kayseri Emniyet 
.Müdürünü derhal işten uzaklaştınrsanız mesele 

kapanır, siz de rahat rahat buradan gidersi
niz.» 

Verdiğimiz cevap hepinizce malûm; «Türki
ye'de hukuk Devleti vardır, hukuk Devleti! ida
resi vardır. Bunun prensipleri ve icapları! var
dır, hâdiseye müfettişler el koymuştur, tahkikat 
bitinceye kadar hiç kimseyi suçlu görmeye kim
senin hakkı yoktur. Tahkikat neticesinde, ;eğer 
suçlular var ise bunun icabı yapılır.» diye «Zor 
kuvvetle, kaba kuvvetle şu veya bu baskıyla J)ev-
let nizamını ve bizi prensiplerden alakoyjacak 
hiçbir kuvvet ve kimse yoktur.» diye beyanda 
bulunduk ve ilâve ettik: «Siz istediğiniz kadar 
bağırınız, Devlet geldiği yerden gider, Devlet 
arka kapıdan çıkmaz, ön kapıdan çıkar» dedik 
ve geldiğimiz yerden gittik ve hâdiseler de te
kevvün etti. Tahkikat neticelendi, cezai duru
mu ve suçluluk durumu tesbit edilenler hakkın
da icabeden kanuni muamele yapıldı arkadaşlar. 

Şimdi, rica ederim, bu meseleye de zamanın
da adliye el koymuş, idare el koymuş, tahkika
tın durumu da bu safhadayken ve henüz suçlu 
insanları tesbit etmeden, «İçişleri Bakanı, sen 
tahkikatın selâmeti bakımından bu insanları ala
caksın» diye tek taraflı tetkikat ile ve tama
men hissi tesirlerle bizi vazifeden alıkoyjmak 
cihetine gitmek, zannediyorum, insaflılıkla ve 
hakşinaslıkla kabili telif değildir. 

Biz bunu hiç bir zaman yapmadık. Bundan 
sonraki icraatımızda ve tatbikatımızda da yap-
mıyacağız arkadaşlar. Muayyen prensipler var
dır. Bu kabil hâdiseler olmuştur, olacaktır, ola
bilecektir, büyük devletiz. Türkiye'de hür de
mokratik sistem hâkim. Bunun geçen de miina-
ikaşasını yaptık. Hâdiselerin, eğer takibatı ya
pılmazsa ve suçlular hakkında gereken takibat 
yapılmazsa o zaman bunun, zannediyorum ki 
soruşturmasının hesabının verilmesinin buradan 
aranması iktiza eder. 

Bu yapılmazken ceffel kalem, «hayır efen
dim, benim dediğim doğrudur, resmî makajmla-
rın dedikleri yanlıştır ve siz yanlış malûmat ve
riyorsunuz» diye meseleleri ortaya tamamen 
hissi şekilde, tamamen kendi ölçüleriniz içerisin
de koymaya hakkınız yoktur. Bu, prensiplerle, 
hakşinaslıkla kabili telif değildir. 

Deniyor ve iddia ediliyor ki; Geydoğan köy
lülerine tahsis edilen yakacak odunu meselesi, 
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Geydoğanlıların kasten Belevi köyüne, Belevili-
lerin arazisinden geçmek için ve zorlanarak bu 
araziden geçmelk isteklerinden dolayı çıkan ih
tilâftan olmuştur. 

Size veriyorum resmî raporu, hâdise mahal
line ait krokiyi. Hâdise böyle değildir, değildir 
hâdise. Vali, 16 Kasım 1968 günü Taşova'ya git
miştir, yanında il jandarma kumandaniyle. Be-
levi köyü muhtar ve ihtiyar heyeti azalarını 
çağırmış, kendilerine demiştir ki, «dikkat edin, 
bu mesele zâti mahrukat meselesidir, kesim me
selesi değildir, enkaz kaldırmadır» bir. İkincisi 
gidecekleri yol, sureti katiyede Belevi arazisin
den geçecek değildir. Geçmiyeceklerdir Eski
den olduğu gibi, 1964 de 1965 te, 1966 da olduğu 
gibi, Dereli köyünden gideceklerdir. Jandarma 
tedbir ve tertibi de böyledir. Zabıtlara tescil et
tiriyorum, gelin burada aksini ispat edin... Bu 
krokiyi de size veriyorum tahkik edilsin, tetkik 
edilsin, ondan sonra hükme bağlansın. 

Kıymetli arkadaşlar, diğer taraftan enkaz 
kaldırma, kesim değil... 

Yine deniyor ki, «efendim, ikesim olursa Be
levi köyü selden dolayı âfete mâruz kalır.» 

Vali ve orman idaresi diyorlar ki Belevi köy
lülerine : «Sureti katiyede kesim meselesi mev-
zuubahis değil. Buradan, kış yaklaşması dolayı-
siyle Geydoğan köyünün mahrukat ihtiyacı te
min edilecektir. Oradaki eski enkaz kaldırıla
caktır.» 

Binaenaleyh böyle bir âfet mevzuubahis de
ğildir, bir. İM : «Bunun takdiri size ait değil
dir. Çünkü orman, devlete ait ormandır. Sizin 
köyünüze ait orman değildir» diye beyanda bu
lunuyorlar. Ve bir ay içerisinde müteaddid de
falar bu beyan tekrarlanıyor. Bütün ikazlar ya
pılıyor. Buna rağmen Belevi köylüleri : «sureti 
katiyede biz Geydoğanlıları ormana sokmıya-
cağız ve enkaz vermiyeceğiz, yakacak vermiye-
ceğiz» diye iddia ediyorlar. 

Arkadaşlar, bizzat ihkakı halkla, kanunlara 
karşı gelmek suretiyle mesele halledilmez ki. 
Her şeyin usulü nizamı vardır. Devlet zabıtası
na karşı gelinmez ki. Eğer hakikaten ortada bir 
usulsüzlük, nizamsızlık varsa yine şimdi yaptık
ları gibi, toplu halde Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanına, memleketin dört ye
rinden müteaddit hâdiseler vesilesiyle gelindiği 

ve şikâyette bulunulduğu gibi, yine gelinir, Hü
kümetin yetkili mercilerine mesele anlatılır, arz 
edilirdi ve ona göre de elbetteki tedbirlere te
vessül olunurdu. Bunlar yapılmazken doğrudan 
doğruya zabıta kuvvetlerine karşı mukavemet. 

Bir hususu daha belirteyim, krokide bunlar 
mevcut, mesele tarlada değil. Mesele, ormanın 
içerisinde geceden bütün Belevi köyünün ne 
kadar mevcudu varsa, önde çocuklar, kadınlar, 
gençler, ihtiyarlar hepsi orada ve üç yerde cep-
heleniyor. Taşova jandarma komutan vekili ile 
bir jandarma eri geliyor, ikaz ediyor «yapma
yın» diyorlar, «yapmayın, hâdise çıkar, lütfen 
müdahale etmeyin, yazık olur» deniliyor. Adam
lara hücuma geçiliyor. Öbür taraftan Geydo
ğan köylülerinden de oraya yaklaşmalına zabıta 
mâni oluyor. Eğer, mâni zabıta vazifesini ifa 
etmeseydi, iki köy halkı birbirine girmek sure
tiyle çok daha vahim hâdiseler olabilirdi. Bu
na rağmen Belevi köylüleri jandarma üzerine 
hücum ediyor. Üç yönden taşla, sopayla, silâhla 
hücum ediyor ve ondan sonra ateş teatisinde 
bulunuluyor. 

Bir hususu arz etmek istiyorum arkadaşlar, 
gayet hakşinas olmak için: 

Mesele adalete intikal etmiştir. Jandarma
nın haklı ve kanuni yetkileri içerisinde silâh 
kullanıp kullanmadığı hususu elbetteki bu tah
kikatla ortaya çıkarılacaktır. Peşin hükümle 
«Jandarma haksızdır, insan öldürdü, zabıta 
kuvvetleri şöyle yaptı» diye zabıta kuvvetleri
nin moralini bozucu ve onları küçültücü beyan
da bulunmaya hakkımız yoktur. Yoktur arka
daşlar! (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
şiddetli alkışlar). Bundan sonra herkes, her 
toplu harekette direnir, zabıta kuvvetleri de 
onun karşısında pasif kalır, ondan sonra da 
memlekette Devlet otoritesinden ve hizamdan 
bahsetmeye imkân yoktur. Biz buna müsaade 
etmedik. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
şiddetli alkışlar). Buna müsaade etmedik, et-
miyeceğiz. 

Kıymetli arkadaşlar, buraya, geçen defa da 
arz ettim, müşahhas hadiseler getirin, müşah
has hâdiseler. Şimdiye kadar müşahhas, za
man, zemin vaka zikretmek suretiyle kanun 
dışı, takibata mâruz kalmamış, kanuni vecibe
sini yerine getirmemiş bir tek icraatımızı ge
tiremezsiniz, getiremedüıiız çok şükür. 

296 — 
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İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Konya hâdiselerini getirdik. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Eğer getirmiş olsaydınız şimdi yap
tığınız gibi, çok basit, ama illâki Hükümeti 
yıpratmak için muhtes, hissi hâdiseyi çok defa 
getirirdiniz. 

Bunu sarahatan beyan ediyorum beyefen
diler, İçişleri Bakanı olarak beyan ediyorum, 
Hükümet âzası olarak beyan ediyorum, Adalet 
Partisi iktidarının mesul insanı olarak arz edi
yorum: Bizim zamanımızda nizam ve kanun 
dışı tek bir davranışı kimse getiremeyecektir. 
Gayet açık söylüyoruz, çünkü biz onun müca
delesini yaparak geldik. Biz, nizamsızlıklara ve 
kanunsuzluklara mâni olmak için geldik. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Geçmişe ait hatıraları, geçmişe ait vakıa
ları burada dile getirmenin faydası yoktur, 
ama maişeri vicdanda, millet iradesinde hük
me bağlanmış, vatandaş haysiyet ve şerefini 
yıkan, kanunları bir kenara atan, vatandaşları 
kanunsuzluklarla inleten ve kurşunlara dizen 
hâdiseler millî hafızada yaşamaktadır. Bunun 
zamanı yoktur şimdi. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar). 

'Sayın inönü beyanatında «tek bir yaralı 
jandarma yoktur.» diyor. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — «Silâhla ya
ralı yoktur» diyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Beyanat burda, «Tek bir yaralı jan
darma yoktur» diye beyan buyuruyorlar, basın 
toplantısında. Hayır (»ilâh) lâfı yok, tek bir 
yaralı jandarma yoktur, işte burada basın bül
teniniz. isterseniz aynen okuyayım. 

Beyefendiler, ekimozu da var, yara sıyrığı 
da var maddi yarası da var, yedi günle onbeş 
gün arasında raporlu yaralı jandarma da var 
Türk zabıta kuvvetlerine mensup. Neden jan
darmanın yaralanmasından üzüntünüzü beyan 
«tmiyorsunuz da, «Jandarma yaralı değil» di
yorsunuz ve jandarmayı vatandaşın karşısında, 
âdeta vatandaşa hücum etmiş, ateş etmiş kim
seler olarak gösteriyorsunuz? (Gürültüler) 
Türk zabıtası vatandaşının karşısında olur mu 
beyefendiler, buna imkân var mı? (A. P. sıra

larından «Bravo» sesleri) Türk zabıtası vatan
daşın nizamını, hayatını, huzurunu, sükûnunu 
korumakla vazifeli ve bugünkü şartlar içeri
sinde bunun da mümkün olamıyacağını, esasen 
buna da bizim müsaade etmiyeceğimizi herkes 
bilmektedir. 

Tekrar ediyorum, eğer arkadaşlar kanunsuz
luklar varsa, hakikaten jandarma kanun dışı 
bir harekete tevessül etmişse tahkikat yapıl
maktadır, Türkiye'de müesseseler vardır, ı onun 
icabı yerine getirilir. Eğer biz, o icabı ferine 
getirmezsek o zaman çıkın, «siz suçluları hima
ye ediyorsunuz» diye murakabe vazifesini ya
pınız ve bizden hesap sorunuz. Ama peşin hü
kümlerle zabıtaya bu şekilde davranmak hak
şinaslık olmaz ve bunun arkasında, gayet ta
biî, başka ard düşünceleri aramak herkesin de 
hatırına gelebilir. 

Taşova hâdiseleri münasebetiyle Amasya va
lisi ve idareciler önleyici bütün tedbirleri al
mışlardır. Kıymetli arkadaşlarım, Geydoğan 
köyünün mahrukat ihtiyacının bu şekilde ihti
laflı hale gelmesi karşısında Amasya valisi, Or
man idaresi işletme Müdürünü davet ederek 
bir kere daha sormuştur, acaba bu maktadan 
gayri bir yerden, başka bir maktadan almak 
mümkün müdür diye, kanuna rağmen. 

6381 sayılı Orman Kanununun 31 ncii mad
desi sarihtir. «En yakın yerden vatandaşın zâ
ti mahrukat ihtiyacı karşılanır» der. Ama bu
na rağmen vali ihtiyatlı olmak için bu vazife
sini de edâ etmiştir. Orman idaresi sureti ka-
tiyede yakında bir makta bulunmadığını, esa
sen 1966 - 1967 senesinde tahsis edilen 85 ki
lometre yerdeki maktadan hiçbir köylünün gi
dip de zâti ihtiyacını karşılamadığını ve bu
nun mutlaka buradan karşılanması lâzungeldi-
ğini, esasen bir kesim hâdisesi mevzuubjahsol-
mıyaoağını, nihayet mahrukat ihtiyacı için bu 
yerde kâfi miktarda malzemenin bulunduğunu 
beyan etmiş ve idareyi mutlaka bu köylülerin 
mahrukat ihtiyacı temin edilsin, ikaz ve ih
tar etmiştir, idare, de vatandaşın, yaklaşan 
kış karşısında, müşkül vaziyette kalmamasını na
zarı itibara alarak gerekli önleyici tedbiri bu 
şekilde almıştır. Vali hem jandarma komutan
lığına, hem Taşova kaymakamlığına, hem or
man idaresine zamanında büitün ikaz vazifesi
ni edâ etmiştir. 
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Bir hususu daha arz etmek istiyorum. Vali
nin ikazından sonra Amasya il Jandarma Alay 
Kamutanı Albay, teşkilâta gerekli tedbirler 
hususunda yedi maddelik bir de ikaz yazısı 
yazmıştır. Tertibin nasıl yapılacağını, hâdisele
rin büyütülmemesi ve jandarmanın kanunsuz du
ruma' düşürülmemesi ve kanun dışı silâh kul
lanmaması hususunda ikazda bulunmuştur ve 
bütün erata da bu, tebliğ edilmiştir. 

Bu vesileyle bir hususu daha arz etmeme 
müsaadelerinizi rica ederim. 

Kıymetli arkadaşlarım, jandarma salâhiyet 
ve teşkilât tüzüğünün 210 ncu maddesi ve keza 
Ordu iç Hizmetler Talimatnamesinin 89 ncu 
maddelerine göre, jandarma kendisine mevdu 
vazifeleri ifa zımnında ve silâhlı müdahale ya
hut da karşı koyma hâdiselerinde nefis müda
faası durumu hâsıl olduğu takdirde, madde
leri burada okumuyorum, re'sen ve şahsan tak
dir hakkını kullanmak suretiyle emir almadan 
silâhını kullanabilir. Bu hususu da Yüce Mec
lisin hafızasını canlandırmak ve buraya tescil 
ettirmek için arz ediyorum. 

Tekraren arz ediyorum, mesele adlî bir tah
kikat, idari bir tahkikat konusudur. Bütün 
bunlar, inceliğine, derinliğine tetkik edilecek
tir. Hakikaten suçlu bulunanlar varsa, kanuni 
yetkilerini tecavüz ederek vazifelerini suiisti
mal edenler varsa elbetteki icabı yerine geti
rilmiş olacaktır. 

Zannediyorum ki böylece sorulan bütün su
allere ve tenkidlere ve bu hususta yapılan mü
nakaşalara cevaplarımı arz etmiş oluyorum. 

Şu hususu son olarak, bir kere daha teyiden 
arz etmek isterim, mesele gayet ciddiyetle eni
ne boyuna, derinliğine tahkikat konusu ha
lindedir, adlî ve idari tahkikat devam etmek
tedir. idari ve adlî tahkikatın sonucuna göre, 
eğer tesbit edilen suç ve suçlular olursa Hü
kümet olarak, idare olarak icabına tevessül 
olunacağından hiç kimsenin şüphesinin bulun
mamasını hassaten rica ederim. 

Kıymetli milletvekilleri, Hükümet olarak, 
yurt emniyet ve asayişinin korunmasında im
kânlarımız nisbetinde ve mevcut şartlar içe
risinde âzami vazifemizi yaptığımız hususun
daki görüşlerimizi, müdellel mevsuk olmaya 

çalışarak, geçen defa da arz ve beyan ettim, 
hâdise, her şeyden evvel asayiş meselesi, bir 
devlet meselesidir. Muayyen dar kalıplar içe
risinde bir Hükümet meselesi olmasının ötesin
de, bir vekâlet mesuliyetinin içerisinde bulun
maması iktiza eden bir mesele olması hasebiy
le, her şeyden evvel, Yüce Meclislerin konusu 
halindedir. Burada yapılan beyanların,, yurt 
asayişi ve emniyeti konusunda yapılan beyan
ların çok ölçülü ve dikkatli olması iktiza eder. 
Çünkü asayişsizlik, her şeyden evvel, burada 
yapılan gayrimesul beyanlarla yurt sathında 
inikas ve tesir yapar. Binaenaleyh, hâdisenin 
nezaketi nazarı itibara alınarak yurt asayişi
nin korunmasında Yüce Meclisin bize verece
ği objektif ve tam bir tarafsızlık ve hakkaniyet 
ölçüleri içerisindeki talimatı büyük ölçüde de
ğerlendireceğimizi bir kere daha arz eder, 
saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş
kan müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, 

Sayın Bakanı dinledik. Anayasamızda bu ko
nuşma tarzı tesbit edildikten sonra, durumun 
gruplarca müzakeresine mâni bir hüküm yok
tur ve mantikî olanı da budur. Takrir sahibi ko
nuşur, gruplar konuşur, Bakanın konuşmasını 
dinlemeden bir rey vermek, önceden verilen 
reyi kararlaştırıp tescil etmek mânasına gelir, 
sakat bir usuldür. Anayasada buna mâni bir 
hüküm bulunmadığına göre, rica edeceğim,, 15 
dakika için durumu müzakere edip kararımı
zı tesbit etmek üzere Meclisi tatil edelim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, yedi yıldan 
beri Meclisi idare ediyorum, biliyorsunuz, za-
tiâliniz de iki devreden beri bu Meclistesiniz. 
Şimdiye kadar bu şekilde, gündeme alınıp alın
maması tartışılmış bulunan birçok gensoru öner
gesini müzakere ettik, hiç birisinde değişik bir 
tatbikat yapmadık. Yeni İçtüzük muvacehesin
de bu meseleleri âriz, amik müzakere etmek 
mümkün, ama şu haliyle vâki tatbikata uygun 
olmak üzere başkaca söz vermem mümkün de
ğildir, bir. 

Sayın Nihat Erim ve Sayın Kemal Satır, bu
günkü görüşmelerin radyodan aynen veril-



M. Meclisi B : 10 27 . 11 . 1968 O : 1 

rmesini, temenni mahiyetinde önergeye bağlamış
lar. 

Sayın Erim, takdir edersiniz M, bu, tama-
miyle TRT nin kendisine ait bir keyfiyettir.. 

NtHAT ERİM (Kocaeli) — Temenni mahi
yetinde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Dolayısiyle temenni takrirle
ri oya konulmaz, onu da bilirsiniz. Yalnız 
Mecliste ifade etmiş bulunuyorum. 

Sayın Kemal Yılmaz da Belevi köylülerinin 
hâtırasına saygı gösterilmesi için bir temen
nide bulunmaktadır. Bu da temenni takriri
dir. (Okunsun sesleri) 

Efendim, her temenni takririnin okunması 
mecburi bir hal teşkil etmez. 

x 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, gensoru 
önergesinin gündeme alınıp alınmaması husu
sunda yapılan müzakereler,, Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince, sona ermiştir. 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
maması hususunu Yüce Meclisin oyuna sunaca
ğım. önergenin gündeme alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önergenin gündeme 
alınması kabul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit çok gecikmiş 
bulunduğu cihetle, 29 Kasım 1968 Cuma günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 20,05 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

10 NCU BİRLEŞİM 

27 . 11 . 1968 Çarşamba 
Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Malatya Milletvekili ismet inönü ve 4 

arkadaşının, Taşova'nın Belevi köyünde vukua 
gelen olayda gerekli te'dbiri almadığı iddiasiy-
le içişleri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncıı 
maddesi gereğince G-cnsoru açılmasına dair 
önergesi (11/7İ6) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile 
Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, orman içi 
köylerinin durumunu incelemek, bulundukları 
yerlerde kalkın diril maları mümkün olmayan 
orman köylerinin hayat seviyesi hakkında bil
gi edinmek üzere bir Meclis araştırması açılma
sınla dair önergeleri (10/26, 10 /36) 

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

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

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

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

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

15,00 

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

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

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

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

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

13. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 
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14. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, I 

Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açıl- I 
masına dair önergesi. (8/32) 

15. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Ve gerekse sivil fVe askerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatı
rımlar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/37) 

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

17. — İzmir Milletvekilli Mustafa Uyar ile 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'm pamuk po- I 
litikasmm bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/33) 

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

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

20. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok*un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye- J 
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlama
da ücretici aleyhine işleyen hususları, maliyet, 
fiyat ve kredi dağıtımında mevcut durumun 
dengesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Genel Görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/36) 

21. — Sivas Milletvekili' Kâfeım Kangal'ın, 
iSiVas DD Yolları fabrikasına yapılan atanma
lar ve müessese dahilindeki nakil ve terfiler 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince j 

bdr Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi: 
(10/39) 

22. — Çankırı Mi'Ueltvekili Mehmet Ali Ar
san'm, fiyat artışlarının sebepleri ile karalbor-
sa nedenlerini araştırmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi -gereğince bir Meclis Araştınma-
sı açılmasına dair önergesi (10/40) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

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

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

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

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

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

6. — Konya Milletvekili Nazif Kımıcoıfamaı, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından 8Ö2İÜ sorusu (6/436) 

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

8. — Erzurum Milletvekili Adnıam Şem-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması h u -



susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar 
ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç in, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 

Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/531) 
20. — Aydın Milletvekili Reşat Özardahın, 

Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

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

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

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

24. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaymaklar bakamlarından sözlü sofusu 
(6/539) 

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

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

27. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin 
sulanmasına ve hidro - elektrik enerjisi sağ
lanmasınla dair Başbakan, Enerji ve Tabiî [Kay
naklar Bakanından sözlü sorasu. (6/542) 

28. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, memleketimizin diplomatik temsilciİ€iriıne 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/643) 

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

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

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulannasma, 2510 numaralı Kanuıran 



yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerdin 
iskânıma dair tmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

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

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

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

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

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

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

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

39. — Gaziantep MiJletvelkili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayına başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/576) 

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

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

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

43. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
21 . 5 . 1967 tarihimde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

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

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

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

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

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

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

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN-İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


