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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluk olma
dığı anlaşıldığından Birleşime yarım saat ara 
verildi. 

İkinci Oturum 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner; or
man suçlarının affına dair önceki birleşimlerde 
yaptığı konuşmanın, Orman Bakanı Hüseyin 
Özalp tarafından, Genel Kurulda yapılan bir 
gündem dışı konuşmada, yanlış ifade edildi
ğine ve, 

İçel Milletvekili Turhan özgüner de, geçen 
yıl Çukurova'da vukubulan sel, yangın ve kar 
âfetine uğrıyan köylere yapılan yardımlarda 
partizanca davranıldığına dair gündem dışı de
meçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe'ye Devlet Bakanı Hüsamet
tin Atabeyli'nin ve, 

Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'e 
de Devlet Bakanı Refet Sezgin'in vekillik etme
lerinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm, Ürdün ve 
Habeşistan'a yapacağı geziler sırasında kendi
lerine Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen 
ile Gaziantep Milletvekili Hüseyin incioğlu'nun 
refakat edeceklerine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve, 

Sayın üylerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi kabul olundu. 

Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in, Millî Park
lar kanun tasarısının havale edilmiş olduğu ko
misyonlardan seçilecek 2 şer üyeden kurulacak 
bir Geçici Komisyona havale edilmesine dair 
önergesi ile, 

Çalışma Komisyonu Bakanlığının, 228 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değitşirilmesi ve 
bir maddesinin lağvı hakkındaki kanun teklifini 

Tezkereler 
1. — Ankara Üniversitesinin 1966 bütçe yılı 

Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 

görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona aynı 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal ve 23 arkadaşının, 228 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin de havale edilmesine dair iki 
tezkeresi, kabul olundu. 

Gaziantep Milletvekili Muhittin Sayın'm, 
seçilmiş olduğu Sayıştay Komisyonundan çekil
diğine dair önergesi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

istanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 arka
daşının; istanbul'da öldürülen öğrenciler dola-
yısiyle Başbakan hakkında, 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın; 
Türkiye Odalar Birliği üzerinde kanunsuz ta
sarruflarda bulunduğu iddiasiyle Hükümet hak
kında ve, 

Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'in; öğret
men boykotları sırasında mal ve can emniyeti
nin ihlâl ve gergin bir zamanda Altıncı Filonun 
izmir'e gelmesine müsaade edildiği iddiasiyle 
içişleri ve Dışişleri bakanları hakkında birer 
gensoru açılmasına dair önergeleri okundu ve 
gündeme alınıp alınmamaları konusunun gele
cek birleşimde görüşüleceği bildiridi. 

Adalet Bakanı Yusuf Ziya önderin önerge
sinin onaylanması üzerine; 22 Nisan 1962 ta
rihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin yeniden düzen
lenmesine ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı üzerinde bir süre görü
şüldü. 

22 . 12 . 1969 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Ok Şevket Doğan 

Kâtip 
Erzurum 

Naci Gacır oğlu 

sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si (3/93) (Sayıştay Komisyonuna) 

2 . — GELEN KAĞITLAR 
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2. — Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi (3/94) (Sayıştay Komisyonuna) 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/95) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

4. — 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu
nun 76 ncı maddesi hükmü uyarınca düzenle
nen raporun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/96) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

5. — 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu
nun 76 ncı maddesi hükmü uyarınca düzenle
nen raporun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/97) Sayıştay Komisyo
nuna) 

6. — Ceza ve ıslahevleriyle iş yurt lan dö
ner sermaye saymanlığının 1963 ve 1964 yıl
ları genel bilançosunun sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi (3/98) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhe
sabına ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/99) (Sayıştay Komisyonuna) 

8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/100) (Sayış
tay Komisyonuna) 

9. — Devlet Orman işletmeleri ile kereste 
fabrikaları ve Anatamirhane ve yedek parça 
depo müdürlükleri saymanlıklarının 1964 yılı 
bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/101) 

10. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/102) (Sayıştay Komis
yonuna) 

11. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğün
ce 1965 ve daha önceki yıllar rayiçlerine göre 
ihale edilip tasfiye olunan işler hakkında rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/103) (Sayıştay Komisyonuna,) 

12. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/104) (Sayıştay Komis
yonuna) 

13. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1965 
bütçe yılı Kesinhesaplaıına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/105) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

14. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/106) (Sayış
tay Komisyonuna) 

15. — istanbul Üniversitesi 1967 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi (3/107) (Sayıştay Komisyonuna). 

16. — ista,nbul Teknik Üniversitesinin 1965 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi (3/108) (Sayıştay Komisyonuna) 

17. — İstanbul Teknik üniversitesinin 1966 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezekresi (3/109) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

18. — istanbul Teknik üniversitesinin 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminim sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/110) (Sayıştay Komisyonu
na) 

19. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luık bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/111) (Sayıştay Komis
yonuna ) 

20. — Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/112) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

21. — Orman Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi (3/113) (Sayıştay Komisyonuna) 

22. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
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bildirimimin sunulduğuna daiir Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/114) (Sayıştay Eomisyonu-
na) 

23. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
'bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/115) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

24. — 832 ısayılı Sayıştay Kanununun 88 nci 
maddesi gereğince Millet Meclisine sunulan 
Sayıştay raporunun gönderildiğine dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi (3/116) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

25. — Sivil Savunma Fon İşleri Saymanlı
ğının 1966 yılı bilançosunun sunulduğuna daiir 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/117) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

26. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 cmalî 
yılı döner sermaye hesaplarına ait 1962 bilan
çosu ile (murakıp raporunun ısunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/118) ; (Sayıştay Komis
yonuna) 

27. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 büt
çe yılı Kösinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
ısunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si (3/119) (Sayıştay Komisyonuna) 

28. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/120) (Sayıştay Komisyonuna) 

29. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı bi
lançosu ile uzman murakıp raporunun ısunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/121) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

30. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
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sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/122) (Sayıştay Komisyonuna) 

31. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1965 büt
çe yılı Kesinlıesabına ait ıgenei uygunluk bildi
riminin ısunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/123) (Sayıştay Komisyonuna) 

32. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 malî 
yılı bilançosunun tetkiki ısonunda düzenlenen 
raporun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/124) (Sayıştay Komisyonuna) 

33. — Tekel Genel Müdürlüğü 19-66 malî yı
lı bilançosunun tetkiki ısonunda düzenlenen ra
porun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/125) (Sayıştay Komisyonuna) 

34. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1966 büt
çe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/126) (Sayıştay Komisyonuna) 

35. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı hesabına ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/127) (Sayıştay Komisyonuna) 

36. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhesabına ait 'genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/128) (Sayıştay Komisyonu
na) 

37. — Yalova Kaplıcaları İşletime İdaresinin 
1966 bütçe yılı hesap işlemleriyle bilançosunun, 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/129) (Sayıştay Komisyonuna) 

38. —• Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi
nin 1967 bütçe yılı hesap işlemleriyle bilanço
sunun ısunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/130) (Sayıştay Komisyonuna) 

> *— < 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 18 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayım üyelerin lütfen beyaz düğmele
re basmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bilmiştir. Ge
rekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan'ın, 
Hakkâri Valilik konutunun meçhul kimseler ta
rafından kurşunlanması olayına dair gündem 
dışı demeci ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Sayın Ah
met Zeydan, Hakkâri vilâyet konağının meçhul 
kimseler tarafından kurşunlanması olayı ile il
gili olarak gündem dışı söz istemişlerdir. Bu
yurun Sayın Zeydan. Lütfen beş dakika içimde 
beyanda bulununuz. 

AHMET ZEYDAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım. 

Gündem dışı yapacağım çok kısa bir konuş
ma ile yüksek Heyetinizi işgal ettiğim.için af-
fmızı istirham ederim. 

Basına intikal etmediği için kamu oyunun 
gözünden kaçan bir olayı duyurmak isterim. 

14 Aralık Pazar günü gecesi, saat 9 civarın
da Hakkâri Valisinin evino meçhul kimseler ta
rafından kurşun atılmıştır. Ev hedef tutulmak 
suretiyle yapılan bu atış sonunda valilik kona
ğının bâzı pencereleri kınlmıştır. Durumu, ben 
bir telefon konuşması neticesinde öğrendim. Te
lefon aracının verdiği imkânlar ölçüsünde key
fiyeti tahkik ettim. Maalesef olay doğrudur. Mü
essif olayım failleri de şu âna kadar meçhul kal
mıştır. 

iki senedir Hakkâri Valiliği yapan Sayın Hü
seyin övünçgen genç neslin memlekete kazan
dırdığı büyük değerlerdendir. Yurtseverliği ve 
üstün çalışma gayreti ile Hakkârüilerin sonsuz 

takdirlerimi kazanmış olan Sayın Valimizin 
ikametgâhına yapılan bu şeni tecavüzü Hakkâ-
rinlin milletvekili olmak sıfat, ve haysiyetiyle, 
Yüksek huzurlarınızda en derin nefret duygu
larımla t el Un ediyorum. 

Olayın hakikî mahiyeti nedir, sebepleri ne
dir Bunun süratle açıklığa kavuşturulmasını 
Hükümetten istemek ve beklemek hakkımızdır. 
Cumhuriyet tarihimizde Hakkari'de ilk defa 
şahidolduğumuz böyle bir olaydan sonsuz üzün
tü duymaktayım. Kanunlara herkesten fazla 
saygılı, Devlete son derece bağlı Hakkari halkı
nın, benim üzlünıtüme ayniyle iştirak edeceğini 
umarım. 

Sayın yetkDüerimizden süratle olayın aydın
lığa kavuşturulmasını en derin saygılarımla düe-
rim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — içişleri Bakanı Sayın Menteşe-

oğiu, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (C. Senatosu Muğla Üyesi) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Hakikaten Hakkâri Valisinin ikamet ettiği 
binanın birkaç camının taş ile parçalandığı bir 
vakıadır. Ama, arkadaşımızın ifade ettiği gibâ 
silâhla bu işin olmadığı, biraz evvel vasıflarını 
ortaya koyarak itimadını izhar ettiği valinin 
beyanı ile sabittir. 

Konuşan arkadaşımız valimiz hakkında gü
zel sözler söyledi, itimadını ifade etti, değerini 
ifade etti. İşte kendisinin lisan ve üslûbu ile 
beğendiği ve takdir ettiği bu valinin ikametgâ
hının camlarının kurşun ile değil, taş ile kini-
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dığını ve hâdisenin üzerinde emniyet kuvvetleri
nin kesif şekilde çalışmakta olduğunu yüce isti
lanıza arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

2. — Adana Milletvekili Ali Kıza Güllü'nün, 
suni gübre suiistimallerine dair gündem dışı de
meci ve Deflet Bakam Kefet İSezgin'in cevabı. 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Ali 
Rıza Güllü, suni gübre konusundaki suiisti-' 
mallerle ilgili olarak gündem dışı söz istemiş
siniz. Buyurun Sayın Güllü. Lütfen siz de beş 
dakika içinde beyanda bulununuz Yüce Heye
te. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Adana) — Saym Baş
kan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Devlet parası ile kurulup özel teşebbüs 
tarafından kârları paylaşılan özel statülü bir 
resmî kuruluş olarak suni gübre imalâtında 
faaliyet göstermek üzere Gübıte Fabrikaları 
Anonim Şirketi kurulmuş ve tarımda kullanı
lan suni gübre yapılmak üzere biri iskenderun'
da, biri de Yarımca'da olmak üzere iki fabri
ka kurulmuştur. Bu fabrikaların imâl edeceğiı 
suni gübrenin hammaddesi olan fosfat yatak
ları ihtiyacımızın tamamını karşılıyacak ka
dar memleketimizde bol olduğu halde, bu fos
fat yataklarından istifade edilmek üzere bir 
yatırıma g'idiümemekte ve bu hammaddenin 
ithali yolu tercih edilmekledir. 

Diğer birtakım mühim sanayi dallarında 
olduğu gibi, gübre sanayiinde de dışa bağlı 
ithal sanayii yolu tercih edilmektedir ki, ha
kiki mânada bu tutum sanayileşmemizi önle
nmektedir. 

İşte bu iki suni gübre fabrikasının ihtiya
cı olan suni gübrenin hammaddesi fosfatın te-

| imin edillmesi hususunda Ürdün Devleti ile an
laşma yapılmıştır. Gübre Fabrikaları Anonim 
Şirketinin fosfat alımı hususunda Ürdün Dev
leti ile yaptığı mukaveleden dolayı milyon
larca lira zarar ettiği 6 ve 7 Aralık tarihli 
günlük gazetelerde yazılmıştır. Gazete neşri
yatı ile kamu oyuna aksettirilen bu suiistima
lin içyüzünün aydınlanması için mesele tara
fımızdan gündem dışı olarak Yüce Meclise ge
tirilmiştir. 

Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi tarafın
dan, ihaleye çıkarılmadan, ilân edilmeden Ür-
dünden 8 yıl süre ile iki milyon ton fosfat alın

ması konusunda anlaşma yapılıyor. Ancak Bi-> 
rinci Demirel Hükümetinde Maliye ve Sanayi 
Bakanlıklarını işgal eden şahısların ilgilileri 
ikaz edip, fosfat permisi vermemeleri üzerine 

, anlaşma tatbik edilemiyor ve mesele Gübre 
Fabrikaları Anonim Şirketi idare Meclisinde 
görüşülüyor. Bu görüşme sarasında gübre Sanayi 
Anonim Şirketi Umum Müdürü Abdullah İb-
şiroğlu şu beyanda bulunuyor: Fosfatın Ür̂  
dün'den alınması için Hükümetin zorlandığı
nı, Hükümet ileri gelenleriyle yapmış o.duğu 
temaslar neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin fosfat ihtiyacını Arap memiek.tleri 
arasında taksim ettiğini ve Azot Sanayinin fos
fat ihtiyacını Fas Devletinden, Akdeniz Gübre 
Sanayiinin Tunus, Gübre Fabrikaları Anonim 
Şirketinin de Ürdün Devletinden temin etme
si hususunda bir taksimat yapıldığını söyle
mektedir. Tunus fosfatının alıcının ambarın
da teslim etmek şartiyle fiyatı 11,40 Dolar ol-

t duğu halde, Ürdün'den ise 13,90 Dolara fosfat 
anlaşması yapılmıştır. Tonda ikibuouk dolar 
fazlasına, açık teklif istenmeden, şartlar ince
den inceye tetkik edilmeden ve açık eksiltme 
yapılmadan anlaşma yapılmıştır. 

1969 Haziran, Temmuz ve Ağustos ay'ar.^ 
Maliye, Sanayi ve Başbakanlıkça anlaşmazlık
larla geçmiş, bütün ısrarlara rağmen Maliye 
ve Sanayi Bakanlıkları fosfat mübaayası için 
permi vermemiştir. 

Halen Yarımca ve iskenderun'daki iki suni 
gübre fabrikası çalışmamaktadır. Şirket milyon
larca lira zarar etmektedir. Maliye ve Sanayi 
Bakanlıklarında fosfat, dosyaları her gün biraz 
daha kabarmaktadır. 

Dışa bağlı ithal sanayii olarak kurulmuş/ 
gübre sanayii, hammaddesini dışarıdan ithal et
tiği için gübreyi zaten pahalıya imal etmek
te ve bir de bu gibi yolsuzluklar ilâve edilin
ce imalât daha da pahalıya mal olmaktadır. 

İşte bu gibi suiistimaller sebebiyledir ki, su
ni gübre müstahsıla kilosu 80 - 90 kuruşa in
tikal etmektedir. Bir de bunun yanı başında su
ni gübrenin müstahsıla en lüzumlu olduğu ay
larda, fabrikaların çalışmamasından dolayı 
müstahsil gübre bulmakta güçlük çekmekte 
ve mahsulünü ekebilmek için die karaborsa
dan kilosu 150 kuruşa gübre temin etmekte
dir. Bu senenin içinde bulunduğumuz şu mah-
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sul devresinde, mahsulün ekim aylarında, müs
tahsil ihtiyacı olan gübreyi dahi geçen sene 
90 kuruşa alırken, bu sene 101 kuruşa Zirai 
Donatımdan temin etmektedir. 

Halbuki yabancı memleketlerde suni güb
re müstahsıla ucuz intikal ettiğinden ve bi-
llûmum istihsal vasıtaları bizdekine kıyasla 
çok ucuz olduğundan tarım üretiminde mali
yet fiyatları da onlarda çok düşük olmaktadır^ 
Hal böyle olunca da, maliyet fiyatı yüksek olan 
tarım ürünlerimiz dış piyasalarda yabancı ta
rım ürünleriyle rekabet edemediğinden, taran 
ürünlerimizin satışı için dış pazarlar bulmak-» 
t a güçlük çekmekteyiz. 

Bilûmum tarım istihsal vasıtaları müstah
sıla ucu^za intikal ettirilmediği müddetçe, Ana
yasamızın 52 nci maddesinin emrettiği ve dev
lete de bir görev olarak yüklediği tarım ve 
çiftçinin korunması vazifesi gereği gibi ifa 
edilemez. Her ne kadar Hükümet Programının 
26 ve 27 nci sayfalarında «Tarım istihsal va
sıtalarının daha ucuz fiyatla temin olunması hu ı 
susunda tedbirler alacağı» vadedilmek ise de„ 
programa ailman bu vaitlsr Anayasamızın 51 
ve 52 nci maddeıleriniıı icabı olarak progra
ma alınmıştır. 

Birinci Demirel Hükümetinin yaptıkları, 
İkinci Demirci Hükümetinin yapacaklarının 
teminatı olacağına göre, programda yer alan 
bu vaitlere inanmak hayal pereslik olur. 

Zira, misal olarak geçen sene 80 - 90 ku
ruş olan suni gübrenin kilosu bu sene çiftçiye 
101 kuruşa satılmaktadır. Yani devamlı olarak 
her sene çiftçiye teslim edilen istihsal vasıta
larının fiyatları artırılmaktadır. Çiftiçiye pa
halıya intikal ettirilen bilûmum istihsal vasıta
larının ucuzlatılması için bu bozuk düzenin de
ğişmesi gerekmektedir. Aksi takdirde birta
kım fırsatçılar vasıtalariyle çiftçilerimiz soyul
makta devam edecektir ve bu fosfat ihalesi se
bebiyle bu bozuk düzenden birinin ortaya çıktı
ğımı görmekteyiz. 

Bu olay 60 milyonun üstünde bir suiisti
male sebebiyet vermiştir. Bu vurgun şebeke-; 
sine kimlerin dâhil olduğunu ve hangi görev 
başında bulunduklarını öğrenmek isteriz. 
Ürdün Hükümetiyle yapılan mukavelenin bir 
maddesine göre Maliye Bakanlığı, fiyatları 
yüksek bulduğu takdirde permi vermiyerek 
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mukavelenin iptalini temin edebilir. Fakat fos
fat mubayaasında süratle bir karara varılma
sı memleket ekonomisi bakımından isabetli/ 
hizmet olacağı kanaatiyle, gazete neşriyatiyle 
komu oyuna aksettirilen bu mesele hususunda 
Hükümetin aydınlatıcı beyanlarda bulunmasını 
arz ve rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Refet Ser
gin, buyurun, efedim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Sayın Ali Rıza Güllü'nün biraz önce 
huzurunuzda takdim ettiği, Ürdün'den fosfat 
taşı ithali ve bununla ilgili meseleler bakımın
dan konu bir kısım basın yoliyle ele alınmış, 
bunun üzerine Hükümet meseleyi ciddiyetle 
tetkik etmiş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşımın vâki izahları şjeklinde 
hâdiseler cereyan etmiş değildir. Ancak;( 

dile getirilen konu hir gündem dışı konuşma 
içerisinde değil, bilhassa bugün üç gensorunun 
gündemde yer almış olması itibariyle, çok uzun 
bir müddet içerisinde Yüce Heyetinizi işgal 
edecek bir seviyededir, bir bacımdadır. 

Bu itibarla bu celsede meseleyi ariz ve amik 
huzurunuzda bir gündem dışı konuşma çerçevesi 
içerisinde izah etmeyi bu sebeplerle isabetli te
lâkki etmiyorum. Ancak önümüzdeki celselerde 
konu hakkında Yüce Meclise gerekli bilgileri 
takdim edeceğiz. 

Bu vesile ile bir hususu da ilâve etmek iste
rim. Mesele /basına intikal ettikten sonra ilgili
ler tarafından tekzip yoluna gidilmiş, gönderi
len tekzip, haberin neşredildiği gazetenin kanu
ni yollara başvurması sebebiyle halen matbuat
ta yayınlanmış değildir. Böylece sayın arkada
şımın dile getirdiği gübre konusunu önümüzde
ki celseler içerisinde Yüce Heyete halen hazır 
bulunan izahatımızla takdim edeceğimizi arz 
ederim. Saygılar sunarım. 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sattr'ın, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı sermaye 
politikasının somut sonuçlarını değerlendirmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/2) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gelişmekte olan ülkeler, biri sermaye biriki
mini gerçekleştirmek için gerekli tasarrufların 
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yetersizliği, diğeri yurt içi üretimle sağlanamı-
yan yatırım malları ithalinin doğurduğu döviz 
kıtlığı olmak üzere, başlıca bu iki nedenle dış 
kaynak ihtiyacı duymaktadırlar. Özel yabancı 
sermaye, gelişmekte olan ülkelerin bu ihtiyaçla, 
yani ticaret ve kaynak açıkları sebebiyle baş
vurdukları önemli bir kaynak olarak görülmek
te; bunun yanı sıra, gelişmiş teknolojilerden 
yararlanma zorunluğu da yabancı sermaye ta
leplerini bir ölçüde etkilemektedir. 

Ancak gelişmekte olan ülkeler, yabancı ser
maye kabul ederlerken son derece dikkatli ol
mak, konuyu ekonomik ve politik açılardan ayrı 
ayrı değerlendirmek zorundadırlar. 

Ekonomik değerlendirmede yabancı sermaye 
yatırımlarının gelişmekte olan ülke ekonomisi
ne ne kattığı sorunu cevaplandırılmalı; ödeme
ler dengesi üzerindeki etkileri, özetle ihracata 
etkisi, gerçek ithal ikamesi, kâr transferleri gibi 
hususlar tartışılmalıdır. 

Tamamlayıcı sanayi kolları geliştirmiyen, 
üstün teknoloji getirmiyen, imalât sanayiinde 
ihracata yönelmiyen yabancı sermaye yatırım
larının gelişen ülke ekonomisine ciddî bir kat
kıda bulunduğunu ve ödemeler dengesini olum
lu yönde etkilediğini ileri sürmek mümkün de
ğildir. Aksine bu türlü yabancı sermaye yatı
rımları o ülkeye kattığından fazlasını alıp gö
türmekte; ödemeler dengesini daha da bozmak
ta ; aynı zamanda arkasındaki büyük firma, da
ğıtım şebekesi, imtiyaz izni, teknolojik üstünlük 
gibi avantajları ile yerli teşebbüsleri kolayca 
tasfiye edebilmektedir. 

Yabancı sermaye sorunu politik yönü ile ele 
alındığında önemli bir sınır meselesi ile karşıla
şılmakta, gelişen bir ülkenin kapılarını yabancı 
sermayeye ardına kadar açarak onu sınırsız bir 
şekilde kabul etmesi büyük sakıncalar taşımak
tadır. Bağımsızlık soyut bir kavram olmaktan 
önce, ekonomik bir ihtiyacolduğuna göre, üreti
min büyük bir kısmının yabancıların kontrolun-
da bulunduğu bir ekonomiye, toplam hâsıla ne 
kadar büyük olursa olsun, o memleket ekonomi
sine, gelişmiş bir ekonomi gözüyle bakılamıya-
cağı için, yabancı sermaye yatırımlarının sade
ce ekonomik açıdan değerlendirilmemesi, aynı 
zamanda politik yönü ile de ele alınması gere
kir. 

Bu itibarla konumuz Yüce Meclisin ilgisini 
gerektirmekte; yabancı sermayenin Türk eko
nomisine ne kattığını ve neyin karşılığı kattı
ğını tartışmamız gerekmektedir. 

Özellikle dış ödemelerdeki aşikâr güçlükler, 
montaj sanayiinin gittikçe ağırlaşan yükü, kâr 
transferleri, kısıtlanan kredi imkânları, kısaca
sı büyüyen ticaret açığı ve kaynak açığı sebep
leriyle başgösteren ekonomik güçlükler, iktida
rın yabancı sermayeyi teşvik politikasında ileri 
gitmesine ve gelişi - güzel verilecek imtiyazlarla 
yabancı sermaye yatırımlarının artmasına yol 
açabilir. 

Bu itibarla, Cumhuriyet hükümetlerince bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarının değerlendi
rilmesi hayati önem taşımakta ve Yüce Meclisin 
konuya süratle el koyması, memleketimize gelen 
ve gelecek olan yabancı sermayenin ulusal çı
karlarımıza yararlı ve zararlı yönlerinin tesbiti 
zorunlu bulunmaktadır. 

Bu amaçla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir genel görüşme açılmasını arz ve teklif 
ederim. 

20 Aralık 1969 

Saygılarımla. 
Adana Milletvekili 

Kemal Satır 

BAŞKAN — Bu önerge) gündemldeki yerini 
alaack ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

4. — Samsun Milletvekili Bahattin TTzun-
oğlu'nun, gündemde bulunan gensoru önergele-
dinin görüşülmesi sırasında önerge sahipleri ve 
gruplar adına yapılacak konuşmaların 20 şer 
dakika ile sınırlandırılmasına dair önergesi; 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Yüce Heyetin malûmu olduğu üzere, gün

demde 1, 2 ve 3 ncü «ıraları gensoru öneırg'e-
leri teşkil etmektedir. 

Samsun Milletvekili Sayın Bahattin Uzun-
oğlu, şimdi verdiği bir önergeyle; «Meclis 
gündeminde bulunan gensoru görüşmelerinde, 
Hükümet sözcüleri hariç, grup aldınıai ve 
önerge sahipleri olaralk yapılacak konuşmala
rın 20 dakika olarak sınırlandırılması hususu
nun oya koyulmasını arz ve teklif edeırim.» 
diyor. 
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SADİ KOÇAŞ (Konya) — Aleyhte söz is
tiyorum. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — 
Lehte söz istiyorum. 

BAŞKAN — önerge lehinde Sayın Uzun
oğlu, huyurun. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Hepimizin malûmu olduğu veçhile^ bundan 
evvelki 'oturumlarımızda Saym Muhalefet 
Lideri- inönü ve yine sayın muhalefet lider
lerinden Turhan Feyzioğlu hu meseleleri eni
ne boyuna,, geniş bir şekilde izah etmişler, 
Sayın Başbakan da Hükümet aıdına cevap 
vermişlerdir. 

Bu durum karşısında, gejrek Sayın işgü-
zar'm, gerelksa sayın 0. H. P. Grupunun ver
miş olduğu önergelerin huralda uzun uzadıya 
müzakere edilip Meclisin daha fazla, vakti
nin israfına lüzum olmadığı kanaati ile hu 
önergeyi vermiş hulunuyorum. 20 dakikada 
gruplar her haldej, daha evvel enine Iboyuna 
konuşulan bu mevzuda söyliyeceklerini söyle
yebilirler. Bu bakımdan takririme iltifalt edil
mesini ve kaibulünü aırz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önerge aleyhinde Sayın Ko-
çaş, buyurun.. 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Sayın Başkan, 
saym milletvekili arkadaşlarım; (parlâmento
larda, kifayet ve konuşmaların zamanla tah
didi müessesesi 'zaman zaman başvurulan usul
lerdir ve çok defa zaman kazanmak, her 
üyeye az ida olsa söz vermek gihi gayelerle 
yerilir. Ama 8 senelik Parlâmento hayatımız
da müşahade ettik ki, bu gihi istekler ya çok 
üyenin söz istediği çok sıkışık ahvalde veya 
yine Parlâmentonun yazılı olmıyan usullerinden 
engelleme gibi hâzı teşebbüslerde bu engelle
melere mâni olmak için verilir. Bugün, hirçok 
(bakımlardan konuyu ele aldığımız zaman, hu 
hallerin hiçibirinin olmadığı açıkça ortadadır. 

Bir defa, içtüzüğe göre, hir gensoru iste
ğinde konuşacak üyekjr zaten tahdidedilmiş-
tir. Konuşacak üye miktarı gayet azdır. 
Parlâmentonun sıkışık hir durumu yoktur. 
Bir engelleme habis mevzuu değildir. Aksine, 
oereyan etmiş olan, böyle bir öndrge verilme
sine sebebolan hâdisenin önemini bir yana 
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'bırakıyorum, ıbu hâdiseye selbeholan ve sanı
rım ki, gensoru önerge/sinin verilmesine asıl 
sebebolan hir iktidar felsefesi ve Türkiye'
nin içinde hulunduğu şartlar, değil tahdi-
detmek, Mecliste uzun hoylu görüşmek, g e 
çekleri açıkça ortaya koymak, Hükümet !tat-
rafından cevaplandırılmak, eğer iddiada bu
lunanlar haklı ise gensoruyu kabul etmek, 
haklı olmadığı iddiası varsa hem bu Meclisi, 
hem bütün milleti, kendilerinin haklı olduğuna, 
böyle bir talebin haksız olduğuna inandırmak 
suretiyle mümkündür. (A.P. sıralarından «20 
dakikada her şey konuşulur» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, biz Parlâmentoya dün 
gelmiş kişiler değiliz. 00 dakikada ne konuşulur, 
ne. konuşulmaz biliriz. Bunu bana söz atan ar
kadaşıma cevaben söylüyorum. Böyle bir konu 
değil 20 dakikada gerekirse 120 dakikada bile 
konuşulmıyabilir. 

Daha birkaç gün evvel muhalefet lideri çok 
önemli meseleleri bu kürsüye getirdi ve yarım 
saat kadar konuştu, Sayın Başbakan onun bir
kaç misli bir zamanda cevaplandırdılar. Eğer 
20 dakikada her şey konuşulabilirse niye işgal 
etti Meclisi bu kadar Sayın Ba§bakan? Konuşu
lamazdı da ondan... Sayın Başbakanın belirt
mek istediği hâdiseler o kadar zamanda söy
lenemezdi de ondan... "^ 

Sonra, önerge veriyor arkadaşlarımız... 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — 

Gruplar hariç dedim... 
SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Ha!.. Gruplar 

hariçse kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zaten gruptan başka 
kimse konuşamaz ki Sayın Bahattin Uzunoğlu. 

SADİ PIOÇAŞ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, gensoru önergesi görüşeceğiz, bu bir 
usul meselesidir... 

BAŞKAN — Sayın Sadi Koçaş, bir dakika
nızı istirham edeceğim efendim. 

Sayın Bahattin Uzunoğlu, sizin önergeniz 
şöyle efendim : «Meclis gündeminde bulunan 
gensoru görüşmelerinde, Hükümet sözcüleri ha
riç, grup adına ve önerge sahipleri olarak ya
pılacak konuşmaların 20 dakika olarak sınırlan
dırılması hususunun oya konulmasını» istiyor
sunuz. Zaten grup sözcülerinden başka da kim
se konuşamaz. Yani bu hususu geri alıyorsanız 
o başka... 
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BAHATTlN UZUNOĞLU (Samsun) — Ha
yır, geri almıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koçaş. 
SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, meselâ bir örnek vereyim, bu yola 
geçen sene de başvuruldu Yüksek Mecliste : 
700 sayfalık galiba bir kitap önergeye iliştiril
mişti ve bu 700 sayfalık kitabın okunması ge
rekiyordu. Bu belliydi ki, bir engelleme isteğiy
di, parmak sayısına güvenen iktidar bu engeli 
bir başka engelle yıktı. Bunun münakaşasını 
yapacak değilim, ama bugün bir engelleme is
teği mevcut mudur? Kim söyliyebüir böyle bir 
konuda bir engelleme isteğinin mcvcudoldu-
ğunu? 
, Değerli arkadaşlarım, parlâmentolarda iç

tüzüklere giren maddeler büyük tecrübelerin 
mahsulüdür ve sanırım bu yüzden olacak mese
lâ bizim Tüzüğümüze nazaran çok daha yeni 
bir tüzükle çalışan Cumhuriyet Senatosu grup 
sözcülerinin böyle tahditlerine müsaade etmez. 

Sayın Başkan her zaman bu kürsüden Mec
lisin İçtüzüğünün hâlâ çıkamamış oluşunu ya
kınarak söylerler. Gerçekten ne kadar önemli 
olduğu bugün de tebellür ediyor. Rica edelim 
kendilerinden, bütün Meclisten, biran evvel çı
karalım ve böyle Meclis çalışmalarını engelli-
yecek önergelerin verilmesine imkân bırakmı-
yalım. 

Değerli arkadaşlarım, bugün dört kişi konu
şacak yahut üç kişi, bilemiyorum, en fazla dört 
kişi konuşacak. Ne kadar uzun konuşurlarsa 
konuşsunlar, ne kadar sürer bu? Hiç... Demek 
ki, gaye konuşmayı kısaltmak değil, gaye Par
lâmentonun murakabe vazifesine imkân verme
mek. (O.H.P. sıralarından alkışlar) 

Murakabe vazifesine imkân verilmiyen par
lâmentolar vazifelerini yapmıyan parlâmento
lardır. Bu önergeyi veren arkadaşımın böyle bir 
düşünceye sahibolduğunu zannetmiyorum. Uma
rım ki, bu izahatımızdan sonra önergelerini ge
ri alacaklardır, ikazımıza rağmen almazlarsa 
söyliyecek sözümüz bundan başka olamaz. 

Bugün görüşeceğimiz konuyu ele alalım. 
Arz ettiğim gibi önergeye sebebolan hâdise 

önemlidir; ama bu bir yana, bu hâdisenin altın
da yatan asıl sebep bizim için Türkiye'nin var 
olma veya yok olma hadisesidir. (A. P. sırala
rından gürültüler) 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, istir
ham edeceğim, müdahale etmeyin hatibe efen
dim. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, dinlemesini bilmek büyük hünerdir. 
Dinlemesini öğrenmezseniz bu Mecliste öğrene
ceksiniz. (0. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkılşar) Neden grup sözcülerini tahdidedi-
yoruz da Hükümeti serbest bırakıyoruz? Var 
mıdır bunun bir esbabı mucibesi? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Var veya 
yok, niçin bu tarafa dönüpte hitabediyorsunuz? 
Ne biliyorsunuz kötü niyet sahibi olduğumuzu? 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, rica edeceğim 
efendim, lütfen müdahale etmeyiniz. 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, konuşmamın başında belirttim, dedim 
ki, «önergeyi veren arkadaşımın bile böyle bir 
kötü niyeti olamaz, ikaz ediyorum.» dedim. Yü
ce Meclisinize işin içyüzünü anlatıyorum, eğer 
reddederseniz bu önergeyi hepinize şükran bor
cumu?! olacak. 

Değerli arkadaşlarım, biz konunun üzerinde 
duralım. Sayın Başbakan geçen gün bu kürsü
de bâzı şeyler söylediler. «Bildiğiniz bir şey 
varsa, scyliyeceğiniz bir şey varsa buyurun.» 
dediler, «ispat size düşer.» dediler. Buyurduk, 
ispat edeceğiz, zaman verin. (0. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, ben İktidar Partisinin 
bu önergeye iltifat edeceğini sanmıyorum. Ama 
her ihtimale karşı uyarma vazifemi yapacağım. 
Bu önergeyi kabul etmek, suçlan kabullenmek 
demektir; bu önergeyi kabul etmek, mesuliyet
ten kaçmak demektir. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

önei'ge sahibi değerli arkadaşım biraz evvel 
buradan konuşurken «Vakit israf etmemek, 
Meclisin zamanını israf etmemek.» tâbirini kul
landılar. iştirak ediyorum kendilerine. Biraz 
evvel misal olarak verdim; eğer verilen önerge 
Meclisi işgal etmek için verilen bir önerge, bir 
konuşma önergesi, bir gensoru önergesi ise kar
şısına böyle bir önerge ile çıkmak düşünülebilir. 
Ama hayır, memleketin en önemli konusunda, 
memleketin dört gözle baktığı, neticelerini bek
lediği bir konuda önerge sahipleri, hattâ grup 
sözcüleri yirmi dakika içinde konuşsunlar, Hü
kümet istediği gibi cevap versin... Bu, demokra-
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tik bir rejime, Parlâmentosu olan bir rejime 
ne iktidarın, ne muhalefetin başvurabileceği bir 
yol değildir. Buna başvuran rejimler bizim 
arzu ettiğimiz rejimler değildir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (C. H. P. sı
ralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Önergenin lehinde Sayın ih
san Ataöv, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Biraz evvel konuşan arkadaşımız Parlâmen
toya usul yönünden ve Parlâmentonun çalışma
ları hakkında şöyle ders verir edası içerisinde 
bâzı beyanlarda bulundular. Arkadaşımız ko
nuşurken aynı zamanda aba altından çomak 
gösterir misali ufak tertip tehditlerde de bulun
dular. Bilhassa grupumuza, bizim grupa dö
nerek, yani «Dinlemesini öğreneceksiniz.» gibi 
tâbirlerde de bulundular. Türkiye Cumhuriye
tinin Başbakanı bu İdirsüde konuşurken ona 
aşağıdan dinlemesini bilmeden itiraz eden in
sanların kendi grupları içerisinde olduğunu ha
tırlatırım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Sevgili arkadaşlarım, ben Sayın Koçaş'ı 
mazur görüyorum. Çünkü Anayasa gensoru 
müzakerelerini Millet Meclisine vazife olarak 
vermiştir. Arkadaşımız her ne kadar eski Par-
lömanterliğini iddia ediyorsa da, kendisi Sena
todan gelmiştir, Senatoda gensoru müzakerele
ri yoktur, onun usulünü bilmemekte de mazur
durlar. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, A. P. hü
kümetleri 1965 ten beri Yüce Meclisin 
huzurunda bütün hesaplarını vermişlerdir. 
Milletin huzurunda hesaplarını vermişler
dir . ve dünya parlâmentolarında A. P. 
nin hesap vermek için Meclise clavet edil
diği uzun zaman kadar hesap vermeye davet 
edilen tek bir Hükümet yoktur. A. P. öytle he
sap vermeye çağrılmıştır M, iki ay evvel millet 
huzurunda hesap vermiş, bir ay evvel Yüce 
Meclisin huzurunda hesap verip güven almış, 
bir ay sonra huzurunuzda bulunurken şu anda 
üç tane gensoru ile karşı karşıyadır. Bu, hesap 
istemek değildir. Bu, A. P. Hükümetini yıprat
mak için seçilmiş yeni bir yoldur. Ama sayın ar
kadaşım şunu bilsinler ki, A. P. hüükümetleri 

hiçbir zaman hesap vermekten kaçmazlar. A. P. 
Hükümeti muhalefetin değil, kendi mensupla
rının, kendi iktidarlarının sıkıştırmasiyle de he
sap verirler. Bu, alışılagelmiş şef sistemiyle ida
re edilen bir parlâmento, şef sistemiyle idare 
edilen bir grup olmadığı için A. P. hesap verme
yi çok iyi bilir, her yerde her zaman hesap ver
meye hazırdır, şu anda gene hazırdır. (O. H. P. 
sıralarından gülüşmeler ve alkışlar) Zararı yok, 
siz her şeyi alkışlamaya alıştığınız için benim 
sözlerimi de yanlışlıkla alkışlarsınız. (C. H. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, gülüşmeler ve al
kışlar) 

C. H. P. Lî BÎR MİLLETVEKİLİ — Sen de 
çok şey biliyor, iyi yağ çekiyorsun. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, sonra bizim kitabımızda yağcılık yok
tur. Biz alnımızın teri ile bu Meclise geliriz. (C. 
H. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar ve gü
lüşmeler) Alnımızın teri ile bu Meclise geliriz, 
biz şefin önünde eğilerek mebus olmadık. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, istirham edece
ğim, önerge lehinde lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, yine konuşan arkadaşımın bir şey bil
mesi lâzımdır. Bu da bu müzakereler gensoru
nun müzakeresi değildir, gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alınmamasının müzakeresidir. 
Verilen önerge gensoru önergesi, gündeme alın
sın mı, alınmasın mı? Alınması için gerekçe ve
rilecektir, Hükümet kalkıp söyliyecektir, Yüce 
Meclisimiz oyu ile karar verecektir. Eğer gen
soru önergesi gündeme alınacak olursa, o zaman 
Sayın Koçaşla beraber gensorunun müzakere
sinde ne gruplar, ne şahıslar sureti katiyede 
tahdidedümemeli, ne varsa ortaya dökülmeli^ 
dir. 

Ben şahsan şu iddiadayım; gensoru önergesi 
gündeme alındıktan sonra bu müzakerenin tah-
ditsiz günlerce konuşulmasına taraftarım. Ama 
gensoru önergesinin ciddiyeti gündeme alınmı-
yacak şekilde ise... Çünkü meselelerin bâzı cid
diyeti vardır, fakat onun bu kürsüde nasıl deje
nere edildiğini 1965 ten 1969 a kadar Meclis za
bıtlarında muhalefet çok şahit vermiştir. Bugün 
de aynı yola sapılacaktır. 

Hâdiseler Müşterek Toplantıda liderler tara
fından gündem dışı ortaya vaz'edilmiştir. Bugün 
aynı şeyler konuşulacaktır. Mesele mahkemelere 
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intikal etmiş, suçlular yakalanmış, hepsinin üze
rinde takibat yapılmaktadır. Savcılar, ilgililer 
tam koğuşturma yaptığı bir zamanda buraya 
gedip A. P. G-rupuna «işte bunun hesabını vere
ceksiniz, öğreneceksiniz.» diyenlerin Türk hâ
kimlerine de buradan fetva vermeye kalkacak
larından endişe ederim. Çünkü bunların çok mi
sallerini gördük, bu Mecliste bu hâdiseleri çok 
yaşadık. Her şeyin üstünde kendinizi farzetme-
yiniz, efkârı umumiye ve millî irade vardır. Bu
rada bu önergeyi reddetmek, bunun suçlarına 
iştirak etmek değildir. Şayet bir suç varsa ve 
bu suç Hükümetten geliyorsa o suçu ben bütün 
grup arkadaşlarımla beraber çoktan omuzla-
mışızdır. (C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) Evet. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bu önergenin 
kabulünü istiyoruz. Zira önerge 20 dakikada 
gerekçesiyle izah edilecek kadar açık; basında, 
efkârı umumiyede, radyoda dile gelmiştir. Bu
nun daha fazla burada konuşulması demek; ha
kikaten sair zamanlarda iddia edilen, bu Mecli
sin önemli zamanlarını almak demektir. Sayın 
Başbakanın bundan evvelki celsede uzun konuş
tuğunu iddia eden arkadaşım şunu hatırlasın 
ki, Türkiye Parlâmentosunun Meclis saatlerinde 
gruplar, Adalet Partisinin altı misli konuşmuş
tur. Türk radyolarında partiler, Adalet Partisi
nin yedi, sekiz misli konuşmuştur. Bunun ya
nında sekizde bir, altıda bir konuşan Adalet 
Partisi bu kısa zaman içerisinde Türk Milletine, 
Yüce Meclise hesaplarını vermiş, alnının akı ile 
çıkmıştır. Eğer oya değer veriyorsanız, Türk 
Milletinin vermiş olduğu oyların ağırlığını ka
bul ediyorsanız... 

ORHAN BÎRGlT (istanbul) — % 46 sm, 
%46. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, istirham ediyo
rum efendim, yerinizden müdahale etmeyiniz. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Siz bu Mec-. 
lis sıralarında azınlıkta iken 260 tane aslan bu
rada, oturuyordu. (C. H. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, gülüşmeler) Evet, evet... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, sizden de istir
ham ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Siz bu Mec
lisle 212 mebus iken iktidar ettiniz, azınlık 
iktidarı halinde Meclisi idare ettiniz.. (C. H. P. 
Biralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Birgit, istirham ederim 
müdahale ©itmeyiniz. 

Sayın Ataöv, siz de lütfen müdahalelere ce
vap vermeyin efendim, Ben onları önlemek 
için vazifemi yapıyorum. 

İHSAN ATAÖV (Davamla) — Sayın Baş
kan, dinlemesini öğrenmiyenler dinlemesini öğ
reneceklerdir ve bunu biz öğreteceğiz. (C. H. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) Sayın Koçaş bu 
sözümden her halde memnun olmu'şlardır. 

'Sevgili arkadaşlarım, bir söz daha var, onun 
zapta geçirilmesi bakımından söyliyeoeğim: 
«Eğer bunu kabul etmezseniz önleme gibi ted
birler düşünmek icabeder.» dediler. 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Ben öyle birşey 
söylemedim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — önleme gibi 
(tedbirler düşünecek olan düşünsün. Türk Mil
letinin önünde herkes kendi aılın yazısını gös
terir, onu oku'fcur. Türk Milleti sizin önlemenizi 
Ö9, yürümenizi de, herseyinizi öğrenmiş'tir, bir 
kene daha öğreniversin. 

Arkadaşlarım, takriri kabul buyurunuz, on
dan sonra eğer önerge kabul edilirse o zaman 
geniş geniş bu meseleyi daha etraiflıca görüş
mek imkânını buluruz. 

Biz Yüce Meclisin takrir üzerimde tahakkuk 
edecek oyuna hürmetle itaat etmeye hazırız: 
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından, alkışlar). 

BAŞKAN — önerge aleyhimde Sayın Nec
mettin Erbalkan, buyurunuz. 

T. FİKRET ÖVET (Sinop) — Ben de söz 
istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Daha evvel Necmettin Erba-
kan'ı tesbit otnıiştim Sayın Fikret övet. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem Yüce Meclis üyeleri; 
bugün gündemimizde üç gensoru önergesi gö
rüşmesi bulunuyor. Bu üç gensoru hakkındaki 
önergelerin hakikaten bugünkü gündem içeri
sinde görüşülelbilmesini temin için bir arkadaşı
mızın hüsnüniyetle bir önerge verdiğini kabul 
ediyorum. Ancak, benden önce konuşan arka
daşımın da belirttiği gibi, gensoru meseleleri 
muhakkak ki Meclisıte görüşeceğimiz en mühim 
meselelerdir ve nihayet bir milletvekilinin her 
hangi bir mesele üzerinde bugünkü şartlar içe
risinde hemen hemen bir mevzuu buraya gettir-
mesmin tek kapısı şeklinde gözüken bir konu-
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dur. Böyle bir konuyu çok mahdut birtakım 
zaman ta'hdıtleri altına koyacak olursak, Mec
liste çalışma düzenini biz burada hakikaten bir
takım kısıtlamalara tabi tutmuş oluruz. Bu, 
Meclisimiz ve çlışma düzenimiz iğin iyi t i r tu
tum olmaz. 

Önerge teklifini getiren .arkadaşımızın bu 
teklifinde neden gensoru önergesi veren arka
daşları 20 dakika ile tahdidötıtiğıi hailde, Hükü
meti tahdidetmemiş olduğu konusu ise izahı 
gayrimümkün bir durumu teşkil etmektedir. 
Kendileri bu şekilde bir tutumu zannediyorum 
ki düşünmeden, bunun mânasının ne olduğunu 
şu kısa zamanda tetkiıka imkân bulamadan bu
raya getirdiler. Buradaki görüşmelerde hiç 
şüphesiz her hangi bir tahdit yapacaksak mut
laka iki taraflı olmalı, ama bu konuda katiyen 
tahdide gidilmemelidir. 

Arkadaşlarımızın gensoru olarak getirdikle
ri hususlar, - diğer iki gensoruyu veren ar
kadaşlarımız için söylüyorum - muhakkak ki, 
üzerinde bütün derinliğine durulması icabeden 
çok mühim konulardır. Gensoru hakkında bu 
tahdit teklifini yapan arkadaşımızın biraz ön
ce niçin bu teklifi yaptıklarını dinledim. De
diler ki, »Bu gensorular hakkında bunda,n ön^ 
çeki görüşmelerde esasen enine boyuna mese
leler tetkik edilmiştir.» Bu esbabı mucibe Ibejn-
denizin gensorum hakkında cari değildir. Be
nim gensorum için cari olmıyam <böyle bir 
esbabı mucibeden dolayı arkadaşımızın bu tek
lifinin, şayejt Yüce Meeclisçe kaibul edilecek 
ise, birinci ve üçüncü önergeler için bu es
babı mucibenin cari olabileceği dolayısiyle ka
ibul edilmesi, bendenizin önergem için ka
bul edilmemesi hususunu Yüce Başkanlığa ay
rıca teklif etmiş bulunuyorum. 

Yalnız bu mühim memleket meselelerini 
görüşürken, müsaade buyurulursaJ burada mil
letvekili arkadaşlarımız verdikleri geıısoru-
lardaki meseleleri hakikaten hakkı ile dile ge-
tirebilsinler ve Meclis çalışması tam bir ser
besti içersinde yürütülmüş olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce konu
şan arkadaşım dediler ki, yapılan müzakere 
gensorunun kendisi değil, gensoru önergesi 
hakkında bir müzakeredir dediler. Doğru, 
fakat bâzı gensoru önergelerinin gündeme 
alınıp alınmaması konusunda verilecek iza

hat bunun gündeme alındıktan sonraki, iza
hatı kadar önemli olabilir. Yüce Meclis (bunu 
gündeme almakla ilk ve mühim adımını atmış 
olacaktır. Bu ilk adımın atılışı hiç şüphesiz 
büyük ehemmiyeti haizdir. 

Bu itibarla getirilen önergede bir defa sa
dece tek taraflı ta;hdidetme tutumu olduğu 
için, ikincisi konular büyük ehemmiyeti haiz 
olduğu için Ibu önergenin kabul edilmemesi
ni ve 'bütün Türk Milletine Mecliste eşit şart
lar altında çalışma yapıldığının gösterilmesini 
Yüce Meclisten rica ediyorum efelndim. Hür
metlerimle. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bahattin Uzuntoğlu'nun, 
Hükümet sözcüsü hariç, gensoru önergesi sa
hiplerinin ve önergeler üzerinde görüşecek 
grup sözcülerinin konuşmalarının 20 dakika ile 
kısıtlanması hususundaki önergesi üzerinde 
İçtüzüğün 89 ncu maddesi gereğince iki lehte, 
iki aleyhte görüşülmüştür. 

Şimdi önergeyi oyunuza sunacağım. Yalnız 
bu arada Sayın Necmettin Erbakan'ın, konuş
masında da izah ettiği üzere, başka bir öner
gesi daha var, onu da bilginize sunuyorum. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

önerge . sahibinin izahatından da anlaşıla--
cağı üzere, teklifleri bendenizin Türkiye Oda
lar Birliği üzerindeki kanunsuz tasarruflar 
dolayısiyle Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önerge için cari değildir. Bu iti
barla Odalar Birliği önergesinin bu tatbikat
tan azade tutulmasını arz ve teklif ederim di
yor. 

Şimdi Saayın Balhattin Uzunoğlu'nun öner
gesi gündemde mevcut üç gensoru önerge
sini kapsıyor. Bu itibarla evvelâ Sayın Ba
hattin Uzunoğlu'nun önergesini oyunuza suna
cağım. Ondan sonra Sayın Necmettin Erba
kan'ın önergesinin bunidan azade tutulma
sını ayrıca oyunuza sunacağım. 

Yani bunu başka türlü de izah edebilirim. 
Şimdi gündemde birinci sırada yer alan Sas 
yın Necdet Uğur ve arkadaşları ile üçüncü 
sıravı işgal eden iSayın Sinop Milletvekili Hil
mi işgüzar'm vermiş olduğu gensoru öner
gelerinde; Hükümet hariç, önerge sahiple
riyle grup sözcülerinin konuşmalarının yir
mi dakika ile kısıtlanması hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmiyen-
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ler Efendim, bâzı karışıklıklar dolayısiyle 
netice almak mümkün olmadı. Onun için tek
rar oyunuza sunacağım ve ayağa kalkmamızı 
istirham edeceğim. 

önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar efendim. (Hangi kısmını sesleri.) Efen
dim birinci ve üçüncü önergelerin yirmi da
kika ile kısıtlanmasını oyunuza sunuyorum. 
İkinciyi bilâhare yapacağım. Çünkü bir ayrıl
ma talebi var. 

Önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar ölendim... Kabul etmiyenler lütfen ayağa 
kalksınlar efendim... Lütfen oturunuz efen
dim. 

Efendim, Başkanlık Divanının üç üyesi 
farklı Sonuçlara vardık. Çünkü bilhassa arka 
sıralarda iyi sayılmıyor ve bu arada dolaşan 
arkadaşlar oluyor. Bu itibarla bizi vicdanen 
tatmin edecek bir sonuca varamadık. Bu 
itibarla isim okumak suretiyle soracağım. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Baş
kanım bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çakmak. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Üç gensoru 

önergesinin konuşulmasında zaman tahdidi hak
kında bir önerge geldi. Aslolan önergelerin ko
nuşulmalarının tahdidi. Sayın Erbakan'm öner
gesinde getirilen teklif dolayısiyle, tahdit öner
gesi en aykırı teklif oluyor. Bu bakımdan öner
gelerin bölünmeden, tefrik edilmeden oya konul
ması lâzım. Bu bakımdan ayırmanız kanaatim
ce içtüzüğe aykırı oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Çakmak'ın uyarması ye
rindedir efendim. Sayın önerge sahibi üç öner
geyi de kapsıyan bir kısıtlama teklifi getiriyor. 
Oylarını kullanacak sayın üyeler bu arada el
bette Sayın Necmettin Erbakan'm kendi öner
gesiyle ilgili bir ayırma yapılması teklifini de 
nazarı itibara alarak oylarını kullanacaklardır. 
Yani o önergenin kısıtlanmadan hariç tutul
masını istiyenlerin elbette ki Sayın Bahattin 
Uzunoğlu'nun önergesine kabul oyu vermeme
leri iktiza eder. 

Şimdi konuyu tekrarlıyorum, bir yanlışlık 
olmasın. Gündemde birinci, ikinci ve üçüncü sı
raları işgal eden üç gensoru önergesinde Hü
kümet sözcüsü hariç, önerge sahipleri ile grup
lar adına konuşacakların konuşmalarının yirmi 
dakika ile kısıtlanması isteniyor, önerge üze

rinde görüşme yapıldı. Şimdi kabul eden etmi-
yen hususunu tesbit için isim okumak suretiyle 
reylerinize müracaat edeceğim. 

ORHAN DENGÎZ (Uşak) — önergede grup 
sözcüleriyle önerge sahiplerinin konuşmalarının 
yirmi dakika ile kısıtlanması teklif ediliyor. 
Milletvekillerine dair bir kayıt yok. Milletvekil
leri konuşursa ne olacak? 

BAŞKAN — Anayasa gereğince zaten mil
letvekilleri konuşamaz efendim. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak oy
lar tesbit olundu.) 

BAŞKAN — Önerge kabul edilmiştir. 
(«Kaça kaç» sesleri) 

Efendim; 177 kabul, 134 ret. 
Yoklama sonucunda gerekli çoğunluğumuz 

da vardır. 

5. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 
(1 arkadaşının, İstanbul'da öldürülen öğrenci
ler dolayısiyle1 Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca Başbakan hakkında bir Gensoru açılma
sına dair önergesi (11/1) 

BAŞKAN — öntergeyi okutuyorum. 

Millet MecOıisi Başkanlığına 

4 Aralık 1969 Pazar günü sabalhı İstanbul 
Beşiktaş'ta İstanbul Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademisi önünde tecavüz niyetiyle 
geldikleri beliJü silâhlı bir grup tarafından Bat-
tcl Mfheitoğlu adındaki öğrenci, olay hakkın
da nöbet tutan toplum pollisinin gözleri Önünde 
silâhla öldürülmüştür. 

Bu olaydan bir hafta önce laynı Akaldemi-
nin kapısı önünde, gene slilâhlıa Mehmet Bü-
yiiikösvmç adında bir öğrenci öldürülmüş, ilki 
öğrenci yaralanmış, ancak, öğrencilerin ısrarlı 
gayretleriyle bâzı şahıslar tevkif edilmiştir. 

Son olaylarda birlikte son zamanlarda öldü
rülen öğrencilerin sayısı durmadan artmıştır. 

Gözler önünde işlenen bu suçların çoğu za
man failleri bulunamamıştır. 

Bu olaylar münferit olaylar olarak ele alı
namaz. 

Bu olaylar, Konya, Taksim, Kayseri ve ben
zeri çeşiitlli, olaylarla birlikte ele ahnmlalıldır. 
Olaylar bu şekilde ele alındığında, hükümetin 
aşırı sağ kuruluşları himaye ve müısamahaısiylfc 
ayrı bliır yönetim yoluna girdiği görülmektedir. 
Başbakan böylece Anayasanın kendisine verdî-
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ği yetkileri bir tarafa bırakarak, yetki (dışı yol
larla kendi isteklerine uygun bir yönetim getir
mek teşetobüsündödir. Bumdan dolayı her ba-
kımıdan sorumludur. 

Bu nedenlerle İstanbul töa öldürülen öğren
ci olaylarından (dolayı, Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince Bıaışbakan haJkkmlda Gensoru 
açılmasını arz ve teklif ©deriz. 17 Aralık 1969 

C.H.P.Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili 

Necdet Uğur 
İzmir* 

Coşkun Karagözoğlu 
İstanbul 

Reşit Ülker 

Hatay 
Hüsnü Özkan 

TraJbzon 
Ahmet Şener 

Kars 
Osman Yellltekin 

Niğde 
Nuri Kodaımamoğlu 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi olarak 
Sayın Necdet Uğur, buyurun. SaaJt 17,00 ye 1 
var, efenldim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; gerçekten saat 17,00 
ye 1 var. Bura/da toplandığımız zaman, saat 
15,00 ti, dki saıalt oldu. Bizim ihtiyacımız olan 
zamıan bu iki saatten fazla değildi. Bu arada 
dikkat ettik ki, Adalet Partisi yukarda çalış
makta olan Bütçe Komisyonu üyelerinin mesai
lerini tam sona erdirecek, alelacele, telâşla bu
raya davet etmiş bulunmaktaJdır. (A. P. sıra
larından gürültüler) oylama için. 

Maksadımız ne ildi? Maksaidımız, «Türkiye'
de bir bunalım var» diyor 'Sayın Hükümet Baş
kanı. Bu bunalım üzerinde sorumlu vatandaş
lar olarak, sorumlu partiler olarak fikirlerimizi 
söyliyecektik. 

Geçen öene Yüce Mecliste «gençlik olayları» 
(konuşulurken Sayın Başbakan aynen şunu söy
lemişti : «Kan meselesi üzerinde bizim gençli
ğimiz- ve halkımız fevkalade hassastır.» İstan
bul ̂ da kan meselesi var, bu mu hassasiyetiniz?.. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

«Buradan meseleleri gelin görüşelim, delili
leri getiriniz, bildıikleriniizi siöyleyiniz, demok
rasiyi böyle yaşatırız. Tartışalım, asgari müş
terekler bulalım. Aksi takdirde sokağa dökü
lüyordunuz.» diyorsunuz. Geliyoruz, delilleri 
getiriyoruz, sorumluluğu isbat etmek istiyoruz. 
Göz göre göre hiçbir sebep yokken, işte geçir
diğimiz bu iki saat yeterken, müsaade etmiyor

sunuz. Açıkça, sokağa mı gidin demek istiyor
sunuz?... (0. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Bunalım vardır ve diyoruz M, Türkiye'deki 
bu bunalımın sebebi bugünkü Hükümetin Hü
kümet etme anlayışıdır, din ve vicdan hürriye
ti hakkındaki anlayışıdır. Yine diyoruz ki, 
Devlet kuvvetlerini kullanış tarzıdır. 

Bunları buraya getirecektik. Niçin konuş
turmuyorsunuz, niçin delilleri öğrenmek iste
miyordunuz? Bütün bunlar, Türk halkının göz
leri önünde olmaktadır. Sanki bizim bu konuş
madıklarımızı Türk halkı bilmiyor mu? Fazla 
siyle biliyor. Size bu meseleler üzerinde bir fır
sat vermek istedik. Kapatınız. Ama Türk halkı 
konuşacaktır bunları. 

Sayın Adalet partililer, çoğunlukla bu mem-
loketi idare etme sevdasından vazgeçmek lâ
zımdır, bu bir hayaldir. Millî irade Halk Par
tisiyle, Güven partisiyle, bağımsızlariyle, Ana
yasa organlariyle, denetleme organlariyle bir 
bütündür, siz de buna alışacaksınız. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Biz göstermelik muhalefet değiliz. Bu şart
lar altında konuşmuyoruz ve Meclisi terkedi-
yoruz. 

(C. H. P. Grupu Genel Kurul salonunu 
terk etmeye başladı.) 

(O. H. P. ve A. P. sıralarından karşılıklı 
konuşmalar, A. P. sıralarından gürültüler, «bra
vo sesleri, «Sokağa, sokağa» sesleri). 

BAŞKAN — önerge üzerinde gruplar adına 
söz istiyenler lütfen isimlerini kaydettirsinler, 
efendim. 

(A. P. ve C. H. P. sıralarından, karşılıklı 
gürültüler). 

Sayın A. P. ve Sayın G. P. sözcülerinin isim
lerini rica ediyorum. G. P. Grupu adına Sayın 
Paksüt... 

(A, P. ve C. H. P. sıralarından karşılıklı ko
nuşmalar.) 

Muhterem arkadaşlarım, istirham ediyorum 
efendim, Meclis müzakeresi devam etmektedir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Dışarı çıkar
ken dönüp de ne diyor bu adam?. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, istirham ediyo
rum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Burası Mec
listir, Mecliste böyle konuşulmaz. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Güleç, lütfen grupunu-
zun aldığı karara uyarak dışarı çıkın, efen
dim. 

Sayın Ataöv, siz de efendim lütfen sakin 
olun. (Gürültüler, A. P. ve O. H. P. sıraların
dan karşılıklı müdahaleler) 

Efendim, dışarı çıkan arkadaşlardan istir
ham ediyorum, Meclis müzakeresi devam edi
yor. istirham ediyorum sükûneti bozmayın bu
rada efendim. 

(C. II. P. sıralarından: «Milletvekili mi, kül
han beyi mi bu adam?» sesi, gürültüler.) 

Efendim, buraya yakışrnıyan bir söz sarf 
ediliyorsa bunun cezasını zatıâliniz re'sen ve
recek değilsiniz, istirham ediyorum, Başkanlığa 
söylersiniz yaparız. 

G. P. Grupu adına Sayın Faksüt, buyurun 
efendim. 

(A. P., C. H. P. sıralarından karşılıklı ko
nuşmalar) 

Beyefendiler, hepinizden teker teker, istir
ham ediyorum, her hangi bir arkadaşın Mec
lis adabına yakışrnıyan bir hareketi veya SCVÎÜ, 
olursa, bunu istirham ediyorum, Başkanlığa bil
dirin efendim. 

(C. H. P. Grupu Genel Kurul salonunu ter-
kctti.) 

BAŞKAN" — Buyurun Sayın Paksüt. Saat, 
17,05 

G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT (An
kara) — Aziz arkadaşlarım, memleketin huzu
runu bozan, parlömanter rejimi çeşitli yönler-
den tehdit eden olaylar birbirini kovalarken, 

\ bugün verilmiş olan bir gensoru önergesinin 
konuşulmasından önce yapılmış usul tartış
maları ciddî bir talihsizlik olmuştur. 

Bu ciddî talihsizliğe ek olarak, değerli, ye
tişmiş bir genç arkadaş diye kabul ettiğim 
ve eskiden tanıdığım C. H. P. Grup Başkan-
vekilinin grupu ile Meclisi terkederken üste
lik; Mecliste kalmak göstermelik muhalefet
miş gibi yersiz bir isnat ile sözünü bitirmesi de 
bir başka talihsizliktir. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

G. P. nin kuruluşuna tekaddüm eden gün
lerde C. H. P. Genel Başkanına anlatamadığı
mız birtakım gerçekleri, 'kendisinin nihayet 
bir ölçüde anlar göründüğü üç - beş gün evvel, 
yani tam şu önergenin verildiği gün Mecliste 
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gündem dışı yapmış olduğu konuşma sırasın
da ortaya çıktı diye seviniyorduk. Gecikmey
le de olsa bir hakikatin tesbit edilmiş olma
sını, yıllar yılı bu memleketin idaresinde so
rumlu mevkilerde bulunmuş, bugünde parlâ
mentodaki bir büyük grupun genel başkani 
olan zatın ağzından dinlemek, parlömanter re
jim bakımından, Anayasa düzeni bakımından 
ümit verici bir ilerleme gibi gelmişti bize. 

C. H. P. Sayın Genel Başkanının 17 Aralıki 
günü yapmış olduğu gündem dışı konuşmada 
şunlar vardı: «Bir aşırı sağ irticai hükümet 
istiyor.. Bunu kimse diyemez.» Yani çetrefilli 
bir ifade, ama, Hükümet bir aşın sağ irticai'' 
istiyor demeye kimsenin hakkı yoktur, bu 
söylenemez ve arkasından ilâve ediyor: «Böy
le bir iddiamız yok. Ancak aşırı sağ, teşeb
büslerinin hepsini Hükümetin himayesi ve mü
samahası altında bulunduğu kanisiyle yapı
yor, bu kanıyla hareket ediyorlar ve Hükü
met idaresi bu kanıyı düzeltecek bir şey yap
mıyor.» 

Yani C. H. P. Genel Başkanı diyor ki, bu
günkü iktidar bir aşırı sağ irticai olsun de
mez,, istemez, ama aşırı sağ irticağı vardır 
ve bu aşırı sağ irticai Hükümet himaye ediyor 
diye de bir kanaat vardır ve Hükümet bu ka
naati yıkmalıdır. Bunu yapmıyor Hükümet, di
yor, Hükümete ilişkin beyanı bu. Ama onun 
yanı s?ra O. H, P. Saym Genel Başkanı şunu 
da söylüyor kendi açısından: «Parlömanter re
jim üzerinde hep mutabıkız, irticaa, aşın sol irti
cai ve aşırı sağ irticai istemiyoruz.» dikkati 
edin, «Ne kadar yaldızlı olurlarsa olsunlar 

'bunların suratlarındaki maskeyi sıyınp mem
lekete göstermek lâzımdır. Bunların içerisinde-
rejim düşmanı ve belki memleket düşmanı, doğ
rudan doğruya mürteci kışkırtmacıları var
dır, ama elinde kalemleri vardır, aydın görü
nürler ve saire...» ve sairesi dâhil benim sö« 
zum değil, C. H. P. Genel Başkanının beyanla-
İ.İ. 

Dahasmı söylüyor, öğrenci hareketleriyle 
ilgili olmak üzere: «Dünyada öğrencilerin 
memleket dâvalarına kanşmaları var. Bu da 
var. Çoğu, öğrenimini bir köşeye itip, bir üni
versitenin veya bir yüksiek okulun bir sınıfın
da sekiz defa kalmış, ilk sınıflarda sürünmek
ten öteye geçememiş profesyonellerin, öğren} i| 
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hareketlerinin idaresinden ellerini mutlaka 
çektirmek lâzımdır.» böyle de bir işaret var. 

Şimdi arkdaşlar, bunlar 0. H. P. ye aidolan 
doneler. Peki Sayın içişleri Bakanımız bu öner
genin verilmesinden sonra neler söylüyor? G. 
P. Genel Başkanının aynı gün yapmış olduğu 
gündem dışı konuşmada; «üniversitelerimizi, 
okullarımızı, talebe yurtlarımızı silâh depo
su oüımaktan kurtarmamız lâzımdır, bunlar1 

özerine eğilmek lâzımdır.» tarzındaki bir cid
dî temennisi, memnuniyetle görüyorum ki Hü
kümet tarafından bir takip konusu yapılmış. 
Demek ki bu Anayasaya rağmen Hükümet bir 
şeyler yapabilirmiş. Vazifesini müdrik, Türk 
Milleti adına karar verdiğini müdrik, bir va
zife duygusuna sahip hâkim, arama kararını 
tereddütsüz vermiş, polis vazifesini yapmış, ara-' 
mış.. 

Şimdi mücerret bu önerge ele alınırsa, (ya
ni nasıl ters bir yolun içinde olduğumuzu düşü
nüyorum ona üzülüyorum.) tam gündeme alınıp 
konuşulması lâzımgelen bir şey. Hakikaten sa
mimî kanaatim. Maskeyi indirelim hep beraber. 
Kimdir profesyoneller, kimdir sol yumruk sıkaı 
rak Diıl - Tarih Fakültesi önünde öğrenci kışlat
ması yapanlar?.. (A. P. sıralarından alkışlar) 
Söyliyelim bunları. 

A. P. li arkadaşlarım, özür dilerim, tam ele 
alınması lâzımgelen bir konuda bu konuyu 
ters - düz ediyorsunuz. Neden? Efendim, konuşr 
muşuz.. Arkadaşlar, ne konuşmuştuk? Konuş-; 
tuğumuz şu oldu: Senatoda olaylar cereyan et
ti, olaylar muhtelif arkadaşlar tarafından gün
dem dışı Tsonuşıma mevzuu yapıldı; ithamlar ya
pıldı, isnatlar yapıldı, yersiz, yerli tenMdler 
yapıldı, oldu. 

Burada O. H. P. Sayın Genel Başkanı gün
dem dışı bir konuşma yaptı, ttep beraber din
lediniz. Yer yer mutabık olduğumuz, yer yer 
de mutabık olmadığımız noktaları var. 

G. P. Genel Başkanı konuştu. G. P. nin ku
ruluş maksadını arkadaşlar, iyi anlayın; üç 
milletvekili, sekiz senatör kazanmak umuru
muzda değil, biz bir millî dâva için yola çık
tık, aşkı ile bunu konuşalım diyoruz, rejimi 
kurtaralım diyoruz, milletin selâmetini sağlı-
yalım diyoruz, yardımcı olalım bütün vatan 
evlâtlarına diyoruz. Bu memleket duygusu ile 
konuştu G. P. Genel Başkanı. Sayın Başbakan 

da, msmnuniyetle gördüm M, bir ölçüde, mâ
ruz kaldığa tenkidlere cevap verirken, muta
bık olmadığımız tarafları buılunmasiyle bera
ber, sonunda, bu gündem dışı konuşmaların 
bir memleketçi duyguyla yapıldığını teslim 
ederek her iki partinin genel başkanına teşek
kür etmek faziletini gösterdi. Buraya kadar 
iyi. 

Lütfen düşününüz; bu konuşmalar ayın 17 
sinde oldu. 17 sinden sonra bu memlekette ne
ler oldu arkadaşlar? Niye düşünmüyoruz? 17 
sinden bugüne kadar neler oldu? Eğer neler 
cılduğunda bir tereddüdünüz varsa her hangi 
biriniz, lütfen Meclis kütüphanesine kadar 
zahmet edin,, gün gün gazeteleri alın; Cumhu
riyet, Milliyet, Akşam ve diğer gazetelerin 
hepsini, koyun masanın üzerine; okuyun fık
raları, okuyun makaileleri, görün manşetleri, gö
rün haberleri ve görün haberlerin veriliş tarzını. 

Bütün bunları gördükten sonra Meclisin milli
yetçi bir açıdan, memleketçi bir açıdan mesele
nin üzerine eğilmesi lâzımgeldiğini göreceksi
niz. 

Gensoru nedir? Muhakkak Başbakanın bir 
meselede sorumluluğu tarzında tecelli etmez, 
ama birtakım olaylar cereyan ediyor. Şimdi ba
kınız Sayın İçişleri Bakanı diyor ki; «Bu saldır
ganlıklara karşı puanlı bir şekilde mücadele edi
yoruz.» Bakın, dikkat edin, «plânlı bir şekilde 
mücadele ediyoruz...» «Hakikaten okumak isti-
yen öğrencilerimizi aşırı sağ ve sol militanları
nın tasallutundan kurtaracağız.» Böyle söylüyor. 
Danasını söylüyor, «Bunların arkasından siyasi 
kişilerin çekilmesi lâzımdır.» diyor. «Siyasi te
şekküllerin çekilmesi lâzımdır» da diyor. 

Demek Sayın İçişleri Bakanımız bir,şeyler 
de biliyor, iyi ya işte, elimize fırsat gelmiş, me
seleyi bütünüyle konuşalım. Tek taraflı değil, 
mesele tek taraflı değil arkadaşlar. Meseleyi 
koyalım ortaya. Ben açık söylüyorum, «Bunu 
nasıl olsa bütçede konuşuruz» un anlamı yok. 
A. P. nin Sayın Genel Başkanı Başbakanın dün
kü konuşmasiyle mutabıkım; memlekette böyle 
kalkınma olmaz... Biz G. P. ni kurduğumuz za
man, müstehzi bir eda ile «Güvene mi ihtiyaç 
var?» demişlerdi. Evet, memleketin güvene ihti
yacı olduğu için kurulduk. Memleketin bir nu
maralı meselesi. Hepsi sonra gelir; kalkınma 
hızı da sonra gelir, bütçedeki ödenek de sonra 
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gelir, ötekide sonra gelir. Halledeceğiz 
bunu arkadaşlar. Açık söylüyorum bir 
parlâmento, milletin kaderine hâkim olan 
en yüksek organ bu meseleyi halletme
ye muktedirdir. Bütün cepheleriyle didik didik 
ettikten sonra tedbirleri de getirmeye muktedir. 
Bırakacak mıyız C. H. P. Genel Başkanının söy
lediği, «aşırı sol haytalar» a memleketi? Bıraka
cak mıyız onun kullandığı tâbirler, «aşırı sol 
serseriler» e memleketi? Ama soracağız kendi
sine : Kimlerdir ibunlar, ne biliyorsun 0. H. P. 
olarak? Kendi söylüyor, «partilere sızmışlardır» 
diyor. Biz vaktinde buna benzer sözleri söyledi
ğimiz zaman mâruz kalmadığımız isnat kalmadı. 
Şimdi bile istemiyerek şüphesiz, belki düşünme
den, bir saygısızlık yapacağını sanmadığım Nec
det Uğur çıkarken «biz göstergelik muhalefet 
değiliz, onun için Meclisi terkediyoruz.» buyu
ruyor. Vazifeni yap muhalefet olarak, sen vazi-
eden, hem de sorumluluğun lüzumundan bahse
den birtakım gazetelerde alabildiğine tahrik söz
leri devam ederse, dürbünlü tüfek sahipleri sa-
vunulurSa, arkadaşlar en ufak bir hareket kar
şısında, «kıyasıya 40 öğrenci dövüldü» falan di
ye gerçeğe ne derece mutabakati olduğu belli 
olmıyan haberler yayınlanırken, düpedüz Kızıl 
Çin usulleriyle işgençeye mâruz bırakılmış bir 
gencin, hürriyetinden mahrum edilmiş gangster 
usulleriyle bir yüksek okula, akademiye hapse
dilmiş olan gencin istikbaline ilişkin, haline iliş
kin bir satır teessür yazısı yazılmazsa, bırakacak 
mıyız bunları? Gündeme alınmasına lüzum yok
tur efendim. Diyecek miyiz bunlara Efendim 
konuştuk diyecek miyiz bunlara? Konuşmadık 
ki, arkadaşlarım. İnsaf ille düşünün, konuşamaz
dık, çünkü bir kısmı elimize yeni geçti. 

Bugün solculuğu ilericilik falan diye telâkki 
eden bir değerli yazar, «Vallahi ben şahsan iti
raf edeyim ki, bu üniversitelerde böyle silâhlar 
olduğunu bilmiyordum.» diyor. Düşünün... E, 
biz biliyorduk. «Nereden biliyordunuz?» değil, 
hâdiselerden biliyorduk. Molotof kokteylleri ne 
idi arkadaşlar? O halde ben A. P. nin Sayın Ge
nel Başkanından Başbakandan özellikle rica edi
yorum; eğer grupları, bu iş nasıl olsa konuşul
du, havanda su dövüyoruz tarzında bir mülâha
za ile daha önce bu gensoruların reddi tarzında 
bir karara gitmişse, hâdiselerin seyri karşısında 
anamühalefet sıfatını şimdilik taşımakta olan 
bir partinin tutumu karşısında, yeniden mesele

yi bir fevkalâde grup toplantısiyle ele alsınlar, 
bunu gündeme alalım biz, sağı ile solu ile konu
şalım. Bunu konuşmaksızm parlömanter rejim 
itibar kazanamaz arkadaşlar. Unutmıyalım ki, 
hukuk bir inanç manzumesidir. Hepsi bu kadar. 
Yalnız hukuk kaideleri uygulanacak, inançla, 
veyahut uygulanmıyacak... Siz bu mesele üzeri
ne ciddiyetle gitmezseniz, yani, bu memleketin 
polisini, bu memleketin jandarmasını, bu mem
leketin savcısını, bu memleketin derece derece 
hâkimini rejimi kurtarmaya yeter güçte görme
yin, görmeyin... Güç millettedir ve onun en ger
çek temsilcisi, en üstün temsilcisi sizlersiniz, ya
ni Parlâmento. Öyle ise meseleye el koyalım. Bü
tün iddialar ortaya konsun, isnatlar ortaya kon
sun çırçıplak edelim. Nereden geldi bütün bun
lar, kimdi bu haytalar, ne zaman korundu, na
sıl kondu, söyliyelim bunları. 

G. P. olarak meseleyi bu ciddiyette görüyo
ruz. Bizim maksadımız şahıslarla, teşekküllerle 
uğraşmak değil, ama me'seleleri tek taraflı gör
meye işin tahammülü yoktur. Meseleye ciddiyet
le eğilmeye mecburuz. Bu devrenin başında doğ
muş olan bu hâdiseleri kendi haline bırakama
yız. Binaenaleyh mesele zaten konuşulmuştur 
diyemeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bırakırsanız başka şey
ler olabilir. Bakın basma, bulunduğu yer, taşı
dığı sıfat bakımından siyasi konuşma yapması 
mümkün olmıyan kişilerin Anayasa değişikli
ği hakkında, vatanperverlikle bağdaşmaz, tar
zında (tekzibedilmezse doğruluğuna inancağız) 
beyanına Taslıyorsunuz; bir Anayasa profesörü
nün, hem. de kendisini yakından tanıdığım bir 
profesörün akla durgunluk verecek şekilde «Bu 
Anayasa ihtilâlle düzelir.» tarzındaki, açık söy-
liyeyim, safsatasını mânâsız, düşüncesiz sözünü 
dinliyorsunuz. (A. P. sıralarından alkışlar) Hü
viyetlerini de biliriz. 

Arkadaşlar, bu tarafı böyle; bu tarafı bu... 
Ama bir tarafı?.. Memleketin zabıta kuvvetleri 
yerine kaim olarak, solculuğu tenkid etmek için 
dinî hissiyatı gıciklıyarak, silâhlanarak baskın 
yapma tertiplerine giren bir faaliyet de var. 
Yok mu bir «aşın sağ» diye adlandırılan davra
nış? Yoktur, diyemezsiniz. Sayın Genel Başka
nınız da Başbakan da söyledi, herkesin de gözü 
önünde cereyan eden hâdiseler var. Onun için 
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diyoruz ki, önfikirlerden bir tecerrüdediniz, ön-
feni yap muhalefet olarak... 

Arkadaşlar ben istirham ediyorum, ne ola
caksak bu Parlâmentoda, iktidarın başındayız, 
bakın seçimlerden yeni çıktık; daha henüz iki 
aylık bir iktidar, iki aylık bir iktidar devresin
de hâdiseler buraya gelmiş, durmaz burada. Öğ
renci boykotunu, öğretmeli boykotu, öğretmen 
boykotunu Devlet Personeli boykotu zincirleme 
sürükler ise, Sayın içişleri Bakanı istediği ka
dar yakalanmış olan silâhlarla beraber basın 
toplantısı yapsın, bu silâhların bulunmasının ta
biî olduğu tarzında; hem de sorumluluk iddia 
fikirlerden bir tecerrüdedelim, meseleye iki ta
raflı bakmaya bir kendimizi alıştıralım. Kurta
rırsak bu işi böyle kurtarırız. Jandarmanın gü
cü, polisin gücü arkadaşlarım, hukuk inancının 
varlığı ile kaimdir. 

Şimdi, geçen günkü konuşmanın sonunda ya
pılmış olan boykotlarla ilgili birtakım sözler 
var. Müphem... Eğer birtakım kanunsuz hareket
lere siz yeşil ışık gösterirseniz, ortalıkta devam 
eden birtakım suçların takibini istediğiniz za
man; komünist propagandası dâhil, teokratik 
Devlet, şeriat devleti kurmak dâhil her şey ser
besttir diye konuşanlan, mazur görün bunları 
affedelim, der&eniz, e, hangi hâkimde ceza ver
mek kabiliyeti kalır, hangi savcıda işi ciddiyetle 
ve inançla takip gücü kalır? O halde bu mesele 
açıkça bildiğimiz, alıştığımız parti düşünceleri 
üstünde ele alınması gereken bir konudur. Tabi-
atiyle, ister istemez, birinci plânda görev, Mec
liste çoğunluk olan, Hükümeti tek başına kur
muş olan, Devleti yönetmek şerefini ve mesuli
yetini tek başına taşıyan - esas itibariyle - Ada
let Partisine düşer. Biz inançlarımız istikame
tinde memleketi kurtaracak her harekete yar
dımcı oluruz, ama lütfen buna imkân veriniz. 
Devrenin başında, daha bütçe müzakereleri baş
lamadan ve olaylar bu vahamette iken, Parlâ
mentoyu bir ciddî konu üzerine eğilmemiş du
rumuna getirmeyiniz. Bu imkânı sağladığınız 
takdirde, neticede aklı - selimin galebe çalaca
ğına, vatanperver duyguların galebe çalacağına 
inanıyoruz ve C. H. P. Genel Başkanının istedi
ği gibi de maskeleri indirmeye gücümüz yete
cektir. Teşekkür ederim. (G. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın ismail 
Hakkı Akdoğan, buyurunuz. 

Saat 17,25 efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ISMAlL HAKKI AK

DOĞAN (Yozgat) — Çok muhterem arkadaşlar, 
önerge üzerinde Grupumuzun görüşünü arza 
başlamadan evvel, benden evvel konuşan sayın 
grup sözcüsü arkadaşlarımın sözlerine birkaç 
kelime ile değinmek istiyorum. 

C. H. P. nin Grup Başkanvekili ve aynı za
manda önerge sahibi arkadaşımız, bir taraftan 
20 dakikalık zamanın çok az olduğunu iddia 
ederken, kendisine bahşedilmiş bulunan 20 da
kikalık konuşmasını kullanmamış, birkaç daki
kasını da kendi zihniyetlerini açığa vurmak ga
yesi etrafında kullanmış bulunmaktadır. 

Bu partili arkadaşlarımız her şeyin kendileri 
için mubah olduğunu, başkalarının, haklarını 
dahi kullanmaya hakları bulunmadığını iddia 
ederler. Bunun açık ve gerçek misali biraz evvel 
önümüzde cereyan etti. Adalet Partisinin Büt
çe Komisyonunda bulunan üyelerinin salona 
yoklama sırasında getirildiğini, yererek iddia 
ettiler, kendileri bizim üyelerimizden daha ev
vel Bütçe Komisyonundaki üyelerini buraya ge
tirdiler ve bir arkadaş da yerinden, «Ben Bütçe 
Komisyonundaydım, şimdi geldik, yoklamaya 
ismimi geçirin.» diye Reise yerinden müracaatta 
bulundu. Bu gösteriyor ki, Halk Partili arka
daşlarımızın kendileri her şeyi yapacaklar, ama 
başkaları hakkını dahi kullanmayacak. Bu ar
kadaşımız, burada konuşacak bir fikir, mesele, 
görüş olmadığı için konuşamadı. Sebebi şu : 
Bu mesele birkaç gün evvel cereyan etmiş, hâdi
selerin cereyanından sonra Sayın Başbakan, sa
yın ilgili bakanlar burada âriz ve âmik konuş
muşlar, ondan sonra da gereken aramalar yapıl
mış, silâh deposu haline getirilmek istenilen 
yerlerde birçok kanunun yasak ettiği silâhlar el
de edilmiş, artık Halk Partisine konuşacak bir 
şey kalmamış. Onun için burada bedava kabada
yılık yaparak Yüksek Meclisi terketmişler... 

Arkadaşımız konuşmasında «sokağa mı dö
kelim?» diyor. Arkasından da : «Siz konuştur-
mazsanız Türk halkı konuşacaktır.» diyor. E, 
biz alışkınız bunların bu sözlerine, buralarda 
doğa kanunlarından bahsederek, toprağın eke
nin olduğunu ileri sürerek, işgalle boykotun ay
nı şey olduğunu söyliyerek gençleri hangi yol
lara sevk etmek istediğini yakinen görmüş kim-
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»eleriz. Bu bakımdan buradaki bu arkadaşın 
sözlerini de, fazla üzerinde durmaya lâyık gör
müyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arkadaşın söz
lerine bu kadar değindikten sonra, Sayın Emin 
Paksüt arkadaşımızla da bir mesele hakkında 
mutabık olmadığımı arz etmek istiyorum. 

Sayın Paksüt, bu meselenin burada konuşul
ması lâzımgeldiğini, Adalet Partisinin, - açıkça 
değilse de yanlış veya ima yoluyla - yanlış bir 
taktiğe gittiğini, bu konuşmaların burada yapıl
masının lâzımgeldiğini ileri sürüyorlar. Ancak 
bendeniz de, Grupumuz da, bu hususların bura
da konuşulması lâzımgeldiğine kaaniiz. Doğru 
söylüyorlar. Ancak bu bir gensoru ile değil, Hü
kümet Başkanı, sayın bakanlar, memleketimiz
de hürriyet rejimini muhafaza etmek için kal
kınmayı temin etmek için, bütün vatandaşlara 
eşit muamele yapmak için, kanunları tarafsız 
şekilde tatbik etmek için bütün güçleriyle çalı
şırken, bunlar baklanda bir gensoru açılmasına 
karar vermek ve bunu burada konuşmak insaf 
ölçüsüyle kabili telif değildir. Getirirler bir ge
nel görüşme önergesi, burada konuşuruz. Mem
leketteki bu sosyal olayların nede-nlerini orta
dan kaldıracak kanuni tedbirler getirirler, bun
ları burada konuşuruz. İdari tedbirler gelir, ik
tisadi tedbirler gelir, bunlar hakkındaki kanun 
teklifleri ve önergeleri konuşuruz, ama, biraz 
evvel de arz ve izah ettiğim gibi, vazifesini yap
maktan başka hiçbir arzusu ve günahı olmıyan 
kimseleri, güya vazifelerinde ihmal göstermiş-
çesine haklarında bir gensoru açılmasına karar 
vermeyi asla doğru bulmayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konulara bu şe
kilde kısaca değindikten sonra önerge üzerinde
ki görüşümüzü arz etmek istiyorum, zamanın 
kısalığı dolayısiyle önergeye bağlı kalarak sıra-
siyle arz etmek istiyorum. 

önergede, üniversite talebelerinden Battal 
Möhetoğlu ile Mehmet Büyüksevinç'in öldürül
müş bulunduğu, bunlardan birincisinin polisin 
gözü. önünde öldürülmüş bulunduğu ve polisin 
müdahale etmediği, ikincisinin suçlularının ise 
yakalanması için gayret gösterilmediği, talebe
lerin ısrarı üzerine bunların tevkifi cihetine gi
dildiği iddia edilmektedir. Bu husus tamamen 
hilafı hakikattir. Birinci hâdisede polis orada 
mevcut değildir, üniversite tarafından yardım 

istenilmediği için 200 metre uzakta inzibati ted
birler alınmış bulunuyordu. Hâdisenin vukuun
dan sonra polis oraya gelmiştir. 

İkinci hâdisede ise, öğrencilerin, tevkiflerin 
yapılması için ısrar bir yana, bu öğrenciler karşı 
taraftan korktukları için âmme şahitliğini yap
maktan dahi çekinmiş bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, önergede bu iki olay
dan kısaca bahsedildikten sonra, cinayetlerin 
gittikçe arttığı ve ekserisinin failinin bulunama
dığı da iddia olunmaktadır. Bu iddiayı yapabil
mek için, insanın kulaklarını hakikatin sesine 
kapaması lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Zira daha 
birkaç gün evvel burada Hükümetin Sayın Baş
kanı ve İçişleri Bakanı faili meçhul suçların bu
lunmadığını, bir hâdise hariç, diğer ölüm vaka
larında suçluların yakalanmış bulunduğunu, ad
liyeye sevk edildiğini ve bunlardan birçoğunun 
da tevkif edilmiş bulunduğunu burada saraha
ten Yüksek Heyetinize arz etmiş bulunuyorlar. 

Şimdi, sekiz ölüm vakasından sadece bir 
tanesinin failinin aranmakta olması ve diğerleri 
hakkında gerekli takibatın yapılarak suçluların 
adalete teslim, edilmiş olması ve bunların tev
kif edilmiş bulunmaları karşısında, Sayın C. H. 
P. li arkadaşımın, faili meçhul cinayetlerin 
günden güne arttığı yolundaki beyanının ha
kikate ne derece uygun bulunduğunu yüksek 
takdirinize bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, önergede Konya 
olaylarından, Kayseri olaylarından, Taksim olay -
larmdan bahsedilmekte ve bu son hâdiselerin tek 
basma ele almmasnm doğru olmıyacağı, bu hâ
diselerle birlikte ele alınmasının ve müzakere 
yapılmasının lâzımgeldiği iddia edilmektedir. 

Arkadaşımız, zannediyorum geçen devre bu
rada milletvekili bulunmadığı için, zabıtları da 
karıştırmak zahmetine katlanmadığı için bu 
konuları burava yeniden getirmiştir. Zabıtları 
okuyan arkadaşlarımız veya geçen devre bu
rada bulunan arkadaşlarımız göreceklerdir ki, 
bu konular gerek gensoru, gerek genel görüş
me veya gündem dışı konuşmalarla Yüksek 
Meclise getirilmiş, ariz ve amik konuşulmuş ve 
burada karara bağlanmıştır. Bu bakımdan bun
ların tekrar burada konuşulmasının yeri olma
dığı, kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, asıl önergenin 
önemli yönünü, İktidar Partisi Hükümetinin 
sağ düşünceli kuruluşları himaye ettiği yolun-
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daki itham kapsamaktadır. Bu itham karşısın- I 
da grupumuzun görüşünü tam ve kâmil olarak 
ifade etmiş bulunan Sayın Başbakanımızın bir
kaç gön evvel burada yapmış olduğu konuşma
dan o kısma ait bir parçayı okumakla yetine
ceğim. Sayın Başbakan 17 Aralık 1969 günlü 
konuşmasının bir yerinde; «Aşırı sağ teşebbüs
lerin hepsi Hükümetin himayesi ve müsamahası 
altında bulunduğu kanısı ile yapılıyor» deni
liyor. Ben, ölmüş bulunan kimselerin tasnifini 
yapmadım. İddialar bunların çeşitli zümrelere 
mensubolduğunu gösteriyor. Kim olursa olsun, 
hangi kanaatte olursa olsun, hangi fikirde 
olursa olsun bir Türk vatandaşının nahak ye
re veya haklı yere burnunun kanamasını dahi 
istemeyiz. «Hükümetin aşırı sağı himaye et
tiği zannoluyor» deniliyor. 

Bu gayet tabiî M, ilk defa söylenen bir söz 
değildir. Şu veya bu lisanla çeşitli hareketler 
bu kürsüden söylenmiştir ve C. H. P. nin Sa
yın Genel Başkanı tarafından gerek 1966 da, 
gerek 1967 de, gerek 1968 de bundan çok da
ha açık sözler söylenmiştir, ama bunların hep
sinin cevabı verilmiştir. 

Biz kimseyi himaye etmeyiz. Türk kanun
ları herkesi kanunlar önünde eşit farzediyor, 
eşit addediyor. Bu eşitliğe sadıkane bağlıyız. 
ihtiyacımız da yoktur kimseyi himaye etmeğe. 
Fikirlerimizi orta yere koymuşuzdur. El altın
dan başka türlü fikrimiz de yoktur. Açıktır, 
seçim beyannamemiz, Hükümet beyannamemiz. 

Biz, din ve vicdan hürriyetinin müdafaasını 
yaptık, geliyoruz. Din ve vicdan hürriyetinin 
müdafaasını yapmaya devam edeceğiz. Din ve 
vicdan hürriyetinin müdafaasını yapıyoruz diye 
bize birtakım damgaların vurulması kadar, söy-
liyebileceğimiz şey, bu din ve vicdan hürriyeti
nin açık müdafaasını ediyoruz, «el altından de
ğil, işimize geldiği zaman şöyle, işimize geldiği 
zaman böyle değil.» diyorlar. 

Görülüyor ki, sevgili arkadaşlarım, Sayın 
Başbakanın ağzı ile A. P. Hükümeti icraatında 
kötülük ve kanuna aykırı hareket kimden ve 
kime karşı gelirse gelsin, bunu nazarı itibara 
almadan, bir hukuk devletinde yapılması lâ-
zımgelen hareketleri aynen uyguluyor ye ka
nunları tatbik ediyor ve bu Sayın Başbakanın 
ağzı ile Yüksek Heyetinizin huzurlarında va
zifesi olmakla beraber bir kere daha taahhüt ve 
ifade ediliyor. I 
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Muhterem arkadaşlarım, önergenin sonları
na doğru önergeciler asıl gayelerine geliyorlar 
ve buradan, Sayın Başbakanın gerçekleri ve 
yetkileri bir tarafa bırakarak kendi arzusuna 
uygun bir idare sistemi kurmaya teşebbüs et
tiğini ileri sürüyorlar. Bu hususta da Yüksek 
Heyetinize gene Sayın Başbakanımızın 17 Ara
lık 1969 tarihinde yapmış olduğu konuşmada 
Hükümetin hangi yolda olduğunu ve hangi ça
ba içinde bulunduğunu gayet açık ve sarih 
olarak belirten konuşmasının bir kısmını tek
rar edeceğim. Sayın Başbakanın bu kısma ait 
konuşması : 

«Şimdi muhterem üyeler, bir hukuk devle
tinde değil cinayetleri, bir burun kanamasını 
dahi himaye etmezsiniz; etmeye de lüzum yok
tur, ne de imkân vardır. Bize gelince, biz hu
kuk devletinin şaşmaz savunucusuyuz. Bizde, 
birtakım yanlış gözlükler takıp, yanlış şeyler 
aramayınız. Biz ne cinayeti himaye ederiz, ne 
cinayet teşvik ederiz. Bunları bizde aramayın. 
Eliniz boş çıkar. Şimdi, bu vesile ile C.H.P. Sa
yın Genel Başkanının, hakikaten içerisinde bü
yük haksızlıklar taşıyan bâzı ithamları bu
lunmaktadır. Bu kavgalarda A.P. nin ve A.P. 
iktidarının hiçbir alışverişi yoktur, hiçbir alâ
kası da yoktur. Birtakım dolambaçlı lâflar, 
bunlar para ile beslenmiş, şunu alınış, bunu al
mış. Her türlü iddiaya ispat hakkını tanıyo
ruz. Bu işlerin faillerinin A.P. siyasi iktidarın
dan, yani onun hükümetinden veya teşkilâtın
dan para aldığını, yardım gördüğünü getirmek 
size düşer. Bunları getirmediğiniz müddetçe 
vatandaşın zihnini bulandıracak, iktidarı çir
kin gösterme gayretlerini devam ettirmek si
zin elinizdedir, ama karşıda büyük kamu oyu 
var, vicdan var, insaf var. Kendi itibarınızı 
sarsarsınız. Büyük Türk vatandaşınm bunra-
nun dahi kanamasını istemeyiz» 

Muhterem arkadaşlar, işte İM paragraf ha
linde okumuş olduğum konuşmalar gösteriyor 
ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Sayın 
Başbakanı bugüne kadar çalışmalarında ken
dine has, sorumsuz bir idare yaratmak çaba
sına asla ve kat'a düşmemiş, bunun aksine ola
rak kanunların tam ve mutlak hâkimiyeti için 
elinden gelen bütün gayretleri şahsan ve Hü
kümet olarak sarf etmiş ve bu gayretlerine par
tililerin, grup arkadaşlarının, taşrada bulunan 
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teşkilâtının da elbirliği ile yardımcı olabil- I 
nıesi için muhtelif zamanlarda ve muhtelif ve
silelerle Mecliste, dışarda, basın yoluyla be
yanlarda bulunmuş, bütün Türk vatandaşları
nın kanun karşısında eşit olduğunu, Hükü
metin, hangi fikre sahip, hangi zümreye dâhil 
olursa olsun kimseyi himaye etmediğini ve 
edemiyeceğini açıkça ortaya koymuş bulunmak
tadır. 

BAŞKAN —Sayın Akdoğan, bir dakikanız 
(kaldı, efendim. 

A.P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI AK
DOĞAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
bir dakika içerisinde sözümü kısaca bağlamak 
istiyorum. 

Arkadaşlar, bu kısma sözlerimin başında 
da kısaca değinmiştim, bugüne kadar Türk 
gençliğini ve bir kısım halkı sokağa dökmek 
gayretleri maalesef siyasi parti içerisinde bu
lunan bâzı şahısların arzuları olarak ele alın
mış ve bu yolda çabalar sarfedilmiştir. 

Sayın inönü, Sayın Paksüt arkadaşımızın 
da burada belirttiği veçhile, hiçbir zaman 
«A.P. ye gericileri destekliyor» diye bir kanaatin 
ileri sürülemiyeceğini söylemiş olmakla bera
ber, onun grupuna mensup, hattâ grup başkan-
vekili olan arkadaşımız Meclis kürsüsünde 
bunun tam aksi olarak, A.P. İktidarının, sağ 
kanadı desteklediği yolundaki iddiayı ortaya 
koymuş, dışarıda da, irtica olduğu yolunda 
konuşmaları desteklenmiştir. Bunlar yüksek 
huzurunuzda, (doğa kanunları) ndan bahsedil
mek suretiyle yapılan öğretmen boykotunun 
burada konuşulması sırasında, bu öğretmenle
re kıymıyalım, her yerde bunlara müsamaha 
yapılıyor şeklindeki beyanlarla teşvik ve tah
rik edilmiştir. Ne yazık ki, bütün kanuna kar
şı hareketler muvacehesinde ne Cumhuriyet 
Halk Partisinin Genel Başkanı, ne de diğer 
üyeleri bunların kanuna aykırı olduğunu açık 
ve sarih olarak ortaya koymamışlardır. Mese
lâ bundan birkaç gün evvel gündem dışı ko
nuşmasında öğretmen boykotlarına uzun uzun 
değinmiş, ama bir tek kelimeyi ifadeden ka
çınmıştır. Bu boykot kanuna uygun mudur, 
kanuna aykırımıdır, suç teşkil eder mi, bunu 
bir türlü söylemek istememiştir ve söyliyeme-
miştir de. j 
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(Sola karşı, evvelce kendisinden hiç işitme
diğimiz ve bizleri memnun eden bâzı beyanlarda 
bulunmuşsa da, yine de bu safta bâzı tahrikler 
zaman zaman yer almaktadır. Bunların da biran 
gelip ortadan kalkacağı ve hakikatin görüle
bileceği kanısında olmakla Yüksek Heyetinizi 
Grupuımuz adına saygı ile selâmlarım. (A.P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu adına İçişleri 
Bakanı Sayın Menteşeoğlu, buyurunuz, efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (C. Senatosu Muğla Üyesi) — Sayın 
Başkan, değerli Milletvekilleri, 

Müzakereye mevzu teşkil eden bu önerge
nin kapsadığı olayların bir kısmı beş defa, 
en azı da üç defa yüce huzurunuzda görüşül
müş olan konulardır, ama, bendeniz bir kere 
daha bu önergenin metni üzerindeki olayla
rın mahiyetini, kader ve sonuçlarını ifade ede
ceğim ve bu önergenin altında yatmakta olan 
mâna ve fikrin cevabını vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, söyledikleri şu
dur : Birtakım olaylar olmuştur, ama bu olay
ların failleri bulunmamıştır, bunlar Kayseri 
olaylarıdır, Konya olaylarıdır, 16 Şubat olay
larıdır ve nihayet bu ay içinde cereyan etmiş 
ve iki öğrencimizin öldürülmesiyle sonuçlanan 
olaylardır. 

Bunlar hakkında bendeniz daha bir hafta 
eivvel, onu takiben Sayın Başbakanımız olay
ların faillerinin bulunduğunu bu kürsüde ga
yet sarih ve açık olarak ifade buyurdular. Bu
na rağmen hâlâ bu olayların failleri yoktur, de
niliyor. 

Şimdi, muhteremi arkadaşlarım; Meclisimi
zin zabıtlarına bir kere daha tescili için Konya 
olaylarını ifade ediyorum : 

23 . 7 . 1968 tarihinde vukubulan bu ola
yın elli sanığı tesbit edilmiş, 22 si beraet et
miş, 27 si cezaya mahkûm olmuştur. Ayrıca ida
reciler, kanun tatıbikçileri hakkında da taki
bat yapılmış, Temyiz Mahkemesi neticesinde 
bu idareci, görevli arkadaşımızın bir kusuru, 
suçu, ihmali olmadığı sabit olmuştur. 

8 . 7 . 1969 tarihinde Kayseri'de vukubu
lan hâdiselerin de 14 sanığı adalete teslim edil
miş, tevkif edilmiş ve ayrıca idareciler hak-
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kında da tahkikat yapılmış, kendilerine iza
fesi mümkün bir suç hali tesbit edilememiştir. 

Öldürüldüğü halde failleri bulunamadığı 
tarzında yapılan iddiaların konularına temas 
ediyorum ve Yüce Meclise arz ediyorum : 

Vedat Demircioğlu; 16 . 7 . 1968 günü Gü
müşsüyü öğrenci Yurdunda pencereden atla
mak suretiyle ölmüştür. Hâdisenin tarzı cere
yanına göre faili bahis konusu olamaz. 

Turhan Erdoğan; 16 . 2 . 1969 günü Tak-
sim'de vukubulan çatışmada ölmüştür, memur
dur. Olayın 51 kişilik faili vardır, hepsi olduğu 
gibi adalete teslim edilmiştir ve hesap vermek
tedirler. 

Mustafa bilgili; MTTB binasında 21.9.1969 
gecesi elindeki molotof kokteyli patlamak 
suretiyle infilâk olmuş ve ölmüştür. Yani ha
zırladıkları molotof kokteyli kendi elinde pat
lamıştır. Bu itibarla hâdisenin tarzı cereyanı 
ve mâhiyetine göre faili mevzuubahis değildir. 

Mustafa Taylan özgür; faili bulunamıyan 
tek hâdise budur. 23 . 9 . 1969 tarihinde ol
muştur. Hâdise bir topluluk içinde cereyan et
miştir. Bir cenaze merasimimde tesbit edilmiş
tir ve »topluluk içinde, kütle hareketleri içinde 
hâdiselerin faillerini bulmanın güçlüğü aşikâr
dır, buna rağmen takibe dilmektedir ve elbette 
(bulunacaktır. 

Mehmet Cantekin; İstanfbul Işık Mühendis
lik ve Mimarlık Yüksek Okulunda 19 . 9 . 1969 
günü solcu birtakım öğrencilerin okula yaptık
ları tecavüz sırasında dövülmüş, öldürülmüş ve 
suçluları olan 10 kişi zabıtaca yakalanarak 
adalete teslim edilmiştir. 

8 . 12 . 1969 günü saat 22,45 de Mehmet Se-
vinçbüyük, Ahmet Kayıtmaz ve Hasan Zerek 
adlarındaki Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi öğrencileri Akademinin otobüs du
rağı önünde, etraftaki koruluktan gelen kur
şunlarla vurulmuştur ve faili olan 7 kişi ya
kalanmış, adalete tevdi edilmiş, hepsi de tev
kif edilmiştir. Şu halde bu hâdisenin failleri de 
yakalanmış veya öğrenilmiştir. 

14 . 12 . 1969 gecesi saat 6.30 da Akade
minin önünde, Akademiyi bekliyen talebelerle 
oraya gelen 40 - 50 kişilik grup arasında ce
reyan eden müsademenin sonunda Mehmet Bek
leyen, Battal Mehetoğlu adındaki öğrencileri
min öldürülmüştür. Hâdiseyi takiben gayet sıkı 

ve hedefli bir takibin içine geçilmiş ve 16 ki
şilik fail grupu adalete teslim edilmiş, bunla
rın içinde 7 kişi halen tevkif edilmiş, diğerleri
nin mahkemeleri de tevkif siz olarak devam ede
cektir. 

Şu halde, bu hâdisenin de faili, asıl faili ve 
fer'i faili zabıtaca yakalanmış ve Türk adliye
sine teslim edilmiş ve Türk hâkimi tarafından 
tevkif edilmiştir. 

Şu halde, hâdiseler olmuştur, birbiri ile 
irtibatlı hâdiseler olmuştur, alma failleri bu
lunmamıştır, bulunmamasında müsamaha var
dır, tesamuh vardır tarzındaki iddianın maddi 
gerçekle, hukukî gerçekle uzaktan yakından 
Tbir alâkası yoktur. Bu, doğrudan doğruya 
isnattır ve iftiradır, sahiplerine 'hu iftirayı 
da diğerlerinde olduğu gibi iade ediyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; önergede/ 
bu hâdisenin polisin gözleri önünde cereyan 
ettiği ve takibinin ve hattâ tevkifinin öğren
cilerin takibi ile intacedüdiği tarzında ger
çekle yine hiçbir ilgisi olmıyan ve tamamiyle 
'bir bühtan olan bir metin mevcuttur. Hâdise 
şöyledir muhterem arkadaşlarım : 

Bundan evvelki konuşmamda da arz et
miştim, birinci hâdise vukubulduktan sonra 
Akademinin öğrencileri ve idarecileri, (esefle, 
teessürle beyan ediyorum) Türk zabıtasını is
tememişlerdir; «zabıta gitsin biz kendi ken
dimizi müdafaa edeceğiz» demişlerdir. Buna 
rağmen biz okulun biraz ilerisinde mâni za
bıta tedbirini almışızdır ve aldığımız mâni za
bıta teddbiridir ki, faillerin süratle yakalan
masını sağlıyan faktörlerden birisi olmuştur. 

Sonra, öğrencilerin yakın alâkası ile ta-
kibedildiğini, tevkif edildiğini söyliyerek Türk 
zabıtasına ve Türk adliyesine itimatsızlığı, 
itimatsızlıklarını ifade etmişlerdir ve aynı za
manda da gerçeği tebarüz ettirmemişlerdir. 
G erçek şudur : 

Türk zabıtası da, Türk adliyesi de ora
daki öğrencilere, «Gslinis âmme şahitliği ya
pınız, failleri getirdik, teşhis yapınız» demiş
lerdir; fakat öğrencilerin hiçbirisi buna yanaş
mamıştır. Kanunların Türk vatandaşına gö
rev olarak verdiği şahitlikten kaçınmışlar
dır, tek kelime söylememişlerdir. 

Bu hususlar dosyalarda mündemiçtir, de
lilleri ile mevcuttur. Dosyası vardır. Bunlar 
bir tarafa itilerek; sanki Türk zabıtası, sanki 
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Türk Cumhuriyet savcıları geceli gündüzlü 
burada bir faaliyet göstermemiş gibi, talebe
lerin ilgisi ile tevkifin elde edildiğini söy
lemek cüretini, hakikatsizliğini göstermiş bu
lunmaktadırlar. 

Simidi muhterem arkadaşlarım; ondan sonra 
ne olmuştur? Kendileri takip yaparak tevkif 
işini sağladıklarını iddia eden öğrencilerin 
okuduğu Akademide neler olmuştur? Geliniz 
onu da sizin ıttılaınıza ve takdirlerinize arz 
edeyim. 

Yalnız bu izahıma geçmeden evvel, son 
hâdisenin faillerinin tamamiyle yakalandığı
nı ve 7 sinin de tevkif edildiğini bir kere daha 
tescil etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Obu kürsüler
de dedik ki, biz anarşinin ve kanunsuzluğun 
karşısındayız, hangi yönden ve hangi taraftan 
gelirse gelsin bununla mücadelemize devam 
edeceğiz dedik, öğrencilerimizin, yüksek tahsil 
yapan gençlerimizin okumalarını önlemek isti-
yen aşırı uçların militanlarına imkân vermeme
nin gayreti içindeyiz, dedik; bunu gayet taraf
sız bir Hukuk Devletini icabı ve hüviyeti için
de yapacağız, yaptık ve yapmaya devam ediyo
ruz, dedik... 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, birtakım aşı
rı uçların bu anarşik hareketleri meydana ge
tirdiği bir vakıadır. Bu, inkâr edilemez, işte 
bunu dikkate alarak Yıldız Develt Mimarlık ve 
Mühendislik Akademisinde sulh hâkiminden 
aldığımız bir kararla bir arama yaptık. Bura
da bulduklarımız şunlardır : 

Muhtelif cins ve ebatta 8 aded tabanca, 2 
aded av tüfeği, 2 aded sustalı çakı, 2 aded ka
ma, 1 aded şiş, 171 aded muhtelif marka ve 
çapta mermi, 16 molotof kokteyli, 12 aded ta
banca şarjörü, 13 aded domdom tabanca kur
cunu, 39 aded av tüfeği mermisi, 1 aded lastik 
cop, 43 aded palaska, 98 aded tabanca mermisi, 
2 aded tabanca mermi kovanı, 4 aded tahtadan 
yapılmış mavzer tüfeği, 35 aded molotof kok
teyli yapmaya yarar alet ve edevat ve malze
me, 18 aded demir çubuk, 1 aded dürbünlü 
tüfek. 

Arkadaşlar; bunları tesbit ettik ve bu hâdi
senin faillerini de Türk adliyesine tevdi ve 
teslim eyledik. 

Burada şunu ifade etmek isterim: 

Bu dürbünlü tüfeğin, Türkiye'nin anarşik 
Staareketleri içinde birinci plânda rol oynamış, 
çeşitli kanunsuzluklar yapmış, Türk zabıtasına 
karşı gelmiş ve aşırı solun militanı ve lideri 
mevkiinde bulunan Deniz Gezmiş'e aidolduğu 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Deniz Gezmiş'din hüviyetini takdim ettim. 
Bunu nerede bulduğumuzu da açıklamak iste
rim. Bunu Türk Milli Gençlik Teşkilâtı bina
sında bulduk. Aramak isteyişimize mukavemet 
gösterdiler. Sonunda girdik, bu anarşisti, bu 
komünisti, bu kanun kaçağını oradan yakala
dık. Bu Deniz Gezmiş Hukuk Fakültesinde 
yapılmış olan bir forumda Avşaroğlu isminde
ki bir öğrencimizin kollarını bağlamış, gözü
nü bağlamış, orada dövmüş ve oradan Akade
miye getirmiş; bir odada yüzünü, gözünü, sır
tını, yanan sigaraları bastırmak suretiyle sön
dürmüş ve yakmış, bir komünist mezalimi, iş
kencesi tatbik etmiştir. Bu aramada bu gencimi
zi öğrencimizi perişan halde gördük ve süratle 
ilk yardım haısitahaneshıe götürerek, hayatını 
kurtardık. 

Bunlar, kanuna tevdi edilmiş kişiler, aşırı 
solun mensuplarıdır, bu kürsüde tescil ediyo
rum. 

MTTB'ni de aradık, ihbar vardı, hâkim ka
rarı aldîik, aradık. Orada da 14 aded molotof 
kokteyli, 17 aded sopa ve çeşitli malzeme bul
duk. 

Dün sabah da yaptıklarımız vardır; Kadırga 
Yurdunu da aradık. Orada da bir av tüfeği ve 
mololtof kokteyli, çeşitli alöt bulduk ve ayrıca 
aşırı uçların, hangi taraftan olursa olsun, gidip 
oturdukları lokalleri ve kahvehaneleri tara
mak suretiyle üç taıne de, üzerlerinde tabanca 
bulduk ve adalete tevdi ettik. 

işte şu izahatımız gösteriyor ki, biz ne bir 
şahsı, ne bir zümreyi himaye eden Hükümet de
ğiliz. Biz, zümrenin Hükümeti değil, 32 milyon 
Türk Milletinin Hükümetiyiz ve hukuk devleti
nin, demokratik hukuk devletinin gerekleri 
içinde, Büyük Mecliste taahhüdettiğimiz esas
lara vefa göstererek plânlı ve hedeflli bir çalış
manın içindeyiz ve bu çalışmalar Türkiyede em
niyet ve aisayiş meselesini çözüp rayına oturta
cak çalışmalardır. 
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Bu çalışmalara devam edeceğiz. 
Muhterem arkadaşlarım, önergede temas 

edilen ikinci bir nokta; yine Türkiye'nin ger
çeklerine uymıyan, kendisine maJhsus bir gö
rüştür. Diyor ki : «Hükümetin, aşırı sağ kuru
luşları, himaye ve müsamahasiyle ayrı bir yöne
tim yoluna gittiği görülmektedir.» 

Hükümetin, ayrı bir yönetimde olduğunu, 
ayrı bir idare sistemi içinde olduğunu teyide-
den hiçbir delil yoktur. Hükümet, bir hukuk 
devleti yönetimi içindedir. Hükümetin, yöneti
mi ve idare sistemi hukukîdir, kanunîdir, Türk 
Anayasasına uygundur. Hep böyle olmuştur, 
böyle olmaktadır ve böyle olmaya devam ede
cektir. 

Kendileri bu ifadeleriyle, bir zümreyi hima
ye ettiğimizi söylemek istediler, ama himaye 
etmediğimizin yepyeni bir delilini biraz evvel 
söyledim, bütün aşırı uçlar için aynı muamele
yi yaptığımızı Yüce Heyetinize sundum, Ger
çekten, bu sıralan bırakıp gitmelerinin sebebi 
de budur. Söylİyeceklteri bir şey kalmamıştır. 
Bunun delilini söyliyemezller, getiremezler... 

Muhterem arkadaşlarım, şu mâruzâtım gös
termektedir M, ortaya konulmuş olan önerge
nin muhtevası, hakikat dışıdır, hilafı hakikat
tir, bühtanla ve iftira ile doludur. Bunun için 
de söylenenlerin, şunun için de söylenenlerin 
hiçbirisi bize yakıştırılamaz, bize izafe edile
mez. Biz açık bir iktidarız ve meşru bir iktida
rız. Her zaman hesabını vermiş ve vermeye 
amade olan bir iktidarız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» şasileri, alkışlar) Binaenaleyh, bu me
tinde söylenenlerin bize izafesi mümkün değil
dir, ama bunun dışında bilıdikleri bir şey varsa 
getirsinler, bu Mecliste görüşmeye amadeyiz, 
ama bu önergenin kabul veya âdemi kabulü si
zin takdirinize aittir. 

Bendeniz, sözlerimi bitirirken; bir hukuk 
devletinin icapları içinde, kanuna karşı gelen
lerle, anaırşik hareketlere tevessül edenlerle mü
cadelemizden yılmıyacağımızı ve plânlı ve gay
retli çalıişmalanmızın sonucundan Büyük Mec
lisimizin memnuniyet duyacağını bir kere daha 
ifade ediyorum ve hepinize saygılar sunuyo
rum. (A. P. sııralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, istanbul Milletvekili 
Necdet Uğur ve altı arkadaşının «istanbul'da 
öldürülen öğrenciler dölayısiyle Anayasanın 

89 ncu maddesi uyarınca Başbakan hakkında 
bir gensoru açılması» na dair önergesinin Ana
yasanın sözü geçen 89 ncu maddesine göre ya
pılan görüşmesi bitmiştir. 

Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmaması hususunu oyunuza sunacağım. Gen
soru önergesinin gündeme alınmasını kabul 
edenler lütfen işaret buyursun... Kabul etani-
yenler... Kabull edilmemiştir efendim. 

6. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın, Türkiye Odalar Birliği üzerinde kanun
suz tasarruflarda bulunulduğu iddiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Hükümet hak
kında bir Gensoru açılmasına dair önergesi 
(U/2) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci maddesine 
geçiyoruz. 

Bu arada G^P. Grup Başfcanvekili ve Siirt 
Milletvekili Sayın Nebil Oktay bir önerge ve
rerek «Hükümet aidına yapılacak konuşmaların 
da gruplar adına yapılan konuşmalar gibi yir
mi dakika ile tahdidini ve böylelikle müsavatın 
sağlanmasını arz ve teklif ederim» diyor. 

Sayın Nebil Oktay, Yüce Heyetin bu konu
daki kajrarı ve eğilimi bir saat evvel tebeyyün 
etti efendim. Bunun aksine bir şey çıkacağını 
tahmin eitaniyorum. İsrar ediyor musunuz öner
genizde 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Israr 
ediyorum. 

BAŞKAN — izaJh sadedinde söz istiyor mu
sunuz efendim? 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — İsti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, A. P. Grupundan 
gelen bir teklif ile gruplar adına yapılan ko
nuşmaların ve önerge sahibi olarak yapılan ko
nuşmaların yirmişer dakika, hükümet adına 
yapılan konuşmaların ise taJhditsiz olması teklif 
edildi ve kabul edildi. Esbabı mucibe olarak da, 
bu mevzuların daha. evvel görüşülmüş bulundu
ğu ve lüzumsuz yere bir mesainin israf edileceği 
ileri sürüldü. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuşmalar, 
yalnız partilerin genel başkanları tarafından 
yapılmış değildir. Bu konuşmalar İçişleri Ba-
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kamı tarafımdan müteaddit defalar bu kürsüye 
getirilmiştir; Başbakan tarafından bıı mevzular 
müteaddit defalar bu kürsüye getirilmiştir. Bi-
naemelayh, grup sözcüleri için vâki olan durum, 
Hükümet sözcüleri içimde ayniyle varittir. 

Kaldı ki, C. H. P. milletin, egemenliği, bir
ilik ve beraberliği bahis mevzu olduğu, çok ha
yati bir celsede muhalefet vazifesini yapmıya-
rak Meclisi terk «itmiştir. Karşımada tek muha
lefet partisi vardır, biz muhalefet partisi ola
rak yirmi dakika konuşuyoruz, A. P, Grupu 
yirmi dakika, icabında Hükümetin sözcüsü çı
kacak, üç saat konuşacak. Bu gayri âdil bir 
'durumdur. Bunu adalet duygulariyle telif et
meye imkân yoktur. Ya tahdit kalksın veyahut 
da Hükümet sözcülerinin de konuşmaları 20 
dakika ile tahdideidilsin. 

Saygryle arz ederim. 

BAŞKAN — önerge aleyhinde söz istiyen 
var mı efendim? Yok. Olmadığına göre, öner
geyi oyunuzu, sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul eıtmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, Sayın Necmettin Erbakan tarafın
dan verilmiş olan Gensoru önergesini okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katıma 

özü : Türkiye Odalar 
Biriliği üzerindeki ka-
mıunisuz tasarrufları do-
layısiyile Hükümet hak
kımda gensoru (açılma
sınla dair ömerge. 

Türüdjye'mıilzin ımıevcuıt ilmkâmfllar İçerisinde 
daha süratle kalkınabilmesi, sadece ımıuiayyem 
ve mahdut bâzı aünuıeleniım inkişaf ve gelişme
lerime imlkân sıağlamjakla değil, topyekûm, bu
tum vattan sathıma yaygın bir iktisadi kalkımımja 
poMkaısunan yürütüllmesd ile mümküm ollaclağı 
hususu 'hıer tüııilü ışüphedıem iarî bir gerçjektir. 

Bu gerçeği yıjlardlam beri kavrlamış otom 
Türk tözıeil sektör öamialsı, fbillhıassıa som yılanda 
kendisinin (en yiüksek kamuıni müessesesi olan, 
Türkiye Gıdalar Birliği bünliesdmde kallkımmıayı 
yurt sathıma yayıcı zihniyette kimseleri işbaşı-
nJa getirme Ve Ibu ziihndlyetıi amiapoiitıifca olarak 
yürütme gayreti içerisine girmiştir. Anıcalk bir-
îlik bütün bu gayret ve çalişımıaılfardıan istediği 

neticeleri alamamaJlîtadır. Bu dunuma em bü
yük (engeli Hükümetim iktisadi toalkımmadıaki 
yanlış politikası teşkili (etmektedir. Çümkü Hü
kümet yaygın kalkınanla politikası yerime dıahıa 
ziyıalde ımahduıt zümrelerim gelişmesine imkân) 
ısağllyan bir politika gütmektedir. Bu politika
cımı aym aaimiamdıa Odalar Binliği bümyıesindıe 
de yürütmeye kalkışmlalktadır. İşte Türkiye 
Od'aOiar Birliği içinde son ibitrikaç yılldıam beri de
vam eden ve bilhassa som laılitı <aydia su yüzüme 
çıkmış bulumıam ve yemi Hükümetim kuruluşum
dan somıra had ssafhaya erinmiş olam huzursuz-
lulk ve mücadelemin; alsıl selbebimi haMtoaltte bu 
temel görüş layrılığımida (arlanmak Hâzımgeliır. Hü
kümet, yalmız esastaki hıaJtafla görüşüm saihibi ol-
mjaikla kaimıamış laiynıcia bu görüşümü yürütmek 
içim katmumii yoları bâr tarafa bırakaınaik kamum 
ve haltta Anayasa dışı bir icraatım içime girmiş
tir. Şöyleki : 

1. — Türkiye Odlailar Birliği, hailem Türki
ye'miızin muhtelif vilâyetlerine dağılmış toplatm 
olarlak takriben 300 000 kayıtıl üyesi bulumam 
211 Ticaret Odası, ıSamıayi Odası ve Ticaret 
Ibcrtsalaırımıım müşlterekem kurdukları ve fımıamse 
.ettikleri Ibiır mıjüessesiedir. 

Amayâsamım 122 micd ımiaddesimin temimlatı al
tında ve 5590 sayılı Kamumla göre tesis olum-
ımuş Kalmıu Kurumu (niteliğimde bir tmıeslek ku
rulusudur. Amiayaisaımım mezkûr 122 mıci ımadde-
ısiümde ısarıalhaıten «Kamu kurumu miteliğimdeki! 
nıleslıek (kuruluşları, kamumla mneydamıa getirilir 
ve organları kendileri tarafımdan ve kemdi ibüm-
yeflleni larasmidaın seıçillir. İdare, sıeçillimiiiş organla
rı, bir yargı mercii kararıma dayammaksızım, 
geçici veya sürekli olarak gönevimdem uzaklaş
tıramaz. Meslekî kuruluşlarınım tüzükleri, yö-
nleltilm ve işleyişleri demolkraltik esaslara 'aykırı 
olaımıaz.» denildiği halde : 

a) Türkiye Odalar Birliği 8 Ağustos 1969 
tarihinden beri Hükümet tatfatfımdam polis işga
li lalltımldıa tutulmaktadır. 

b) 24 - 25 Mayıs 1969 tarihli Geme! Kurul 
topilamltısında Genel Kurulun demokratik esas
lar dâhilimde seçtiği meşru İdare heyetimi gemle 
Hükümet 8 Ağuistos 1969 tarihimde zor fkulülamıa-
ralk (görevinden uzıâklaştırmış ve (Gemıel Kurul
ca ıskat edilmiş yetkisiz kimseleri getirip Bir
liğe oturtmuştur. 
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c) Birliğim ^leyişini Ikazai mercilerin hü-
laüımlenimıi dinlıemeksiziın, pols baıskısiyle anti-
demoteratik bir şekilde yürümektedir. 

2. — Anayasanın 122 otıci maddesi Odalar 
Birliği longanüıarnını seçimine Hükümetin mü-
dJahalesiıni memettiği hailde 16 Ağustos 1969 
tarihi (bir kararnamesi ile Hükümet bu Ana
yasa hülkmiiınü ihlâl ederek seçimleri erteleme-
yte kalnşımıış, biilâJbara Danıştay tarafıaıdan 
mezkûr karamiamıe&i iptali lediMiği hailde îbu 
hükümsüz ıkamrınamıeyi yürütmeye ısrarla de-
vıam etmiştir. 

3. — Anayasanın 132 inci maddesine göre 
Hükümet, mahkeme hükümlerine uymak zorun
da olduğu hailde, Banuştayın, Hükümetin »ecinn
ileri lertelemek maksıadiyle çıkarttığı kararna-
mesıini ittifakla iptali öden hükmüne uymamak
la kalmamış, Danıştayın Birlik özel Kalem Mü
dürünü viazif esime iade eden kararının tatbilki-
.one dahi polis ızoru (kulHanıartak mâni olmuştur. 

4. — Hükümet, bütün bu kanun dışı ve gay-
rimeşru tasarruflarına sureta bir meşruiyet ka
zandırmak maksıadiyle normal olarak Mayıs 
tayımda toplanması gereken Birlik Genel Kuru
lunu 5 Ocak 1970 tarihimde toplamaya gayret 
ötmek ve İm hususta, Gemlel Kurulu toplamaya 
yetkisi olmayan kimselerle idari baskılar yap
maktadır. 

Arz olunan sebeplerden dolayı Hükümet 
hakkında gensoru açılması için işbu önergemin 
gündeme alınmasını ve kabulü için oya vaz'rnı 
saygı düe rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan 

BAŞKAN — önerge sahibi Saym Necmet
tin Erbakan, buyurunuz efendim. Saat: 18,18. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Muhterem arkadaşlarım, birkaç gün ön
ce, Meclisimizin Yüce Başkanlığına takdim et
miş olduğum gensoru önergesi, gensoru açılma
sı hakkındaki önergem, huzurlarınızda biraz ön
ce okunmuş bulunuyor. 

Türkiye Odalar Birliği üzerindeki kanunsuz 
tasarrufları dolayısiyle Hükümet hakkında gen
soru açılmasına dair olan bu önergem hakkında 
size söyliyeceklerim, aslında bu 20 dakikanın 
içersine sığması kabil olmıyacak kadar geniş 
hususlardır. Biraz önce alınmış olan bir karar 

dolayısiyle, ancak 20 dakika içerisinde bunla
rı size izah etmek mecburiyetinde kalıyorum. 
Halbuki, aldığınız karar gereğince, Hükümet bu 
hususta istediği kadar uzun zamana sahibola-
caktır. Diğer taraftan, bendeniz meseleyi şim
di başlangıçta arz etmiş olacağım. Halbuki Hü
kümet bendenizden sonra konuşacak ve maale
sef içtüzük hükümlerine göre bendeniz, Hükü
metin yapacak olduğu konuşmadaki birçok nok
talara cevap vermek ve onlara açıklığa kavuş
turmak hususunda gereken açıdan mukabele et
mek imkânını bulamayacağım. 

O itibarla, gensoru önergesi kabul edildik
ten sonra birçok hususları açıklıyabileceğim-
den dolayı, bu vereceğim izahatta bâzı nokta
ları çok kısa ve kapalı olarak geçersem, peşi
nen Yüksek Heyetinizden özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, şartlar eşit olma
makla beraber, bu görüşmeyi burada açmak 
mecburiyetindeyim. Bu görüşme, Meclise gel
miş olan diğer birtakım önergelerin arasına gir
di. Böyle araya girmesinin sebebi, - önergemde 
de belirttiğim gibi - 5 Ocak tarihinde bir seçi
me gidilmesi suretiyle, yeniden birtakım hu
kuksuzluklar devresinin açılmasına karşı, bu
rada yapılacak olan görüşme ile, belki Yüce Mec
lisin bu kanunsuz gidişe vaktinde «dur» deme
sini temin etmek arzusudur ki, bu konuşmayı 
bu ara yere getirdi, koydu. Mamafih bende
niz, diğer önergelerle benim getirmiş olduğum 
bu önergeyi tamamen ilgisiz saymıyorum. Di
ğer iki önerge, Yüce Meclise, memleketimizdeki 
umumi güvenlik konularına ait mevzuları ge
tirdi. Bunların temelinde hiç şüphesiz iktisadi 
Dİrçok hususlar yatmaktadır. Bu hakikati bir 
kenara bırakacak olsak dahi, diğer iki önerge
de birtakım aşırı uçlardan bahsedilmektedir. 

Yüksek müsaadelerinizle, Yüce Mecliste bir 
noktayı belirtmek isterim ki, memleketimizdeki 
aşırı uçlar, bir aşırı sağ ve bir aşırı soldan iba
ret değildir. Bendeniz size, memleketimizde bir 
üçüncü aşırı ucu haber vermek mecburiyetin
deyim. Bu aşırı uç renksiz aşırı uçtur. Bu aşırı 
uç görünmiyen bir aşırı uçtur. Bu aşın uç, öbür
leri gibi silâhlarla ortada gözükmez, fakat 
görünmiyen metotlarla çalışır. Bu aşırı uç da
ha .ziyade iktisadi ve malî sahada çalışır. Bu 
itibarla bendenizin önergemin temelinde, mem
leketimizde mevcut renksiz bir aşırı uçun Yüce 
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Meclisin önüne konulması, memleketimizdeki 
hâdiseler incelenMden projektörlerin bu aşırı 
uç üzerine çevrilmesini temini maksadını da güt
mektedir. 

Bu hususta daha geniş malûmatı, eğer gen
soru önergemiz kabul edilirse Yüce Meclise sun
maktan memnuniyet duyarım. 

Muhterem milletvekilleri, önergemde önce 
bir hususa temas ettim, dedim M, «Hükümet 
iktisadi kalkınmamızda yanlış bir politika ta-
kibetmektedir. Memleketimizin iktisadi kalkın
masını Anayasamız bir plâna bağlanma şartı
nı koşmuştur. Plâna ait kanunlarımız ise ikti
sadi hayatımızda bir karma ekonomi kabul 
etımiş, özel sektör ve resmî sektör ayrımını 
yapmıştır. Meclisimizdeki Halk Partisi üyesi 
arkadaşlarımız bu partinin temayülü olarak 
bu ayırımda Türkiye'nin kalkınmasında res
mî sektöre ait bcılümün daha fazla olmasını 
istemektedirler. Buna mukabil Hükümetin te
mayülü ise, Adalet Partisinin temayülüne uy
gun olarak özel siektörün payının daha büyük 
olmasını ister. Yalnız,, Hükümetin tatbikatı, bu 
isteğe tam intibak etme ;̂. Hükümet, Adalet Par-, 
tisi Hükümeti özel sektörcüyüz, dediği halde, 
Halk Partisinin bütün tatbikatından daha faz
ıla devletçi olmuştur. Yine bu tatbikatta özel 
sektörcü dediği zaman, bizim kasdettiğimiz 
geniş anlamlı, yaygın bir özel sektör değil, 
mahdut bir özel sektör gözetilmektedir. Bu 
(renksiz aşırı uçlar bölümüne ait birtakım 
özel sektördür. «Bunu ne ile söylüyorsunuz..» 
derseniz, gensoru önergemizi kabul ediniz, bu 
hususta gerekenleri bütün detayılariyle Yüce 
Meclisinize açıklıyalım. Onun için benden^ 
Adalet Partisi Hükümetinin, bu partinin mem^ 
leketimizdeki geniş kütlesini, geniş milletve
killerini ve hattâ Kabine içersindeki üyeleri 
bu hususta katiyen birinci derecede ve hat
tâ hiç mesul görmiyerek beyan ediyorum ki, 
bu tutum doğrudan doğruya Hükümet Başkanı
nın şahsında mündemiç bir tutum olarak her 
sahada kendisini göstermektedir. (A. P. sırala
rından, «açık ol, açık, daha açık ol!» sesleri) 

Evet, gensoru önergemizi kabul ediniz,, hor' 
türlü açıklığa kavuşturalım konuşmamızı. 

Müsaade buyurursanız bu hususta, neden 
böyledir, sadece birkaç noktaya temas edip 
geçeceğim. 

1. Niçin bir kararname ile Türkiye özel 
sektörü için dış memleketlerden alman dış yar
dımlar, - bu, özel ve resmî sektör için müştere
ken alınır - bunların Türkiye'de dağıtımı niçin 
Maliye Bakanlığının iki satırlık bir yazısı ile 
Sanayi Kalkınma Bankasına havale edilir? Bir 
kamu hizmeti olan bu dağıtım, niçin bir özel 

I banka tarafından yapılır? 

2. Odalar Birliği tarafından bir müddetteki 
beri kullanılmakta olan Maden Yardım Ko
misyonu fonları bir banka haline getirilmek 
istendiğinde bu banka niçin Odalar Birliği bün
yesinde kurulmamıştır da, birtakım özel ban i 
kaların iştirakiyle yine Sanayi Kalkmana Ban
kasının bulunduğu bir grupa verilmek üzere 
bir Hükümet müdahalesi olmuştur? 

3. Niçin yeni Sanayi Bakanımız daha dün 
Türk sanayicilerinin fikirlerini dinlerken, ia
dece İstanbul, izmir, Ankara, Bursa, Eskişe
hir vilâyetlerinin temsilcilerini çağırmıştır da, 
bir Erzurum, bir Diyarbakır, bir Konya temsil
cilerini çağırmamıştır. 

4. Odalar Birliği içerisinde cereyan eden1 

hâdiselerde niçin muayyen bâzı grupların tu
tulması tarafına gidilmiştir? 

Şimdi müsaade buyurursanız bu dördüncü 
nokta üzerinde mâruzâtımı arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 122 nci 
maddesinin kesin hükmü demin okundu. Bu 
madde kamu kuruluşu niteliğindeki bir meslek 
teşekküllü olan Odalar Birliğine Hükümetini 
müdahalesini kesin olarak reddeden bir madde
dir. Hükümet, bir meslek teşekkülü olan Tür
kiye Odalar Birliğinin içişlerine hiçbir şekilde 
müdahale edemez, fakait durum böyle iken, yine 
önergemizde belirtildiği gibi, Hükümet 8 Ağus
tos tarihinden beri Türkiye Odalar Birliğini 
polis işgali altında bulundurmaktadır ve şu an
da yanımda bulunun bu fotoğraflar., (fotoğ
raflar Oenel Kurula gösterilerek) 8 Ağustostan 
1>eri Türkiye Odalar Birliğinin, Türk özel sek
törünün em büyük müessesesinin sadece dışında 
değil, içindeki oidalarm dahi polis işgali altında 
bulunduğunu göstermektedir. O kadar M, bir 
kalem mahsus sandelyesine kim oturacak, bunu 
artık Odalar Birliğinin yetkili organl&rı değil, 
Türk Hükümıeıti tâyin etmektedir. 
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Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin, Odalar 
Birliğine müdahalesi birkaç yıldan beri kendi
sini gösteren bir olaydır. 1968 senesinde, daha 
bir yıl evvel, Odalar Birliği seçimleri yapılır
ken, Adalet Partisi Genel Başkanvekillerinden 
foir tanesine Sayın Genel Başkanın imzası ile 
«•Odalar Birliği seçimleriyle siz alâkadar ola
caksınız» diye bir kâğıt tevdi edilmiş ve gelen 
(delegeler bu kâğıdın tesiri altında bırakılmış
tı. Ayrıca bu genel başkanvekili, gelen delege
lerin hepsini otel odalarından bir bir çağırmış, 
kendisinin bastırdığı bir liste ile seçim günü 
toplantıya gelmiş, birtakım milletvekilleri ve 
senatörlerle seçime açık ve alenî bar şekilde 
tesir etmiştir. 

Bütün bu gayretlere rağmen, o seneki seçim
de Odalar Birliği içerisinde bir yandan Hü
kümetlin hazırladığı ve seçmenler arasında «is
tanbul listesi» denilen liste ile öbür taraftan 
«Anadolu lisltesi» denilen bir liste çarpışmış ve 
bu iki liste arasında bir karma idare heyeıti te
şekkül etmiştir. Bu idare heyeti teşelkkül ettik
ten kısa bir zaman sonra İdare Heyeti Başkanı
nın ıskat edilmesini idare heyeti kendi içinden 
karar almış, bu kararı birkaç ay sonra İdare 
Heyeti Başkanına tebliğ etmiş. 

Bunun arkasından, 1969 ssçnnlerime doğru 
gelinmeye başlanmıştır. Bu seçimlere gelirken 
Hükümetin iki bakanı, bir Anadolu vilâyetin
de idare heyeti üyelerinden bir tanesine, «Biz 
falancaların idare heyetine girmesini istemiyo
ruz, sizler ve bizler el birliği yaparak bunu 
önlemeye çalışsak acafca anliyebilir miyiz?» de
dikleri zaman, oradaki idare heyeti üyesi, «Ha
yır, buna gücünüz yetmez, şartlar buna müsait 
değildir» demiştir. 

Aynı zamanda, idare heyeti tarafından ıs
kat edilmiş bir başkan, kendi odası tarafından 
da 1969 seçimlerinde idare heyetine gelmek 
üzere artık delege gösterilmemiştir. 

Bütün bunlar orta yerde iken, birden bire, 
1969 kongresinden .önce Hükümet, Odalar Bir
liği seçimlerini erteliyen bir kararname çıkart
mış. Bu kararnamenin detaylarına, bunun ihti
va ettiği muhtelif husuflara, zamanımız mü-
saidolmadığı için girmek mümkün değil. An
cak hemen belirteyim ki, bu haksız müdahale 
maihiyetindeki kararname, bir Danıştay kararı 
ile de haksızlığından dolayı bilahara iptal edil
miştir. 

I Kararnamede deniliyor ki, «Efendim, bey
nelmilel ticaret odalarının istanbul'da bir kong
resi var. Odalar Birliğinin seçiminden kısa bir 
müddet sonra bu kongre alacak. Bu kongrenin 
sarsıntısız geçmesi için siz Odalar Birliğinin 
idare Heyetini değiştıirmj&yin». Halbuki o teş
kilât başka bir teşkilâttır. O teşkilâtın idare 
heyetinin müdedti zaten o toplantının arkasına 
ertelenmiştir. Halbuki, istanbul'daki kongrenin 

I hazırlıkları, Odalar Birliğinin dışında ayrıca 
bir icra komitesine tam yetki ile verilmiştir ve 
o çalışmaların sarsıntısız geçirilmesi hususu, o 
icra komıtai tarafından yürütülmektedir. 

Durum böyle iken, «efendim, bu iki toplantı 
sizi rahatsız eder» deyip ondan sonra da 
arkasından, Türkiye'de «Hasat zamanıdır» 
deyip, ondan sonra da arkasından «se
çim vaktidir» deyip eski idare heye
tini, tasavvur buyurunuz, başkanı altı ay önce 
idare heyeti tarafından istenmemiş bir idare 
heyetini dana yedi ay bütün camianın arzusu 
hilâfına tutmak üzere bir müdahale hareketi
ne girişilmiştir. Bu hareketi, Odalar Birliği mü
essesesi tarafından istenmeksizin, Hükümet 
yapmıştır. 

Bu itibarla böyle bir harekette hüsnünüyet 
aramak mümkün değildir. Bundan dolayıdır M, 
Danıştay tarafından bu kararname iptal edil
miştir. 

Şimdi, Odalar Birliği Genel Kurulu bu Ka
rarnameyi derhal Danıştaya şikâyet etmiş, son
ra kendisi oturmuş, genel kurulda vaziyeti mü-

I zakere etmiş ve kendisine verilmiş olan bir ka
nuni görevi, yeni idare heyeti seçmesi görevini 
ifa etmiştir. Şföyle ki; «iBenim elimde ıskat 
hakkım var, ben yeni bütçeyi vermezsem eski 
idare heyeti zaten çalışamaz. Benim, kanunun 

I vermiş olduğu âmir hükümler, yeni bir idare 
heyeti seçmemde beni haklı kılmaktadır. Ben 
Hükümetin kararnamesine hürmetkarım, bu 
kararname, Odalar Birliğinin eski idare heye
tinin süresini sadece 7 ay uzatmaya matuftur. 
Halbuki süresi uzatılmış olan idare Heyetinin 
iskat hakkını benim elimden alamaz» demiştir 
ve İdare Heyetini iskat edip yeni bir idare he
yetini seçmiştir. 

Odalar Birliği Genel Kurulu, bir kamu 
kuruluşunun icra organıdır. İcrasını yapmıştır. 

I Bu icranın hukukî durumu kazai merciler tara-
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fından aydınlatılması lâzımgelirken, ertesi gün 
Hükümet kendisini mahkeme yerine koyarak 
«ben bu seçimi kabul etmiyorum, falanca, fi
lânca kimseleri tanımakta devam edeceğim» 
demiştir. 

Halbuki, 5590 sayılı Kanun tüzüğünün 
71 nci maddesinde : Türkiye Odalar Birliği 
Genel Kurulunda yapılmış olan seçime itiraz
ların sadece, normal adli mahkemelerce ka
rara bağlanacağı, sarahati mevcuttur. Ay
rıca, bu seçimlerden şekvacı olma hakkı sa-

. dece Genel Kurul seçmenlerine tanınmıştır. 

Hal böyle iken, normal yol, benim bir karar
namem varken nasıl yaparsınız» diye kazai 
mercilerin halledeceği bir konuyu, bizzat ken
disini mahkeme yerine koyarak halletme yo
luna gitmek, hataların yeni birtakım halka
larını ilâve etmek mahiyetini taşımaktadır. 

Burada yapılacak iş, eğer bir kararname 
varken seçim yapılamıyacak gibiyse, Genel Ku
rul delegelerinden birinin, kanunun gösterdi
ği mahkemeye gidip bu seçimi iptal ettirmesi 
yolu idi. Kanunun gösterdiği adlî merciin se
çim hakkında bir karan olmadığı halde, illâ 
da «benim kararnamem vardır, ben bunu yü
rüteceğim» diye ısrar etmek, Hukuk Devleti 
düzenine yaraşmıyan bir tutum içine girmek 
demektir. 

Ne oldu? Bilâhara, ilk kademe olarak bu 
kararnamenin yürürlüğü kaldırıldı. Bunun 
arkasından Hükümet Kotaları Odalar Birli-
ğinden almak gibi, kendi özel sektörcülük fel
sefesinin tamamen zıddına, bir harekete girdi. 
Bu kotaların tekrar Odalar Birliğine geri 
dönmesi için Danıştaya bir dâva açıldı. Kotalar 
hakkında açılan dâvada Danıştay bir karar 
aldı. Danıştaym almış olduğu karar iki kısım
dan müteşekkildir. Bir kısmı esbabı mucibe, 
bir kısmı da, her kararda olduğu gibi, hüküm. 

Hüküm nedir? Odalar Birliğinin Kotalara 
ait yaptığı bu müracaatın usul bakımından red-
didir. Geriye kalan bütün mütalâaların hepsi 
birer esbabı mucibedir. Hükümetin, kendisini 
kazai merci yerine koyusunun ikinci bir tatbi
katı fbu kararnameden sonra olmuştur. 

Hükümet, Danıştayın bu kararındaki esba
bı mucibeden bizatihi kendisi hüküm çıkart
mak yoluna gitmiştir. Halbuki, hukukî esas
lar da bellidir ki, bir karann esbabı mucibeden 

karar çıkartma hakkı ancak o adlî makamla
ra, o karan, o hükmü veren mahkemeye aittir. 
Dışarıdan her hangi bir kimse, idari makam, 
bir adlî makamın almış olduğu karann esbabı 
mucibeisinden kendi kendisine hüküm çıkarta-
maz. Hem bu bütün hüküm çıkartma gayret
leri niçin hükümete düşüyor. Anayasa Hükü
metin bu işlere karışmasını menetîtiği halde, 
her hangi bir genel kurul üyesinin bu husus
ta kanunun gösterdiği adli mercie bir şikâ
yeti bulunmadığı halde? Adım adım hükümet 
hangi kamu kuruluşunun hareketini takibet-
mektedir? Niçin Odalar Birliğinin içindeki 
bu hâdiselere bu derece ve yanlış olarak gir
miştir. 

Kendisi, alınmış olan bir kararın esbabı mu
cibe kısmından hüküm çıkarma yetkisini 
kullanmaya kalkışmıştır. Bu, ancak kazai mer
cilerin hakkıdır, Hükvmetin hakkı değildir. Bu 
itibarla Hükümet, bugünkü Hukuk Devleti dü
zeninde kendi hudutlannın dışına çıkmış, hu
kuksuz, kanunsuz bir tatbikatın içine girmiş
tir. 

Bundan sonra ne oldu? Kararname iptal 
edildi. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, bir dakikanız 
kaldı efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, vakit tabiî daralmış 
bulunuyor, bu itibarla kısaca bağlıyacağım. An
cak gensoru önergesi kabul edilirse konunun 
içerisine girmek mümkün olacak. 
Kararname iptal edildi; kararname iptal 
edildiği zaman o idari tasarrufun ittihaz tari
hine kadar - ki, her şeyi ortadan kaldırıp itti
haz tarihinden önceki hukukî durumu geçirdiği 
halde - Hükümet yine dinlememiş, zorla Odalar 
Birliğinin içişlerine müdahale etmiş, birkaç 
gün önce yazdığı bir yazı ile «Genel Kurulu 
toplayıp yeni bir idare heyeti seçmeniz gerekir» 
demiştir. Halbuki Odalar Birliğinin yeni bir 
idare heyetini seçmesinin gerekip gerekmiyece-
ği, Odalar Birliğinin Genel Kurulunu ve yetki
li organlarını ilgilendirir. Hükümetin kararna
mesi iptal edildiğine göre, adım adım bu işlerin 
takibini gerektirmez. 

Şimdi bu hukuksuz hareketler zincirine, 
5 Ocak tarihinde yaptırılmak istenen zoraki bir 
kongre ile, yenilerinin ilâve edilmesine gidili
yor. 
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Bendeniz bu hâdiselere muttali bir arkadası
nız olarak, bir milletvekili olarak, bir vecibeyi 
ifa sadedinde, bu hususu yüksek huzurlarını
za getirmiş bulunuyorum. Kanunsuz bir tatbi
kat vardır. Bu tatbikatın önüne gerek politika 
olarak geçmek ve gerekse tatbikata «dur» de
mek Yüce Meclisin vazifesidir. Sizler, geliniz, 
bu vebale iştirak etmeyiniz, hakkın teessüsüne 
yardımcı olmaya sizi davet ediyorum. 

Vaktin dolmuş olması dolayısiyle hepinizi 
hürmetlerimle selâmlıyarak huzurlarınızdan ay
rılıyorum, efendim. 

BAŞKAN — önerge üzerine, Güven Partisi 
Grupu adına Hamamcıoğlu, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAMCI
OĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, önce konuşulan iki ve 
şimdi konuşulmakta olan bu gensoru hakkında, 
zaman zaman tasarrufu için dahi olsa, parti 
grupu sözcülerinin konuşma sürelerinin 20 da
kikaya indirilmesi konusunda yapılan yoklama
nın süresi 2 saate baliğ olmuştur. Bu surette kay
bedilen tasarruf iddiasını tamamen yok etmiş ol
masını ve Anamııhalefet Partisinin Meclisi terk 
etmesi sonucunu bir talihsizlik olarak kaydet
mek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan tarafından verilen 
önerge hakkında kesin bir malûmata sahip de
ğiliz. Ancak, aktüel olan bu konunun efkârı 
umumiye üzerinde nasıl tesir icra ettiğini, doğ
ru veya yanlış, nasıl bir kanaate sahibolunduğıı-
nu izah etmekte fayda mütalâa ediyoruz. 

25 Mayıs 1969 tarihinde Odalar Birliğinin 
Genel Kongresi toplandığında, basından öğren
miş olduğumuz malûmata göre, kongreye da
vetli bütün delegelerin icabet ettiği bir sırada 
Hükümetin, kongreyi tehir kararının tebliğ 
edildiği ve bu kararın toplu bulunduğu bir sı
rada tatbikinin mümkün olmaması itibariyle 
kongreye devam edilmesi suretiyle bir netice
nin alındığı gerçektir. 

Ticaret Kanunu hükümlerine göre, kongrede 
bir Hükümet komiserinin bulunması mûtad ol
ması sebebiyle, eğer bu kongrede bir kanunsuz
luk varsa o komiserin müdahalesiyle kongreyi 
neticelendirmemesi gerekirken, neticelenmiş ol
ması calibi dikkat ve biraz da garip gelmekte
dir, 

Kongre neticeleri; zamanın Ticaret Bakanı, 
dolayısiyle Hükümet tarafından tanınmamış ve 
o tarihte demokratik esaslar içerisinde meşru 
bir idare meclisinin varlığı iddia edilmiş olma
sına rağmen işe polis müdahale etmek suretiy
le ilk görünüşte, meşru bir seçim sayılmamış, 
hukuka aykırı bir davranışta bulunulduğu id
dia edilmiş ve demokratik düzenin bu konuda 
kısmen zedelendiği efkârı umumiyede yer et
miştir. 

Diğer yönden, haricî istihbaratımıza ve 
önerge sahibinin önergesinde açıkça belirt
miş olduğuna göre Danıştay, vâki müracaat 
üzerine yürütmeyi durdurmuş olmasına rağ
men Hükümetin bunu da kalbul etmemek 
suretiyle, yine son günlerde polis gücüyle, 
meşru olduğu iddia edilen yetkilileri Odalar 
Birliği binasından çıkarmak suretiyle ikinci 
bir kanunsuzluğun irtikâbedildiği, iddia ko
nusudur. 

Efkârı umumiyeye, bilhassa basın yoliyle 
intikal eden durum bu. Bütün bunlar ger
çektir veya değildir. Neden böyle olmuştur? 
Bunun sebebini, G. P. olarak, ciddî 'bir şekil
de biz bilmiyoruz. 

Ancak, sayın önerge sahibi önergesinde 
sebebolarak «Bugünkü Hükümet yaygın kal
kınma politikası yerine daha ziyade mahdut 
zümrelerin gelişmetsine imkân sağlıyan (bir po
litika gütmektedir. Bu politikasını, aynı za
manda Odalar Birliği 'bünyesinde de yürüt
meye çalışmaktadır» diye sorumlu, hukuk 
Devletinin müdafii olduğu iddia edi
len ibir Hükümete karşı, hakikaten bir zümre 
kayırmasını isnadetmek suretiyle sebebol-
dulkça, ağır bir durumda izaJh edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, (bugün gerçek, ef
kârı umumiyede bu şekilde* bilinmektedir, 
ama hakikat bu mudur, değil midir, elimizde 
bunun detayları, gerekli dokümanları ve vesi
kaları olmadığına göre, G. P. olarak han^i ta
rafı haklı bulacağımızı şu anda bilmemize 
imkân yok. Bu saatteki konuşma konusu da, 
gensoru -önergen, kabul edilmemiş bulunma
sına göre, işin derinliğine ve genişliğine gir
memize mâni teşkil etmesi durumunda bu
lunuyoruz. 

Hakikatlerin anlaşılmasını temin bakı
mından ve Hükümetin böyle bir itham altın-
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da - ki, «gerçektir» diyemem - olması itibariyle 
bu ithamdan ısıynlmanm, tarafların haklılık 
durumunun bilinmesinin, bilhassa G. P. ola
rak Hükümetin bu şekilde, yani isnadedildiği, 
iddia edildiği şekilde bir zümre veya bölge 
kayırıcılığı varsa, G. P. olarak bunun şid
detle aleyhinde bulunmuş olmamızın nede
niyle, gensoru önergesinin kabul buyurularak 
hakikatin aydınlanmasında, efkârı umumiye 
tek taraflı iddialarla yanlış bir bilgiye sa
hipse, bunun tashihinde büyük faydalar mü
talâa etmekteyiz. 

Bu itibarla G. P. olarak, sırf hakikatin 
anlaşılması, iddiaların doğruluk derecelerinin 
gerçekleşebilmesi ve efkârı umumiyenin talt-
mini bakımından, gensoru önergesine müspet 
wy vereceğimizi, saygılarımla arz ederim. 
(G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın 
Sadık Tekin Müffcüoğlu. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Saat 18.47 Sayın Müftüloğlu. 
A. P. GRUPU ADINA SADIK TEKİN 

MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 

Huzurunuza getirilmiş bulunan Türkiye 
Odalar Birliği ile ilgili konuyu, müsaade eder
seniz, önce tamamen hukukî ve teknik yönden 
aydınlatmak ve gerekli izahları huzurunuzda 
ifade etmek istiyorum ve bu izahatımla yine 
ümidetmek istiyorum ki, Sayın G. P. Sözcüsü
nün, «gerçeklerin anlaşılması, efkârı umumiye
nin aydınlığa kavuşması için gensoru açılma
sına lehte oy vereceğiz» sözünün, inışaallah bu 
konuşmamdan sonra, yani gensoru açılmadan 
da gerçeklerin aydınlığa kavuşabileceği ümi
diyle, oylamada ona göre reylerini izhar ederler. 

Aziz arkadaşlarım, mesele şu: Türkiye Oda
lar Birliği 5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
olan bir teşekküldür. Bu teşekkülün denetimi 
ve bâzı hususların tetkiki yönünden, yine aynı 
kanuna göre, Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmış 
ve aynı zamanda bu kanun hükümlerine göre 
bu kuruluş bir sene müddetle işbaşında kalmış
tır. 

Ancak, 5590 sayılı Kanuna ek olarak çıka
rılmış olan 6070 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine göre de, bâzı ahvâlde Odalar Birliğinin 
bir senelik müddetinin bir yıl daha temdidi 

j hakkı Bakanlar Kuruluna kanunen ve huku-
kan verilmiştir. 

işte bu durum karşısında 24 - 25 Mayıs 1969 
tarihinde yapılacak olan Odalar Birliği seçim
leri 15 . 5 . 1969 tarihli bir kararnameyle Ara
lık ayı sonuna kadar ertelenmiş ve kararname 
hükmü 22 . 5 . 1969 tarihinde Odalar Birliği 
Yönetim Kuruluna ve Başkanlığına tebliğ 
edilmiştir. Ayrıca, kongre günü de Odalar Bir
liği Başkanı tarafından kongrede okunmak 
suretiyle delegelere de duyurulmuş bulunmak
tadır. 

Bu ahval içerisinde Odalar Birliği o günkü 
gündemindeki muayyen hususatı görüştükten 
sonra, seçimler bölümüne gelinmiştir. Odalar 
Birliği Yönetim Kurulunun dağıtmış olduğu 
gündemde seçimler bölümünde bir kayıt vardır. 
«Bakanlar Kurulunca seçimlerin ertelendiği, 
bu hususun duyulduğu, resmen ıttıla kesbedil-
diği takdirde seçimlerin yapılmıyacağı» şerhi 
de gündemde mevcuttur. 

Biraz evvel izah ve ifâde ettiğim şekilde, 
Bakanlar Kurulunun 16 . 5 . 1969 tarihli karar
namesi hem bir resmî yazı ile alâkalılara bildi
rilmiş, hem de aynı gün kongrede okunmak su-
retivle delegelere duyurulmuştur. 

îşte durum bu iken, büyük bir çoonnluk 
gündemin seçimler dışındaki maddelerini gö
rüşüp karara bağladıktan sonra, Rivaset Di
vanına riyaset eden arkadaş, Bakanlar Kuru
lunun bu kararnamesi karsısnda secimlenn ya-
pılamıyacağını, bu sebeple kongreyi tatil etti
ğini ifade etmiştir. Ticaret Bakanlığındaki za
bıtlarda bu hususlar vardır. 

Bunun üzerinde birçok delege kongreyi terk-
etmiştir. Ancak, Riyaset Divanında, Başkanın 
dışında, bulunan bir zat, bilâhara «Bakanlar 
Kurulunun kararnamesi Anayasanın 122 nci 
maddesinde tanınan hakları bertaraf eder mahi
yette değildir, seçim yapabiliriz» gerekçesiyle, 
zannediyorum 200 küsur delegeyle seçimlere 
geçmişler ve seçim müessesesini bir emrivaki, 
bir olup bitti durumuna getirmişlerdir. 

Bundan sonra, delegelerden birisi Danışta
y'a dâva açmıştır. Aslında, kanaatımızca orta
da secim de yoktur. Onu da zabıtlara geçsin 
diye ifâde edeyim. 

Danıstava açılan bu dâvada hem Bakanlar 
Kurulu kararnamesinin iptali, hem de yürütme
nin durdurulması karan istenmektedir. 
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30 . 5 . 1969 tarihinde Danıştay Dâva Daire
leri Kurulu, «yürütmenin durdurulması isteği
nin davalı idarenin birinci savunması alındık
tan sonra incelenmesine karar verilmiştir» şek
linde hükme bağlamıştır. Yani, Dâva Daireleri 
Genel Kurulu birinci kararında yürütmenin 
durdurulması talebini 30 . 5 . 1969 tarihinde 
kabul etmemiştir. Bilâhara, bakanlığın savun
ması alındıktan sonra Danıştay Dâva Daireleri 
Kurulu, 27 . 6 . 1969 tarihinde oy çokluğu ile, 
dâva sonuna kadar yürütmenin durdurulması
na karar vermiştir. 

Şimdi bütün mıeısele, Anayasanın 132 nci 
maddesinde «Kazaî kararların ertelenemiyeceği, 
tatbik edileceği» hususundaki hüküm sebebiyle 
hükümet hakkında arzu edilen gensoru, zanne
diyorum bu kanardan doğmaktadır. Onun için 
buranın üzerinde dikkatle durulması icabetti-
ğine kaaniim. 

Acaba 27 . 6 . 1969 tarihinde Danıştay Dâ
va dairelerinin vermiş olduğu «yürütmenin dur
durulması» kararından sonra, aynı kurulun, 
kaazî karalardaki üstünlük esprisi içerisinde, 
«yürütmenin durduruOıması» kararından daha 
fazla hüküm ve icrai fonksiyonu olan bir kararı 
var mıdır, yok mudur? Bunu tetkik ediyoruz. 
Aynı gün Dâva Daireleri Genel Kurulu, Sayın 
Erbakan'ım «Kotalar» için açmış olduğu bir 
dâva münasebetiyle vermiş olduğu birisi «yü
rütmenin durdurulması» mahiyetinde olan ted
bir karan, diğeri esasa taallûk eden ve uyulma 
zorunluğu bulnan kesin karannda bakalım ne 
diyor? 

Müsaade ederseniz biz bir hukukçu olarak, 
huzurunuzda tehiri icra, diğer ifadesiyle yürüt
menin durdurulması karariyle bu kesin ilam 
hükmünün hangisinin tercih edilmesi veya tat
bikatının ne yolda yapılması hakkında, şu veya 
bu zehaba meydan vermemek için kendi ka
naatimizi değil de Danıştaydaki bir hukukçu
nun, bir raportör arkadaşımızın kanaatini, ra-
porudan aynen okuyalım : 

«Biraz önce verilen 27 . 6 . 1969 tarihli ka
rarla Yüksek Kurulca yürütmenin durdurulma
sına karar verilmiştir.» 

İfade ettiğim karar bu. «Bilindiği üzere Da
nıştay'da . açılmış idari dâvalarda davacının eh
liyeti konusu yüksek mahkemece iptidaen ve 
roteen nazara alınacak hususlardandır. Yukan-

da açıklanan maddi olaylar muvacehesinde ola
yın hukukî tahlili yapıldığında; dâvası Necmet
tin Erbakan'ın OdaJlar Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı sıfatiyle dâva açma yetkisi olmadığı 
sonucuna vanyoruz. Şöyle ki; 

a) idari tasarruflarım ittihaz edildikleri 
tarihten itibaren kesin ve uyulması zorunlu ka
rarlar olduklan bilinen bir idare hukuku ilkesi 
olup gerek ceza kanunlannda, gerek sair ka
nunlarda idari tasarruflara karşı çıkıllması, ay
rıca müeyyidelendirilmiş bulunulmaktadır. Bu 
kararlar yetkili mercilerce usulüne uygun şe
kilde geri alınmadıkça, denetlemekle yetkiM 
yargı organlannca bunların yürütülmesinin 
durdurulması hakkında, ya da iptali yolunda 
bir karar verilmedikçe bu tasarruflıanna hita-
bettiği bütün kişi ve mercilerin buna uyması zo
runludur.» 

Bu tarihte Odalar Birliğinin ifade edilen te
hiri icra karan olmadığına dikkatinizi çekmek 
isterim. Tehiri icra karan 27 . 6 . 1969 da ve
rilmiştir. Kongre ise 24 - 25 . 5 . 1969 tarihin
de yapılmıştır. 

Aksi bir görüş: «istikbale muzaf tasarrufun 
geri almabiGeceği, yargı organlarınca yürütme
sinin durdurabileceği, ya da iptal olunabileceği 
ihtimallerine dayanarak herkesin ve her mer
ciin idari taasrrufu kendince yargılayarak, o 
tasarruflarla bağlı olmaksızın, istediği gibi dav
ranabileceğini tecviz etmek, demek olacaktır ki, 
böyle bir düşüncenin cevaz vereceği anarşiyi, 
Devlet cllma mefhumu ile bağdaştırmak müm
kün değildir.» 

Aziz arkadaşlarım, bu muhterem zat rapo
runda: «İdarenin almış olduğu kararların, ida
rece geriye alınmadığı veya yargı mercilerince 
iptal ve yürütmenin durdurulması karan veril
mediği müddetçe, yapılacak hareketlerin dev
leti anarşiye götüreceğini, bunun ise devlet 
mefhumu ile bağdaşmıyacağını» ifade etmekte-
ciir. 

Biraz evveli huzurunuzda Hükümeti kanun
suzluk ve hukuk dışı hareketlerle itham eden
lerin, bu rapor karşısında ithamlannın Hükü
mete ait değil, fakat kendilerine aidolduğunu 
ifade etmek isterim. 

Devam ediyor sayın raportör : «Filhakika 
Danıştayrmızın bilhassa son yıllardaki ictihat-
lariyle ortaya koyulmuş olduğu üzere bir ip-
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tali dâvası zımnında verilen yürütmenin. dur
durulması kararları, dava konusu idari tasar
rufu, iptal edildiği andan itibaren, askıya alır. 
Fakat, bu demek değildir ki, gsrek iptal karan, 
gerekse yürütmenin durdurulması kararı, idari 
tasarrufun dışındaki fiilî durumlara da kendi
liğinden ve bizatihi muîj&beriyet izafe edebilir.» 

Yani, Danıştay'ın tslhiri icra karan olmadan 
bir emrivaki ite seçim yaptığını iddia edenler, 
ki Sayın Ticaret Balkanı o gün orada seçimler Jn 
yapılamryacağını, yapılmıyacağını Hıaycli Umu-
miye'ye ifade etmiş, saCıonda bulıınian 000 de
lege büyük bir çoğunluk itibariyle salonu ter-
ketmiş, ancak taraz evvel sözümün babında izah 
ettiğim giibi, îkimci Başkanın «seçim yapılacak
tır» sözü üserine, seçimler 225 dekıje ile yapıl
mıştır, muhtsrsm arkadalMarım. 

Rapor şöyle niihayeta eriyor: 

«Bakamlar Kurulu kararı yok farzedikrek 
yapılmış buluınan ve bu nedenle de yok. sayıl
ması gersıken seçimle işbasına pelen yönetim ku
rulu başkanının, Birliği temsil yetkisinin olma
dığı, erteleme kanan zımnında vardlmiş yürüt
menin durdurulması kararanın da ancak Ba
kanlar Kurulu kararının it<tiha;z olunduğu ta
rihten geçerli toillmıalk üzene laistaya aldığı, yok
sa bu tasarruf dışında ve bu tasarrufa nağmem 
yapılmış seçimi muteber hale gettânmediği, dü-
şüfliöeısıilylie gerekçenin lehlilyet moktasımdam red
di gıeırıelktıiği düşümülmektedir.» 

Raportörün ımjültaJlâialsı bu. Acaba Dâva Dai
releri Kurulu ne düşünüyor bu husulsta? 

Kararı okulyonumı : 
«Devlet ongamlanmdam bini olan Bakamlar 

Kunulu veya dıdare, kamu gücüne saihiptir, ken
disime kanıumllanlla verilmiş görevli yıeninie geti-
rirkem Ibu kalmu gücünıe dayanaır kıararliaır alır. 
Aldığı kararları, ilgililerin iznimi almaya mıec-
bur olmadan yürütür. Bu fkariarllar içün doğru
luk karinesi esastan. İdare doğruluk, hukuka 
uygunluk karinesine sahip fbu idari kararlan, 
gerekirse zor kuilanlanalk yürütone yetkisinle de 
sahiptir. Bu sebepledir iki, dldarenliaı bu gibi 
kararlan icra ollumahilıme imkânımı yani, icra 
kuvvetimi kemdi içimde taşımaktadır. Bu ka
rarlarım sonıucu olarak da idari kadarlara hıer-
kesim uyması ızorfunlfu'dfujr. 

Diğer taraftiaaı, idari kanarlarım icnaii niteli-
ği sebebiyle bir idari kanar aleyhime dâva açıl-
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muş oltaıalsı dahi omum icra kudretimle tesir ©t-
mıez.» Tekrar okuyorum: «Blir ffidaıri kanar aley
hime dâva açılmış olması dalhi icra kudretime 
tesir ©tmıez. 

Nitekim, 521 ©ayılı Damııştay Kamumumum 
94 ncü maddesi; «Damıştıajyda idari dâvıa açıl
ması ve kamum yollanma başvurulması, ittihaz 
olumam lildari işlemlerim veya yargı kanatlanmam 
yürütülmeısM durdurmaz. Şu kadar ki, Dâva 
Daireleriyle, Dâva Daireleri Kurulu tariatflaır-
dan birimim ilatıeği hallimde temıimat karşılığımda 
yürütmemin dundunulmıaısıima karar verıebilir.» 
hükmümü ihtiva «itmektedir. 

Görülüyor ki, bir idari karların aiınldığı ta
rihten itibaren hukuka uygunluğu kabul edü-
.mektıedir. Yetkili yargı kurıuHfumıca hukuka ay-
kınlığı teslbilt ledilllmeditoçje veya idamece aynı se
beplerle geri alımlmiadıkça, yalhult idari yargı 
ımerciimlde yürütoülmlesi durulmladalkoa Serası za
ruri Ibulunımaktadır. 

Dâva komulsu hâdisede Türkiye Odalar Bir
liği lorgiamlanmım seçimlerimin, 7060 sayılı Kamu
mun 1 nici mıalddesime dayalnnlanak altı ay süne 
ila ertjelenimeısiime daiiır 16 . 5 . 1969 tarih ve 
6/11793 slayıla. Blakamlar Kurulu katrlanmam, Ti
caret Biakamliğı kamialiyle 22.. 5 . 1969 talihim
de İBirıîlJlk Yömetim Kurulu Baışlkamlığı ile 6*e-
nıel Kurul Başkanlığıma tebliğ olunduğu ve Ge-
msl Kurul topSamltısınnm ilk günümde de ayraca 
delegelere dmyurUıldıuğu, doisyalanm limöelemıme-
sdmdem amlaişılmjşltar. 

Balkanlar Kurulunca ittihaz olumam seçim-
lanim entellemimesime daiilr kararım, yürültülmıesi-
miın durdurulması yollumda yetkili idare, yangı 
mercii tarafından bir karlar verilmödliği halde, 
bu liıdairi kanarla nağmem 25 . 5 . 1969 tlanilhimde 
yapılan yönetim kurulu ısieçilmiimiiln, yukarılda 
açıklamam hukuk kunaHlanmia aykın olduğu 
açıktır, icrası gereklidir, tdani kanar, kanan 
ittihaz ©dem bakam tanafımldam geni alımmiaıdalk-
ça, veya yeltkili yangı mılencii bu kananım ytiınü-
tülmesimli ıdurldurımaıdılkçja, uyulmalsı zıorumlu bir 
tasarruf olduğu cihetle, bu kanarla nağmem ya
pılan seçimim hukuka ve kamuma uygumluğum-
dam bahsedilemez. 

Yukarıda açıklamam sebeplerle, kamuma uy
gun olmıyan bir seçim metliıoesi işibaşımia gelen 
yömeıtliim kurulu balşkanamiım, Türkiye Odalar 
Birliği adanıa idâva laçma lehliyöti bulummiıadığım-
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dam, dâvanın bu noktadan neddine 27.6.1939 
tarihinde oy çokluğuyla kanar venilmişitin. 

Aziz iankadlaşlarıım, (Sayım Enbakan burada, 
hu Usananın ağırlığını acaba İzale 'edebilir mi
yim, diye bir hususu ontıayıa attılar. Dediler ki; 
«Daaıaışitıay kararında gerekçe dille hüküm (kuşam 
layrı ayrı mütalâa olunlmıailffidır. Hükümetin ic-
raatma ışık tutan husus gerekçededir, hüküm 
taıamııılda yoktur» buyunduîlian. 

Aslında, karar kısmını gerekçe kısmından 
aym mütalâa edemezsiniz. Nitekim... 

BAŞKAN — 'Sayın Müftüoğlu, bir dakiika-
nız kaldı efenldim. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
PeM efendim. 

Nitelkilm, yukarında açıklaman sebeplerle, ka
mumla uygun loSmıyıan <bir seçüm neltioeısinıde iş-. 
başıma, gelem yönetim Ikuruıllunıun başkanınım, 
Türkiye Odıaüiar Birliği adıma dâva açma ehli
yeti tbullumımıaıdığımı söylsımesi, gerekçeyi, hü
küm kısmında da fkafoul etîliğilnin aşikar ifade-
•sid&r. 

Aziız arkadaşlarım, konuşmamı toparlıyo
rum. Bumdaım ısonna Dâva Daireleri Kurulu 
69/269 Esas ve 69/728 sayılı Kanarı ile 7060 
sayılı Kalnunun Anlayaısıaya muhalif otaaidığımı 
- iddlıa böyleydi, bu kamun Balkanlar Kurumu
na tehir yeitkisd veren mlalddeyıi de (kapsamak
tadır. - oy çokluğu İlle karlara bağlamıştır. 

önısnge saibilbiınlin iddiasının hilâfına, muh
telif beyıaınların hilâfına 7060 sayılı Kamunun 
1 nci nnadıdeısıindin Anayasaya aykırı olmiadığı-
m •Datnö.'ş'tiay Dâva Daireleri KuruM karana bağ
lamış aıma, esas yömündem Bakamlar Kurulu 
kananım iptal etmiş. Acaba bundan sonra Hü
kümet bu kanarı savsaklamamış veya iddia 
oluiilduğu gülbi, hukuk dışı haneketlende bu-
taılmuiş mudur? Hayır. Zira, 7 . 11 . 1969 ta
rihinde yerilmiş olan Ibu kanlar Başbakanlığa 
8 . 12 .1969 tarihlinde tebliğ ödMlşltdn. Bu
nlun üzerine Başbakanlık, dunumu derhal' 
Ticaret Bakanlığına bildıinmlişitlir. Ticaret Ba
kanlığı da 18 . 12 . 1969 güm ve 25 753, 
25 754 sayılı kanarlarla Genel Kurul Divan 
Başkamı ile Binlik Yönetim Kuruluna derhal 
seçimleni yapmasını ve idare heyetini seçme-
sini ifade etmiştin. Bunrun üzerine de 5 Ocak 
1970 tarihimde kongrenin toplanmasına ka-
^ar venilllmiş ve bu yolda işleme foaşjllammıştır. 

Görülüyor ki, Danıştay kanarları diki nok
tada toplanmaktadır. 

1. — Dava Daireleri Kunuliu, yapılam se-
seçimlerin hukukî olmadığına kanlan vermiş. 

2. — Bu seçimle dişbaşınla gelen «zâtım baş
kanlığını reddetmiştir ve demiştir ki, icra, Hü
kümet, aldığı kararı her halükârda zor kula-
nanak infaz etmeye mecburdur. 

İşte Damıştayın kananlarımı uyguliyam Hü-
külmeiti, «Hukuk dışı, Amayaisayı ihlâl ediyor» 
şeklinde ithamların altında bulundurmanın ne 
kadaır haksız bin bülhtam olduğumu huzurları
nızda ifıade ederken, hukukla ve gerçekle ka
tiyen ve katiyen hüçbin şekil ve surette alâka 
ve irtibatı bultunmıyan gienısonu karşısında gnu-
pumuzun ret oyu kullanacağını saygılarımızla 
arz eder, Yüce Meclise hürmettenim! sunarım. 
(A.P. sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu iadınla içiş-
leni Bakanı Sayın Memteşeoğllu, buyunumuız. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (C. SemaJtıosu Muğla Üyesi) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadıaşlarıim, toenidemiz 
uzun Ikomuşmıyaoağım. Çünkü Gnupumuz adınla 
konuşan değerli arkadaşım hukukî gençeği di
le getirmiş bulunuyor. Esalsem buraya gertftril-
miş elan olay bizimi zamanımızda cereyan et
miş değill, elski Hükümet zamanımda cereyam 
etmiştir. Biz sadece Erfbakan ve &nkalda§lanoıı 
orada fuzuli şâgil olarak göndük, bu kamumlsuz 
işgailenimle son vendik. Bdmaenlaleyh, Hüküıme-
tiımıizin bu taltlbilkaftı tamıamîyle hukukîdir, 
kamumıidir. Yeni Hükümet olanak fifflâve edeöe-
oeğiim bir huısUs yoktur. Mesele tıalkdMmiıze 
muallâktan. 

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

BAŞKAN — Efendim Korayla Müetvekil 
Necmettin Erbakanı'ım, Türkiye Odalar Bin
liği üzerimde kanunsuz Itıalslanruflanda bulun
duğu iddiasiyle, Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarımca, Hükümlelt hakkımda bir gemlsonu açaü-
masıma daiin öniengesiniim ıgünldeme ahmima&ımı 
oyunuza sunuyorum... Kalbul edenler... Klaibuü 
etmliyemllen... 'Kalbul edilmemiştin efendim. 

Şimdi muhltenelm arkadaşlarım. bir ömıemge 
geldi, dkuJtuyonum. 
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ıSajyın Başkanlığa. 

Gündemde bulunan gensoru önergelerinin 
gıörüşüjllüıp karara bağlamoncaya kadar oturu
lma devam, loliumimıalsım arz ve teklif ederimi. 

Trabzon 
Selâhattüı Güven 

BAŞKAN — Bilr genlsoru önergesi daha 
var, bu önerce omla şâmiil oluyor. Okutıtoığum 
önlergemiiın leb veya aleyhimde her hangi bir 
mütalâa var ıinı efendim?.. Yak. önergeyi oyu
nuza sumıuyoruım. Kalbul edenler.. Kaibul efornU-
yenler... Kabul edi!llmıi§ıtaır. 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzardın, 
öğretmen boykotları sırasında mal ve can em
niyetinin ihlâl edildiği ve gergin bir zamanda 
6 ncı filonun İzmir'e gelmesine müsaade ve
rildiği iddimiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca İçişleri ve Dışişleri bakanları hakkın
da bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/3) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi BaşkanTağınia 
Yurdumuzda binçolk (il ve ilçjelerde devam 

eden öğretmem boykotları sebebiyle bunlara1 

karisi giriiişilen hareket çeşitti mal ve can em-
mfi]ye!t&nli ortadan kaldıracak duruma geldiği 
İhlalde basiretli tedbir alınmamıştır. Bu sebeple 
İçişleri Bakamı hakkımda, en gergin bir za
manda 6 ncı Pıiılonun izmir'e gelmıesimle müsiaa-
d)e ve mlüsamialha ©den Dışişleri Bakam hakkın-
da da Anayasamın 89 nıou maddesi gereğince 
Gemsortu lalçılmalsımı iarz ve tiallebededım. 

Sinop MiletvekLli 
Hilmi İşgüzar 

Memleketimizde son zamanlarda birbirleri
ni kovalıyan sosyal olaylar oflamaktadır. Bir 
taraftato îsltianlbul olayları sebebiyle gençlerin 
öldürülmesi diğer taraftan öğretmem Iboykoitffla-
n nledemjijyle öğretmien - polils ve halk çatışmııa-
lan bumun neticesi cemiyette doğan büyük hu
zursuzluk bültüm bunlar balsımimızı İşgal et
miş Mecls ve Senatoda gündem dışı konuş
malarda ıele alümlmışitar. ıSol - Sağ çatışmaları 
her gün balşka bir biçimde devam eltmektedir. 
Anarşi yaratmak İstiiyenler hedeflerine var
mak için ya sağcı olmlakta ya da solcu gözük
mekte çeşitli faydalar sapamjajktadır. Samiimî 
dürüst ve idealist ceımliyet fertleri ise bu ben-
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game ve aniarşd içinde menlsuboüıduğumuz ce-
mjiyettıen hattâ yaşamaktan bile soğumaktadır
lar. Herkes kendi hakkım kendisi aJImak gaibi 
bir yola gitmekte, kanunlar ihlal edilmekte, 
Devlet kuvvet ve otoritesi gümlden güne zayıf-
laimiaîstaldır. Kendi hakkım lal'almıyanl'ar ya da 
hakkına rısa gösterenler demiilyetiiın içinde bu
lunduğu sosyal çalkantıdan bâzian amiarşiifye 
varan hareketlerden ürkmekte, korkmakta; 
mal, dan Ve ırz emniyetimden eanin buiUunma-
makfcaidır. Vatiandaişlann bu düşümdeleri bu
gün- huzursuzlukla ortaya çıkmıiştır. Devlet 
güçleri tam vazife görememektedir. Herkes 
kemdi Nefsini ımıüdaf aJa yollan arlar hale geln 
ımı:;|tir, yarımından endişe duymaktadır. 

Bıoykot - işgal Ve buna karşı glirilşifillem ha
reketlerle baskınlar müesıseseiKere hücum mat-
(baalaria siaılldın bâzı okullara küitlie halimde 
baskın teşebbüsleri ciddi durum arız etmekte-
'dıir. 

Halk geniş çapta perlvasüzca silâhlandınl-
malkta şehir ve köylerde silâhlar konuşmakta 
silâhlılar kol geızmelkteldir. Dağlarda eşkıyalar 
hakiımollar kemdi kamıunlarım yürütmekte im-
sainlan dağa kaldırmakta istediği şekillide ha
reket etmektedir. Cumhuriyet kanunları bir ta
rafa itilmiş Teksias kantonları meriyete girmiş
tir. Halk kantonların temilnlatından çıkarılmış, 
tabiat kamumHlariımn himayelerime atılmıştır. 

öilddî zalbıta tedbirleri alınlm'adığı i)çim de 
olaylar devam etmektedir. En son olay 
17 . 12 . 1969 Çarşamba günü Boyabat'ta ol
muştur. Boykot öğretmenlere karşı harekete 
geçilmiştir. Köyden bâzı muhtarlar ve bekçi
ler şehre getirilmiş, şehirde organize edilen 
partizanlarımı yürüttüğü iddia edilen kalaba
lık baskı grupumla katılmışlardır. Türkiiye öğ
retmenler Sendikası binası basulmuş, tabelesi 
indirilmiş parçalanmıştır. TÖS binasımdia tahri
batı yaptıktan sonra bu boykot yapan öğret
menler bahane edilerek lise binasına hücuma 
geçilmiş Lise Müdürü Ailesiyle birlikte kaç
mak zorumda kalmıştır. Aynı gün kanunları 
hiçe sıajyan tahribat ve saldırıda bulunanlar 
BoyaJbalt Sesi Matbaasına gelmişler camları, 
kapıları 'kırmışlar ve taıbeleyi imidarmâşlerdlir. 
Gazeteci Ali Sezer'im matbaasının üstündeki 
evimin de camlan Ve kapılan kmllmış evinde 
yalm?; (bulunan ailesi baygınlık geçirmiştir. 
Emniyet ve gazeteciyi sevenlerin yardımıyla 
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evi zorlukla koııunabil!miştiı\ Bu olay inal, 
can emniyetim ihlâl eden yaşama hürriyetini 
tehdideden ve kanunların ihlal edildiği olay
lardan biridir. Her tarafta ta gün buma ben
zer lolaylıar oTlmaiktoa çoğu giızii fealimaiktla çe
şitli sebeplerle basına vıe ılesmî merdlere in
tikal eMMınemekfcedir. Hülâsıa yurduımıuızda 
her yönüyle anlarşiye doğru güden hıareiket-
ler artmakta İçişleri Bakanlığı bu durum kar
şısında ciddi ve samimi tedbir almamaktadır. 
Bu yönden İçişleri Bakanı hakkımda, Kanlı 
Pazar hâdisesine sebebolan 6 ncı Filo yine 
yurdumuzda 'sosyal çatışmaların olduğu bir za
manda ziyaretini tekrar etmek üstemıesi Annen 
rikan Devletindin dost teMMd ettiği Türkiye'
ye samimi dost olmadığını ve dostunu anlama
dığını g-Östermİ5 buLunmaktadır. Hariciye Ba
kamınız ise 6 ncı Filonun böyle bir zamanıda 
yapacağı ziyaretle doğacak hâdiseleri bilerek 
harekete geçmesi icabederken bilganle kalma
sı müsaade ve müsamıaha etmesi ve Türk ba
ğımsız politikasını münakaşa ortamına atması 
yönümden Dışişleri Bakanı hakkında da Gen
soru ajçıliması zarureti vardır. 

BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Hilmi iş
güzar, buyurunuz. Sayın Hilmi İşgüzar, saat: 
19,19. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 

Biz gensoruyu verirken hiçbir zaman ikti
darın yıpranmasını, Hükümetin müşkül durum
da kalmasını değil, bilâkis, iktidarın kuvvetli 
olması, demokrasinin güçlenmesi hedefini güt
tüğümüzü burada beyan etmek isterim. 

Günlerden beri basınımızı işgal eden ve oku
yan arkadaşları endişeye sürükleyen haberler 
karşısında, elbette M, Parlâmento üyesi olarak 
arkadaşınızın da endişe duyduğunu, duyması 
lâzım geldiğini tabiî karşılarsınız. 

iktidara mensup bâzı konuşmacı arkadaşla
rımız, gensoru, genel görüşme gibi haklar, ya
ni Anayasada yer almış olan murakabe hakla
rı buraya getirildiği zaman, başka mânada kul
lanıldığı hususunu işaret etmektedirler. Biz bu
nun tamamen dışında, objektif kalan bir insan 
olarak gerçekleri dile getirmeye çalışacağız. 

Bendeniz, bilhassa bu meseleyi genel görüş
me şeklinde ortaya atacağım bir sırada Boya
bat'taki hâdiselerin çok daha derine inmiş ol

ması hasebiyle, tevali eden bu olaylar karşısın
da gensoru şeklinde getirmek mecburiyetinde 
kaldım. Esasında bu konunun bir gensoru şek
linde olması da zaruridir. 

Memleketimizde son zamanlarda birbirini 
kovalıyan hâdiseler gerek solcular tarafından, 
gerekse sağcılar tarafından istismar edilmekte
dir. Biz istiyoruz ki, bu gensoru kabul edilsin 
ve mesele, enine, boyuna tam mânasiyle konu
şulsun, çıplak olarak gerçekler ortaya atılsın, 
hâdiselerin menşeine inilsin, parti marti bir ta
rafa bırakılsın, tamamen bu memleketin men
faati ne ise onun üzerine el basılsın. Biz tama
men bu maksatla buraya bu önergemizi takdim 
etmiş bulunuyoruz. 

Hâdiseler esasında ciddidir, ölen kim olur
sa olsun, öldürülen kim olursa olsun, akidesi 
ne olursa olsun bir insan olduğunu kabul et
mek mecburiyetinde olduğumuz zaman bunun 
vehameti kendiliğinden ortaya çıkar. 

Geçen sene işgallerin, boykotların birbirini 
takibettiği bir sırada bir genel görüşme açılmış, 
bu genel görüşmede bütün gruplar, partiler fi
kirlerini beyan etmişlerdi. O zaman bu kür
süden muhterem arkadaşlarımıza yaptığımız 
konuşmada boykotların ve işgallerin kanun dı
şı olduğunu, bunların içerisinde tahrikçilerin 
bulunduğunu, bu tahrikçilerin çoğunun ya par
tizan clduğunu, ya da aşırı sağcı zırhına bürün
mek suretiyle çeiştli ümmetçiliği getirmek is-
tiyenlerin olduğunu, ya da aşırı solcu olup sol 
kanadın himayesine sığınmak suretiyle Mark-
sizmi, komünizmi yaymak istediğini beyan et
miştik. 

Bunun için gensoru açıldığı, gensoruya ilti
fat edildiği takdirde meselelerin derinliğine 
inilmesi, Yıldız Mühendislik ve Mimarlık Oku
lundaki öldürme olayının altında nelerin yat
tığının gün ışığına çıkarılabilmesi halamından 
faydalı olacaktır. 

Görüyorsunuz, bütün fakülteler boykot ka
rarı almış bulunmaktadır. Boykotları sadece. 
bir boykot olarak kabul etmek de doğru değil
dir. Onun nedenlerini aramak ve onun altında 
saklı olan sosyal, kültürel, ekonomik meseleleri 
ele alıp değerlendirmek suretiyle bunların kal
dırılmasının mümkün olacağını geçen seneki 
genel görüşme esnasında söylemiştik. O zaman-
dan bu zamana bir yıl geçmiş olmasına rağ-
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men gerek Devlet yönünden, gerekse Anayasa
nın 120 nci maddesine göre özerk bir teşekkül 
olduğu ileri sürülen üniversite tarafından öğ
rencileri, eğitimcileri tatmin edici şekilde şü
mullü bâzı reformlara gidilmemiştir. Eu yüz
den üniversitelerde sık sık hâdiseler olduğu, 
üniversitelerin bağımsız olduğu iddia edilmek 
suretiyle buralara gidilemediği, hâdiselere mü
dahale edilemediği ve bu yüzden de bâzı kan
lı çatışmaların olduğu iddiaları burada revaç 
bulmaktadır. 

Biz, burada bunların sebeplerini kısaca, bil
gileri tazelemek bakımından, arz etmek suretiy
le yine bâzı konulara temas etmek istiyoruz. 

Bilhassa öğrencilerin boykotu, son zaman
larda liselere kadar sirayet etmiştir ve liseli olmı-
yan, liselilerle ilgisi bulunmıyan fakültelerden 
gelen ve beslenen kişiler tarafından bu boykotla
rın sürdürülmesi karşısında içişleri Bakanlığı 
tarafından bugün ciddî olarak bâzı tedbirlerin 
alınmış olmasını görmenin memnuniyetini bura
da izhar etmek mecburiyetindeyiz. Bunun
la beraber bugüne kadar ciddî olarak 
ne sağ kanada, ne Sol kanada esaslı bir şe
kilde kanunların verdiği imkânlara göre bas
kın yapılmamış, arama yapılmamıştır, üniver
sitede yapılan - biras sonra söyliyeceğimiz 
gibi - arama neticesinde meydana çıkarılan 
silâhlar bile (bize bunu göstermektedir. 

Dün, Fukuk Fakültesine devam eden ve 
dışarıda çalışan bir öğrenci bana aynen şun
ları söylemiştir : «Bizim fakülte tamamen 
zırhla, tabancalarla silâhlarla donatılmıştır. 
Girmdmize imkân yoktur, muayyen zümrenin 
elindedir. Ekseriyetimiz istemiyoruz boykotu, 
fakat müdahale eden yok, korkuyoruz.» Bu, 
<bir gerçektir. 

Bunlar nasıl istismar edilir? Kredi imkân
larından yoksun oldukları için, burslardan 
esaslı bir şeMİde istifade ©dilemediği için, 
(beslenme, sağlık sorunları gerçek mânada 
ele alınmadığı için, ders araçları ve kitaplar 
katî şekilde halledilmediği için, fakülteye 
alman öğrencilerin adedinin çokluğu, bâzıla
rının fakültelere girmemesi yüzünden mey
dana gelen huzursuzluklar bu muayyen zümre' 
tarafından ele alınır, devamlı tahrik vasıtası 
olarak kullanılmak suretiyle, dürüst ve esa
sında saf olarak telâkki ettiğimiz çocukları
mız da bunların içine itilir. 

22 . 12 . 1939 O : 1 
Eğitim reformu yapılıncaya kadar bu 

hâdiseler olacaktır. Ancak, daima söylüyoruz 
ki, memleketimizin maddi imkânları mahdud-
olması itibariyle bütün ihtiyaçlara bir anda 
cevap vermek mümkün değildir. Bunu da bir 
gerçek olarak görüyoruz. 

Adalet Partisi seçimle yeni gelmiştir, doğ
rudur. iki ay önce büyük Türk milleti iti-
madetmiş, Adalet Partisini iktidara getirmiş
tir, ama iki aydan Ibu yana çeşitli hâdiseler 
olmaktadır. Bu hâdiselere el basmak mec
buriyetindeyiz. 

Nitekim, memleketimizde ciddî bir gazete 
olarak telâkki ettiğimiz, hakikaten haberleri 
verirken üzerinde hassasiyetle eğildiğine» inan
dığımız Cumhuriyet Gazetesinin gerek maka
lesinde.. (A. P. sıralarından gülüşmeler.) 

Bu bir görüş, arkadaşlar. Herkesin bir gö
rüşü vardır. Bu, benim şahsi görüşümdür. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Devam edin, Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bu bir 

görüşten ibaret, muhterem arkadaşlarım. Be
nim kendi görüşümdür. Ciddiyetine inandı
ğım ıbu gazetenin bâzı sayfalarında yer alan 
ve bilhassa demin burada konuşan G. P. li 
Sayın Emin Paksüt beyin ifade buyurduk
ları, gibi, Mahmut Afşaroğlu'nun da orada 
ifade ettiği başka öğrenciler tarafından alın
mak maksadiyle zorlanma, dövülme, yakılma 
hâdiseleri, bizim bu meseleler üzerinde ciddi
yetle eğilmemize sebep teşkil eder. 

Bu meseleler, hiçbir şekilde müsamaha edil
meden içişleri Bakanlığı teşkilâtiyle üzerin
de durulursa halledilir. Fakat, şunu da sa
mimiyetle ifade edeyim ki, düne kadar bu 
mesele ele alınmamıştır, üzerinde durulma
mıştır. 

Düşünce ve fikirleri nasıl olursa olsun kar
şısına yine düşünce ve fikirle çıkmanın, fikir
lere karşı fikirle mücadele etmenin demokra
sinin bir icabı olduğunu her halde kabul eder
siniz. 

Biz, kim olursa olsun, fikirlerinden do
layı onların kurşunlanmasını, öldürülmesi
ni kabul eden insanlardan değiliz. Esasında, 
bunu kabul ettiğimiz zaman demokrasi ola
maz. Yalnız, biraz sonra ifade edeceğim, üze
rinde1 duracağım, bu meseleler daima istismar 
edilmektedir. Herkes kendine bir yuva bula-
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bilmek için bâzı yerlerde sağcı, bâzı yerler
de solcu gözükmektedirler. Sağcı tarafı kim 
tutuyor? A. P. iktidarı mı? «Ben sağcıyım, 
milliyetçiyim» diye harekete geçiyor, tahrik 
ediyor. Sol tarafı C. H. P. mi tutuyor? «Ben 
solcuyum» diyıor, onun kanadına sığınıyor, 
ondan sonra klikler meydana geliyor, kutup
laşmalar oluyor. Ama, bu hâdiseler nereden ge
lirse gelsin eğler üzerine basılırsa, bunlara mü
samaha edilmezse bu memleket huzura kavu
şur. 

Arkadaşlar,, hemen şunu ifade edelim İd, 
bugün sağcı olarak gözüküp iktidara yama-
nanlar, yarın iktidar değişip bir başka iktidar 
geldiği fjaman, o iktidar da savcı görünüyor
sa onlarm yanında görürsünüz. Bugün solcu 
alarak kabul ettiğiniz, ileri solcu olarak, Kari 
Marks'ı daima müdafaa ederek kendi hedefi
ne varmak istiyenler muayyen kanatlara sığı
nıyor iseler, bir başka par'd geldiği zaman, 
yine bu şahıslar o partide yuva bulmakta, o 
partinin kanatlarına sığınmaktadır. Bunları or-, 
tadan kaldıracak elan, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin bitaraf tutum ve davranışları
dır, kanunların tam olarak tatbikidir. 

Serbest Fırka çıktığı zaman Ahmet Ağa-
oğlu ile Şükrü Kaya arasındaki fikir tartış
maları sırasında devamlı bâzı hâdiselerin ol
duğunu onların kaleminden öğreniyoruz. Ku-
bilay hâdisesinden daha birkaç ay önce zu
hur eden hâdiseleri dikkate alan Büyük Ata-, 
türk, gerekli tedbirin secri olarak alınması 
lâzımgeldiğini işaret etmiş, demokrasinin, ev
velâ huzur olan memlekete geleceğini işaret
le hâdiseleri bastırmaya çalışmıştır. 

Sayın Başbakan, bugünkü gazetelerde var, 
«Huzur olrnıyan memlekette refah olamaz, 
kalkınma olamar,» buyuruyorlar. Huzur olrnı
yan bir yerdo hiçbir şey olamaz, huzur olrnı
yan yerde demokrasi bile olamaz. Mal, can, 
irs emniyeti olrnıyan yterde hiçbir şey ola
maz. Bu anarşinin kaynağını bulup, kökünü 
kurutmadıktan sonra bu memleket huzura 
kavuşamaz. 

Bâzı hadis aler olmuştur. Yıldız Mühendislik' 
vo Mimarlık Okulunda talebeler öldürülmüş
tür. Bunların failleri var veya yok, fakat 
gerçek mânâda faillerinin kim olduğunu tâ
yin ve tesbit etmek esasında bize ait değil, 

I adliyeye aittir. Emniyet kuvvetleri suçluları 
I mahkemeye sevk eder, ya failidir, ya değil

dir. Failse mahkûm edilir, değilse beraet eder. 
O bakamdan birşey söylemek mümkün değil
dir. Mesele; önleyici tedbiri zamanında ala
bilmek, bunlara imkân vermemektir. Benim işa
ret etmek istediğim nokta budur. 

Vurulan öğrenciler hakkında basında yer 
almış olan, yerli veya yersiz bâzı yazılar gör
dük. Ordinaryüs Profesör Hıfzı Veldet Veli-
dedeoğlu'nun bu hususta bir yazısı var. Bu 
fikre iltifat eden olur veya olmaz. Zaten bü
tün fikirleri kabul etmek, tüm olarak insanla
rı bir olarak kabul etmek demektir. Fikir ayrı
lığı olrnıyan yerlerde esasında partiler de ol
maz, demokrasi de olmaz. Bu yönü ile, kendisi 

I bu hâdiseleri siyasi cinayet olarak vasıflandır^ 
I makta, Hükümetin bu konular üzerine ciddi

yetle eğilmesi lâzımgeldiğine işaret etmekte 
ve bunların sokak ortasında herkesin gözü 
önünde yapılmış olması keyfiyetini kınamak
tadır. 

Biz de, aynı şekilde, bir vatandaş olarak is
ter sağcı taraftan öldürülmüş olsun, ister ken\ 
dişini solcu takdim etmesi suretiyle öldürül
müş olsun, Türk vatandaşı olduğu müddetçe 
her iki tarafa yapılan bu şekildeki muameleyi 
tasvibetmiyoruz. Doğru yol takibedilmezse in
sanların icraatı muhakkak bu şekilde ortaya 
çıkacaktır. 

100 - 150 kişilik bir grupun Yıldız Camiinde 
sabah namazını kıldıktan sonra Yıldız Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisine gidip iq\ 
lerinden birisi tarafından oradaki bir genci 
öldürmesi yerine gençlerden birisi tarafından 
o camide namaz kılanlardan bir tanesi öldürül
müş olsaydı durum değişmiyecekti. Her ikisi 
de vahim olan hâdiselerdir, her ikisi de bu mem
leketin emniyetine, birliğine, kardeşliğine sı
kılan kurşundur. 

Muhterem arkadaşlar, daima bu kürsüde 
görüyoruz, büyük iktidar partisi ve o iktidar 

* partisinin bâzan yanında, bâzanda karşısında 
I olan Cumhuriyet Halik Partisi vardır. Bu kürsü

de devamlı şekilde bu konular bahis konusu 
) edildiği zaman, şunu samimiyetle ifade ede
lim ki, bitaraf kalınamamakta, objektiflikten 
uzaklaşılmakta, daima hissi konuşulmaktadır. 

' Sayın Cumhuriyet Halk parlililer burada bu-
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lunmadıklan için, onlann solcularla ilgili me
selelerine temas ederken başka mânâ çıkarıl
maması için, kasda madenin hareketler üze
rinde durulması lâzımgeldiğine işaret etmek 
istiyorum. 

Eğer bir solcunun kastı komünizmi yaymak-
sa, Lenin'i, Kari Marks'ı övmek ise, o kolayca 
sol bir yer bulmaktadır, diyoruz. Bunun yanın
da, biraz sonra söyliyeceğim, Boyabat hâdisesi 
dolayısiyle matbaaya yapılan baskında, liseye 
yapılan baskında, kaymakamın ve albayın ka
fasına lahana atılmasında, küfürlerin savrulma
sında gerçekten muayyen kutuplardan kuvvet 
alındığı ortaya çıkacaktır. Bunun için, memle
kette huzur isteniyorsa, memlekette emniyet ve 
asayişin iyi bir şekilde yürütülmesi isteniyorsa 
gerekli tedbirlerin alınması lâzımdır. 

istiklâl Savaşından çıktıktan sonra kapısını, 
penceresini açık tutarak yatabilecek durumda 
olan vatandaşlarımızın, bugün 20 nci asrın bü
tün imkânlarına kavuştuğumuz halde, «apart
manlarımızda duramıyoruz, her gün hırsızlar 
geliyor» dediğini duyuyoruz. 

Sayın Genel Müdür Muavininden istirham
da bulunduk. Ankara'nın göbeğinde her gün 
hâdiseler olmaktadır. Dağ başlarındaki 13 -15 
yaşındaki vatandaşın arkasında bir tabanca 
olursa, tahrik neticesinde bunların çıkaracak
ları hâdiselerin ne şekilde önlenmesi mümkün 
dedik. Bunu ortadan kaldırmak mecburiyetin
deyiz. 

Bu iki kutup, yani solculukla, sağcılık sami
mî olsalar bu hâdiseler olmaz. Esasında aşırı 
solcu ve aşırı sağcı samimî değildir. Bunların 
kafalarında ve kalblerinde gizli olan şeyler var
dır, zaman zaman ortaya atarlar. Bunun şahidi 
olmaktayız. Bu, parti meselesi değildir, bünye 
meselesidir, cemiyet meselesidir. Bunu, hiçbir 
partiye de mal etmek istemiyoruz. Ancak, on
lar partilere sahip çıkmaktadırlar. Sağ cephede 
sıkıştırdığınız zaman, «Ben Adalet Partisinde-
nim, iktidar partisindenim» diyor, sol cephede 
sıkıştırıdığmı zaman «Ben Cumhuriyet Halk 
Partiliyim» diyor. Yani, muayyen kuvvetli bir 
organa dayanma imkânlarını arıyor. 

Sayın içişleri Bakanının yapmış olduğu ba
sın toplantısında, bizlere intikal eden - sayıla
rını kesin olarak, bilmiyoruz - 35 molotof kok
teyl, 401 mermi, 11 tabanca ve... 

BAŞKAN — Sayın işgüzar bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Efendim, söz önergenizi iki konu ile sınıf
landırmışsınız : Öğretmen boykotları sırasında 
mal ve can emniyetinin ihlâl edildiği gerekçesi 
ile içişleri Bakanı hakkında; 6 ncı Filonun böy
le nazik bir zamanda gelmesine müsaade ettiği 
için de Dışişleri Bakanı hakkında gensoru isti
yorsunuz. Siz bunlara temas etmiyorsunuz, ge
nel olarak asayişten, istanbul'daki talebe hare
ketlerinden bahsediyorsunuz. 

HtLMt İŞGÜZAR (Devamla) — Benim 
önergem öldürülen öğrenciler, boykot hâdisesi 
ve mal, can emniyeti ile ilgilidir, hemen geliyo
rum, 

BAŞKAN — iki dakika vaktiniz kaldı da 
onun için ikaz ediyorum. 

HÎLMÎ İŞGÜZAR (Devamla) — Zaten bi
zim şanssızlığımız, saat 19 dan sonra önergeme 
sıranın gelmiş olması ve. konuşma süresinin de 
20 dakika ile kayıtlanmış olmasıdır. 

Boyabat hâdisesi 17 . 12 . 1969 tarihinde 
saat 11 de olmuştur. Bâzı bekçiler muhtarlar 
tarafından çağırılmış, din görevlileri, Adalet 
Partisinin ileri gelenleri ve esnaf kefalet koo
peratif başkanları, şoförler derneği başkanları 
tarafından organize edilmiştir. Sayıları ise en 
az 1 000 ilâ 6 000 arasında olduğu söyleniyor 
ise de kesin olarak belli değildir. Bunlar gaze
telere intikal etmemiştir. O bakımdan burada 
kesin bir şey söylemek mümkün değildir. 

Bizim elimizde bulunan, muhabere suretiyle 
oradaki bitaraf Adalet Partililerden ve diğer 
partililerden aldığımız bilgiye göre, TÖS bina
sının tabelâları bizzat polisler tarafından indi
rilmek suretiyle camları kırılmıştır. Bu husus, 
bizim için ikinci derece olmakla beraber, ora
dan lise binasına gidilmiş, lise binası taşlanmış, 
bu arada kaymakam müdahalede bulunmuştur. 
Kaymakama, «kahrol, komünist kaymakam» di
ye bağırılmış, Sinop'tan gelen Jandarma Alay 
Kumandanı ile kaymakamın başına lahanalar 
atılmış, bu arada pencerede gözüken kayma
kamın hanımına - özür dilerim - nahoş hareket
lerde bulunulmuştur. Kaymakam [kanısı ile kaç
mış, lise müdürü ailesi üle Boyabat'ı terk et
miştir. 

Bundan sonra «Boyabat'ın Sesi» matbaası
na gelinmiştir. Matbaanın sahibi Ali Sezer'in, 
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milliyetçi, Atatürkçü 'bir arkadaş olduğu neşri
yatı ile bellidir. Bu matbaanın önüne »gelin
miş, camları, kapısı fanlmıştır. Civardaki ev
lerin camları, kapıları kırılmış, bir hanım, evin-
ide baygın olarak 'bulunmuştur. Bugün Ali 
Sezer, matbaasını satmak için Boyabat'ta ho
parlörle günde üç defa ilân yapmaktadır. (A. 
P. sıralarından «iyi olmuş» sesleri) Bu hâdiseler 
iyi olmuş olabilir, tama sizin de başınıza gelirse 
iyi olup olmadığını o zaman takdir edersiniz. 

Biz mal, can, ırz emniyetinden bahsediyoruz. 
Bu bakımdan bu yönü ile İçişleri Balkanı hak
kında gensoru açılmasını istiyoruz. Açılıp açıl
maması, kıymetli iktidarın sayın üyelerinin rey
lerine bağlıdır. 

İkinci olarak; memleketimizin bilhassa en 
kritik zamanlarında Grivas ile Makarios'un 
birbirlerini yediği, Yunanistan'da Cunta'nın 
bulunduğu sırada, 120 000 Türk'ü hergün öldü
ren, hunharca hareket eden Makarios idaresine 
müdahale edeceğimiz zaman, Akdeniz'de kar
şımıza çıjkan 6 ncı Filonun sosyal gerginlik ol
duğu bir sırada (tekrar Türkiye'yi ziyaret etmiş 
olmasını, biz dostane münasebetlere yakıştırmı
yoruz. 

CENTO ya da, NATO ya da bağlıyız. «Yurt
ta sulh, cihanda sulh» prensibini kabul etmek 
suretiyle her ^tövüetle iyi geçinmek istiyoruz. 
Ama bu şekilde hareketler yapmak suretiyle 
memleket evlâtlarını birbirine kırdırmamak, 
sopalarla gerginliği artırmamak için Sayın 
Dışiiışleri Bakanının memleketin Dışişleri Balkanı 
olması hasebiyle bu hâdiseleri görüp telkinde 
bulunması, hiç değilse 6 ncı filonun başka bir 
zamanda memleketimizi ziyarete gelmesini te
min etmesi gerekirdi. Bunlar yapılmadığı için 
de.. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar vaktiniz doldu 
efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Tamam 
efendim, bitiriyorum. 

Bu bakımdan da Sayın Dışişleri Bakanı hak
kında gensoru talebinde bulundum. Bu vesile 
ile sizlere saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Grupları adına ısöz istiyen? 
Güven Partisi Grupu adına buyurun Sayın 

Nebil Oktay. 
G. P. GRUPU ADINA NEBİL OKTAY 

(Siirt) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
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Muhterem arkadaşımız Hilmi İşgüzar tara
fından Yüce Meclis huzuruna getirilen gıensoru 
önergesi iki hususu kapsamaktadır. Birinci hu
sus; öğretmen boykotu ve İstanbul'da vuku-
bulan olayların doğurduğu asayişsizlik ve umu
mi mânada Türkiye'deki asayişsizlik. Bu mesele 
için İçişleri Bakanı hakkında, ikinci husus ola
rak da 6 ncı filonun Türkiye'yi ziyareti meselesi 
için Dışişleri Bakanı hakkında g>ensoru talebe-
dilmektedir. 

G. P. adına, her iki mevzuda, vaktin müsaa
desi nisbetinde, görüşlerimizi izah edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzu, Çarşamba 
günkü oturumda ele alınmış ve partilerin genel 
başkanları, bu arada Sayın Genel Başkanımız 
Peyzioğlu da görüşlerini bu kürsüden ifade et
mişlerdir. 

Bu itibarla öğretmen boykotu ve İstanbul 
olaylariyle ilgili meselenin teferruatına inmek 
lüzumunu hissetmiyoruz. Ancak, şu kadarını 
izah etmek isteriz ki, bugün Türkiye'de bir sağ 
sol faaliyeti, aşırı sağ sol faaliyeti ve aşırı 
sağ sol çatışması mevcuttur. Bu aşırı sağ sol 
çatışmaları kardeş kanının akıtılması kadar 
vahşiyane, insaf dışı bir istikamete yönelmiştir. 

Hilmi İşgüzar'm önergesinde bahsedilen si
lâhlanma vakıası vardır. Türkiye hakikaten bir 
can ve mal emniyetinin rahatsızlığı içerisinde
dir. Türk halkı, bu zaruretin çok tabiî bir icabı 
olarak silâhlanma arzusuna doğru yönelmiştir. 
Bunu inkâr.edemeyiz. Birkaç gün evvel, irfan 
yuvalan olan üniversite yurtlarında yapılan 
aramalarda elde edilen silâhlar, Türkiye'de bir 
silâhlanma çabasının mevcudolduğunu açıkça 
göstermektedir. 

Şimdi Sayın İçişleri Bakanı, Yüce Meclis 
huzurunda, «Biz İstanbul olaylariyle ilgili fail
leri yakaladık, adalete teslim ettik,» der. Esasın
da buna fail demek de bir hukuk tâbiri değil
dir. Zira bunlann hakiki fail olup olmadıktan 
meselesi, mahkeme hükmüyle anlaşılır. 

Efendim, asayişsizliğin en ziyade hüküm sür
düğü bir bölgenin, bir vilâyetin temsilcisiyim, 
Siirt Milletvekiliyim. Muhtelif vesilelerle soy
gunlara şâhidolmuşumdur. Soygun faillerinin 
adalete sevkediliş tarzına şâhidolmuşumdur. 
Bu, yalnız A. P. zamanında değil, C. H. P. za
manında, hattâ C. H. P. zamanında Siirt'te 13 
araba soyulmuştu, bir gün radyodan dinledim; 
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«Bu soygun failleri yakalanmış, adalete teslim 
edilmiştir» dendi, içişleri Bakanınım ağziyle. Bu 
dâvada vekâlet de etmiş bir arkadaşınızım. Ha
kikatte bunların faillikle uzaktan, yakından ka
tiyetle ilgileri mevcut değildir. 

Şimdi durum böyle oluyor. Yüce Meclis 
İçişleri Bakanını sıkıştırıyor, îçişleri Bakanı va
liyi, vali jandarmanın boynuna biniyor, jandar
ma diyor ki, ben mesuliyetten kurtulayım, üç 
beş kişiyi yakalayıp adalete teslim edeyim. Bu 
zihniyetle de bâzı faillerin yakalandığı ve ada
lete sevkedildiği çok görülmüştür. 

Bu itibarla biz, velevki hakiki failler dahi 
olsa, böyle meselelerde failin yakalanıp adalete 
teslim edilmesini yeter bir delil, yeter bir sebep 
ve yeter bir tedbir görmüyoruz. Aslolan, mese
lelerin esasına inmektir. Bu aşırı sağ sol çatış
malarının sebepleri nedir? Aşırı uçların yuvala
rını bulmak lâzımdır. Aşırı uçları nasıl yok et
mek lâzımdır; bunun tedbirlerini araştırmak, 
bunun sebeplerini araştırmak, yaraya merhem 
bulmak lâzımdır. Maalesef bunu katiyetle ifa
de etmek isterim ki, bu çatışmaların altında aşı
rı sağ ve aşın sol talhriklerinin mevcudolduğu 
gibi, iktidarın yetersiz tedbirlerinin de, yürek
siz tedbirlerinin de ziyadesiyle tesirleri vardır, 
tesirleri mevcuttur. 

Muhterem arkadaşjlanm, bütün Türkiye'de 
bir asayişsizlik mevcuttur. Gözden uzak olduğu 
için gönüllerden de uzak olan Doğu ve Güney -
Doğu Anadolu bölgelerinde can ve mal emniye
tinin mevcudolmadığını, vatandaşların hakika
ten büyük bir ıstırap içinde olduklarını ifade 
etmek isterim. Doğu ve Güney Doğu - Anado
lu'da, maalesef üzülerek ifade etmek isterim, eş-
kiyalar köyleri ve dağları parsellemiş, bölgele
rinde imparatorluklarını ilân etmişlerdir. Bu 
bir vakıadır. Bunu seçimden evvel, basın da mü-
taaddit defalar dile getirmiştir, ifade etmiştir. 
50 den fazla ölünün, katil fiilinin faili eşkiya 
serbestçe, pervasızca bir gazeteci ile basın top
lantısı yapabilmekte, röportaj yapabilmekte, 
fikrini ifade edebilmektedir. T. 0. Hükümetinde. 
Bu, çok acıdır muhterem arkadaşlanm. Mesele
nin esasına inmek lâzımdır. Sağ sol çatışmaları
nın önlenmesi, faillerinin adalete teslim edilme
siyle mümkün olmaz. Bugün, bir olayın failini 
bulursunuz, adalete teslim edersiniz, yarın ikin
ci bir olay olur, öbür gün üçüncü bir olay olur. 

Olaylann teselsül etmesine mâni olmak lâzımdır. 
Meselelerin esasına inmek lâzımdır, yürekli ted
bir almak lâzımdır, kanun hâkimiyetini sağla
mak lâzımdır. 

Biz G. P. olarak, A. P. Hükümetinin aldığı 
tedbirlerin yetersiz, meselenin esasına inmiyen 
yüreksiz tedbirler olduğunu huzurunuzda ifade 
eimsk isteriz. Ve bu sebeple İçişleri Bakanı 
hakkımda bir gensoru açılmasına dair önerge
nin Yüce Meclis huzurumda incelenmesinin za
ruret oîidıığunu ve bunda sayısız faydalar bu
lunduğunu ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlanm; ikinci mesele. 
Amerikanın 6 ncı Filosunun Türkiye'yi ziyaret 
etmcGİ meselesidir. Aslında mesele 6 ncı Filo 
mecalimi değildir. Aslında mesele, bir NATO 
meselesidir, bir Türk - Amerikan ilişkileri me-
celesiidir. 

Biz G.P. olarak emperyalizmin her rtenjgine 
karşı, Sayın Genel Başkanımın mütaaddit defa
lar bu kürsüde ifade ettikleri gibi emperyaliz
min her rengine karşı, kızıl renklisine de karşı 
petrol renklisine de karşıyız, Tehlike, ister sağ
dan gelsin, isıter soldan gelsin, bizim millî men-
faaitılerideki görüşümüz her iki uçtan g'elen teh
likelere karşı da menfî bir tavır takınmamızı 
icaibetltirir. Aslında Yüce Meclisin çatısı altında 
NATO'ya karşı olan bir parti mevcut değildir. 
Tezat içeri sinde olan partiler vaırldır. C.H.P. 
nin idarecileri; «Biz, NATO "ya karşı değiliz» 
der, gençlik kcöları; «Biz, NATO'ya karşıyız» 
der. Böyle tezat içerisinde olan partiler varidlr. 
Ama, esas olarak şuraya çıkıp da; biz, NATO'-
y?, karşıyız diyen bir parti mevcut değildir. 
Türkiye, NATO'ya, mfiflî güvenliğinin, millî 
beraberliğinin korunma ısı için bir zaruretin çok 
tabiî icabı olarak girmiştir. 1940 yılı ile 1945 
yılan cırsasınlda, yani beş yıl içerisinde Sovyet 
Rusya'nın kendi hudutları içerisine ilhak etti
ği topraklarda yaşıyan insan sayısının toplamı 
93 mülyondıır. Kuzeydeki askerî güçten gelen 
bu tehdit, Stalin'den sonra da devam etmiştir, 
ba^ka üslûp ile başka bir yönle devam etmiş
tir, el'an da bu tehlike mevcuttur. Bu duruma 
göre biz, NATO'ya karşı olmaidığımız gibi, NA
TO'nun lüzumuna şu anda da inanıyoruz ve 
höiûıangi bir tehlike karşısında Türkiye'nin 
milllî güvenliği bakımımdan NATO içerisindeki 
yerimizde mevcudclması gerektiğine kaaniiz ve 
inanıyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım, ancak biz NATO 
içerisüne, NATO dışındaki devletlere karşı millî 
egemenliğimizi, millî güvenliğimizi korumak 
için girdik. NATO dışındaki devletlere karşı 
millî egemenliğimizi korurken, NATO içerisin
deki devletlere karşı da bu durumumuzu, millî 
egemenliğimizi korumak mecburiyetindeyiz. Şu
nu Yüce Meclis huzurunda ifade etmek isterim 
M, gerek 1900 yılından evvelki iktidarlarda, 
gerek 1960 yılınldan sonraki iktidarlarda - tef
rik yapmıyorum - Adalet Partisi iktidarında, 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, NATO 
içerisinde Amerika Birleşik Devletlerine karşı, 
hiç değilse h^k efkârı önünde yanlış kanaatler 
(doğuracak bir tutumun, bir politikanın içerisi
ne girilmiştir. Normal politik yollardan geçil-
meks'izin aktedilen ikili Anlaşmalar bunun en 
bariz misalidir. Muhterem arkaldaşlanm, bu 
İkili Anlaşmalardan bahsederken, Sayın. Baş
bakanın da Hükümet Programında ifade ettiği 
bir sözü, verdiği bir vaadi yerine geıtirnteısini 
bekliyoruz. İkili Anlaşmaların değişmesiyle il
gili, Temel Anlaşmalar mevzuunda Yüce Mecli
se bilgi vereceklerinden bahsetmişlerdi. Biz hâ
len beklemekteyiz ve hakikatten bu mevzuda 
Yüce Meclise bilgi verilmesini arsu etmekteyiz. 

İkili Anlaşmalar mevzuundaki tutunulan 
tavır, Kıbrıs mevzuunda Amerikanın takındığı 
tavır, Türkiye'de Amerika'ya karşı hakikaten 
bir küskünlüğün ve bir allerjinin meydana gel
mesine sebebiyet vermiştir, aslında mesele bu
dur. Yoksa biz, NATO İttifakı içerisinde iken, 
«6 ncı Filo Türkiye'ye gelmesin» diyemeyiz, 
Ya NATO 1dan çıkmak veyahut da NATO içe
risinde bulunduğumuz müddetçe, bu fil'onun 
Türkiye'yi ziyaretine müsaade etmek lâzımdır. 
Ancak, «6 ncı Filo Türkiye'yi ziyaret etsin» 
derken, iki husus vardır,; ya Türk Hâriciyesi, 
Türkiye 1de bugünlerde münakaşa edilen mev
zular vardır, aşırı uçlarım çatışması vardır, 
hayati bâzı mevzular vardır, öğretmen boykotu 
vardır, bu ortamda 6 ncı Filo ziyaretini gecik
tirsin, demeliydi ve yahut da, 6 ncı Filo'nun Tür
kiye'ye gelmesini kabul ederken gerekli tehir
leri alması lâzımdı. Hükümet, 6 ncı Filo'nun 
Türkiye'ye gelmesine müsaade ederken gerekli 
tedbirleri almamakla hatalı bir tutumun içeri
sine germiştir, muhterem arkadaşlarım. Biz bu 
bakımdan, Hükümeti, tedbirsiz hareket ettiği 
inancı içerisinde kınarız. 
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Muhterem arkadaşlarım, meseleyi biz bu mev-
zudan görüyoruz. Ve netice olarak diyoruz ki; 
bu gensorunun görüşülmesinde sayısız faydalar 
vardır. Halk efkârı önünde bunun münâkaşası 
yapılmalıdır. Bu suretle de, Türk - Amerikan 
ilişkilerinin ulaştığı noktanın münakaşası kabil 
olur, umumi efkârın aydınlanması kabil olur. 
Bu ilişkilerde Amerika'nın kusuru nedir? Bu 
hususlarda halk efkârına bilgi verilmiş olur. 
Türk - Amerikan ilişkilerinin düzeltilmesi için 
ne gibi tedbirler alınmıştır veya alınması lâzım
dır? Umumi efkâr önünde bunun münâkaşası 
yapılmış olur, 

Bu itibarla ve bütün bu sebepledir ki biz, 
Sayın Hilmi işgüzar'm, Dışişleri Bakanı hakkın
daki gensoru talebini uygun karşılıyoruz ve 
bu mevzuun münâkaşasının Yüce Mecliste ya
pılmasını, memleket hayrına kabul ediyoruz. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (O. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Orhan Dengiz, buyurunuz efendim. Saat : 
19,59. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Sayın Başkan, çok sayın milletvekil
leri; 

Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar'm 
Millet Meclisi Başkanlığına vermiş bulunduğu 
gensoru önergesi üzerinde müzakere yapılmak
tadır. Bu müzakerede, bendeniz de Grupumu-
zun görüşlerini Yüksek Heyetinize arz edece
ğim. 

Sayın İşgüzar, Bakanlığa takdim ettiği öner
gesinde; «Yurdumuzda birçok il ve ilçelerde 
devam eden öğretmen boykotları sebebiyle bun
lara karşı girişilen hareket, çeşitli mal ve can 
emniyetini ortadan kaldıracak duruma geldiği 
halde, basiretli tedbir alınmamıştır» demek su
retiyle, memleketimizde bir huzursuzluğun, bir 
gerginliğin mevcut bulunduğunu ifade ediyor 
ve böyle bir zamanda 6 ncı Filo'nun İzmir'e gel
mesine müsaade ve müsamaha edilmesini de doğ
ru bulmadığını söylüyor. Ama, Sayın İşgüzar 
burada yaptığı konuşmasında, mesnet ittihaz 
ettiği bu olaylara temas etmeden, neticelerini 
anlatmakla iktifa etmiş, daha geniş bir çerçeve 
içerisinde konuşma yapmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu esaslar dâ
hilinde evvelâ konuyu açalım, öğretmen boy
kotları hepinizce malûmdur ve olmuştur. I 
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boykota karşı, Sayın işgüzar'ın ifadesiyle, giri
ş/ildiği ifade edilen hareket ise, önergesinin es
babı mucibe kısmında izah etmiş olduğu ve 
«en son olay» diye ifade ettiği 17 . 12 . 1969 
Çarşamba günü Boyabat'ta geçen olaydır. Bu
nun dışında Sayın İşgüzar, her hangi bir yerde 
olay geçtiğini ifade etmiyor. Yalnız, «ciddî 
zabıta tedbirleri alınmadığı için de olaylar de
vam etmektedir» demek suretiyle de., memleketi
mizin hemen her yerine şâmil olacak bir ifade 
kullanıyor. Ama, buna ait bir tek misal vermi
yorlar. 

Bunun dışında Sayın işgüzar'ın, «Bir taraf
tan İstanbul olayları sebebiyle gençlerin öldü
rülmesi» cümlesi ile de, bu konuya şöylece temas 
edip geçtiğini görüyiruz. Ve öğretmen - polis -
halk çatışmaları neticesi olarak, cemiyette bü
yük huzursuzluk doğduuğnu, bütün bu olay
ların basınımızı, Meclisimizi, Senatomuzu iş
gal ettiğini, sağ - sol çatışmaların her gün başka 
bir biçimde devam ettiğini, herkesin kendi hak
kını kendisinin almak istemesi gibi bir yola git
tiğini, kanunların ihlâl edildiğini - kanunların 
ihlâl edildiği noktasına biraz sonra temas ede
ceğim - Devlet otorite ve kuvvetinin günden 
güne zayıflatıjlmakta, - «zayıflamakta» demiyor, 
«zayıtflatıllmakfta» diyor, «sureti mahsusada dış 
kuvvetler tarafından bir maksat için zayıflatıl-
makta» diyor, - olduğunu ve böylece Devlet güç
lerinin taim vazife ^görememekte olduğunu, «gör
memekte» demliyor, itham etmiyor Hükümeti, 
- herkesin kendi kenjdine müdafaa yolları ara
dığını, halkın geniş çapta silahlandırıldığını -
ama kimlin silahlandırıldığını söyletmiyor - söy
lemek suretiyle müphem bir ifade kullanıyor, 
Cumhuriyet Kanunlarının bir tarafa itildiğM, 
Teksas kanunlarının meriyete girdiğini, ifade 
ediyor. 

Bu arada en mühim addettiğimiz, «Anarşi 
yaratmak isteyenler hedeflerine varmak için ya 
sağcı olmakta, ya da solcu gözükmekte çeşâtli 
faydalar sağlamaktadır.» ifadesidir. 

Sayın İşgüzar burada yaptığı konuşmaların
da bunları daha çjok genişleterek ve daha çok 
sebeplerini bir kenara itip, diğer konuları mev
cut gözlüğü ile gördüğü manzarayı ifade ediyor. 
Buna göre Türkiye yaşanılmaz bir ülkedir. Şu 
anda Türkiye'de oturmak bir bedbahtlıktır, mâ
nası çıkaracak kadar konuşmayı çok ileriye gö
türüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı kimiler bu tür
lü bir hissin içerisinde yaşayabilirler. Hakika
ten bâzı noktalarda olan hâdiseler de üç - beş 
kişiyi rahatsız edebilir, fakat siyasi düşünceyi, 
bâzı kendilerine göre muteber addettikleri siya
si düşünceyi desteklemek mânasına kabul etltik-
leri için, bâzıları da bu çok nâdir olan hâdiseler
den faydalanmak yoluna gidebilirler ama, bu
nun burada bütün Türkiye'ye teşmil edâflmiş bir 
şekilde aksettirilmiş ve ifade edilmiş olması cid
den üzücü bir hâdisedir. 

Muhterem arkadaşlarım; kanaatimce konu 
çok ehemmiyetlidir. Aslında konunun ehemmi
yeti, meydana gelen vakada değil, sebeplerin
de, müsebbiplerindedir. Bu konular ve durum
lar Büyük Meclisimizin çatısı altında birçok 
defalar dile getirilmiş olmakla beraber bir defa 
daha dile gelmesinde fayda var. 

Memleketimizdeki yenö Anayasa düzeni, ye
ni, kurulmuş müesseseler ve yepyeni meydana 
gelen ve birden bire açığa çıkan düşüncelerin 
ve inançların rahatça söylenmesi, günden güne 
çoğalan bir hızla artıyor. Herkes, her müessese 
adeta çok geniş ve karşılıklı teminat ve haklar 
getiren Anayasanın duvarlarını zorluyor. Mü
him olan nokta bu. Duvarları zorlanmaktadır. 
Hükümet, eldeki kanunlarla bunun karşısında 
durmaya çalışıyor ve duruyor. Bâzı çevreler, 
bu hareketleri bir doğum sancısı olarak kabul 
ediyor ve hayal ettiği çocuğun doğmasını bek
liyor. ümidedilen bu çocuğun adı nedir; bunu 
hepimiz biliyoruz. Sosyalist ve biraz da, bir müd
det sonra da komünizme götürülecek bir Türki
ye'dir. 

Eğer şurada veya burada, şu veya bu mües
sesede yapılan hareketlerin hakikaten Türk mil
letinin, 35 milyon Türk milletinjin kalbinde ma-
kes bulduğunu görmüş olsaydık, belki bu doğu
mu bekliyen insanlar ümitlerini artırabilirlerdi. 
Fakat bu duvarı zorlamaları bir netice verme
miştir, yani vatanperver, milliyetperver, mem-
leketsever Türk milletina adeta zorlamaya ça
lışmaları, işte bunun neticesidir ki, kaya bir 
zerre dahi parçalanmamaktadır. Son seçimler 
bunun örnek bir misalini vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın işgüzar'ın 
bahsettiği huzursuzluğu doğuran öğretmen boy
kotundan balhsedeceğM. Ama daha önce, geniş 
bir çerçeve içinde, öğretmen - halk, halk - okul, ı 

j çocuk - okul, çocuk - öğretmen konularına temas 
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etmek istiyorum. Bu arzedeceMerim, malûmu 
ilâm kaMiinden olsa bile, bu çatı altımda maldıdi 
ve mânevi değerleriyle her kişi ve müessesenin 
yerinin nerede oüduğunu bir defa daha tesibit 
etmekte fayda vardır. 

Öğretmen, bugünün hayatında istikbali yara
tan bilgili, aydın insan olarak cemiyetlimizin en 
mühim elemanlarından birisi olmak lâzım gelir. 
Yedi yaşından itilbaren eline teslim edülen çocuk-
larımızıın üzerinde yaptığı çalışma ile onların 
meydana getireceği müstakbel Türkiye'de ve 
Devletindeki rolünü küçümsemek mümkün de
ğildir. Öğretmenin, öğrencilerine bugünün bilgi
sini verirken, çocuğu istikbalde de en kuvvetli 
bilgi edinebilecek bir seviyede yetiştirmesi esas 
olmalıdır. O takdirde öğretmen, herigün okuyan, 
çalışan, didinen, fedakâr bir insan olmalıdır, öğ
retmen, daha çok manevi ceplhesi lıuvvetli bir 
insan'dır. Böyle olmadığı takdirde en mühim öğ-
retimenlüık vasıflarından birisi eksik olmuş de
mektir. 

Türk halkı, öğretmeni böyle görmek isti
yor. Böyle de biliyor. Nitekim bundan yirmi 
yıl önce bir köyde, bir köylü, zamanın bakanı
na, «Sayın Bakanımız, bize en iyi ve tecrübeli 
öğretmeni veriniz» demek suretiyle - ki tâbiri 
de «essah öğretmendir» - yukarda arz ettiğim 
vasıfta öğretmen istemiştir. O takdirde öğret
men yetiştiren öğretmen okullarının, hepi
mizin anladığı ve kabul ettiği anlamda öğret
men yetiştirecek bir şekilde bulunması ve ku
rulması, geliştirilmesi icabetmektedir. Türk 
halkının öğretmene karşı büyük bir saygısı 
vardır. Kızının ve oğlunun öğretmen olması 
için öğünen yegane insanın, artık Türkiye'de 
yalnız ve yalnız köylü olduğunu bilmiyor mu
yuz?.. Tabiî biliyoruz, öğretmen okullarına gir
mek ve okumak için müracaat eden binlerce 
ve binlerce genç köylü çocuğu köylünün ço
cuğudur. öyle ise halk ve öğretmen arasında, 
halkın öğretmene kaJrşı, ciddî, hakiki, içten, de
rinden saygılı bir duruşu olmak lâzımgelir ve 
vardır, öğretmenin buna karşı duruşunun da 
bundan başka türlü olmaması icabeder. Ara
larındaki bilgi ve görgü seviyesi farklarını gi
dermeye gayret edecek insan, köylü değil, öğ
retmen olmalıdır. Bunun aksi, öğretmenin, köy
lünün veya halkın gözünden düşmesine veya 
aranın açılmasına sebebolur. Çünkü Türk hal-
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la kendisine samimî önderi, samimi: öğreticiyi 
daima başının üzerinde tutar. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları niçin söy
lüyorum; bunları arz etmemde bir sebep var
dır, O sebep gayet açıktır. Türk halkının okul 
isteği, iyi öğretmen isteği heyecanla vâki ol
maktadır. Bu heyecan, senelerden beri gün 
geçtikçe hızını artıracak derecede yükselmiş 
bir heyecandır. Bu heyecanın karşısında bu 
tip insanı görmediği zaman veya kendisine yar
dım edecek değerli müessesenin saat gibi işledi
ğini görmediği zaman infiale kapılacağı, ha
rekete geçeceği gayet tabiîdir. Boyabat hâdi
sesi gibi bir hâdise Türkiye'nin hiçbir yerinde 
meydana gelmemiş ise bunu Hükümetin aldı
ğı tedbirlerin neticesi olarak kabul etmek 
icabeder. Eğer Hükümet, İçişleri ve Millî Eği
tim bakanları, valilere gönderdikleri emir
lerle gerekli tedbirleri almamış olsalardı veya 
bu tedbirleri zayıf olmuş olsaydı bugün Tür-
Idyc'üün her tarafında Boyabat'taki hâdiseler 
gibi onbinlsroe hâdise cereyan etmiş olacak
tı. Bunu gözden kayırmamak lâzımgelir. Bu
rada yapılan tenkitlerin insaflı olarak yapıl
ması icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün okulları
mızda, 5 milyon ilkokul çocuğumuz, orta de
receli okullarda okuyan 1 milyon çocuğumuz, 
yüksek okullarda okuyan 125 bin çocuğumuz 
var. Bunların hepsi 6 125 000 eder. 6 125 000 
çocuğun arkasından 12 milyon ana ve baba bun
ların başında beklemektedir. Yegane arzu
ları, çocuklarının gelecek yıllara, istikbale 
en emin bir şekilde intikal etmesini sağla
maktan ibarettir. 

Bunların bağında öğretmenlerin, öğretmen 
kütlesinin hepsi, istisnasız hepsi, diyebilirim 
ki, hepsi vatanperver, milliyetperver, haki
katen hizmet agkı dolu insanlar halindedir. Ama 
bu öğretmenlerin şu veya bu şekilde kurmuş 
bulundukları teşekküler maalesef öğretmenle
rimizi - az da olsa - bu hakiki vazife yolu isti
kametinden döndürmek çabası içerisindedir
ler, bâzan da bir miktar muvaffak olmakta
dırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, benim temas ede
ceğim nokta asıl budur. TÖS adını verdiğimiz 
Türkiye öğretmenler Sendikası ile İlk - Sen 
adını verdiğimiz Türkiye İlkokul öğretmenleri 
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Sendikası teşekküllerinin tüzüklerini tetkik I 
ettim. Bunların tüzüklerinde, hakikaten meslek 
meseleleriyle ilgili konuların üzerinde çalışıla
cağına dair maddeler vardır. Ama, yeni Ana
yasamızın getirdiği o özgürlük havası içeri
sinde kaydedilmiş olan maddeler de vardır. 
Bunlar da güzel şeylerdir, fakat bütün meslek
le ilgili meseleleri, meslektaşlar arasındaki da
nışmayı bir kenara iterek yalnız özgürlük ha
vası içerisindeki bir noktadan hareket etmek 
suretiyle «Bağımsız Türkiye» sol elini yuka
rıya yumruk şeklinde kaldırmak suretiyle ve
ya kaldırtmayı öğretmek suretiyle Türkiye'yi 
adeta bu yolun yolcusu imiş gibi tatbik eden 
idareci grupunu, huzurunuzda tel'in etmek 
mecburiyetindeyim, bu benim için yapılması 
en güç bir vazifedir, güçlüğü öğretmenliğim
den geliyor. Ama 28 senelik öğretmenliğimiz 
zamanında, hakiki öğretmen olarak bu türlü bir 
diüşünideyi tiaşunıadığınua ve çaculklıarıımıza im- j 
tikal ettirmediğimizi, 125 bin öğretmen olarak i 
ifade etmek isterim. ı 

Muhterem arkadaşlarım, hâdisenin esası 
nedir? Hâdisenin esası gayet basit; gazeteler
de "bUMı hepiımjiz tokiböttiık. Ayın 7 sinide, Er
zurum'da öğretmen boykotuna baişlanıyar. Se
bebi? öğretmenlerin maaş ve ücretleri veril
memiş. 

Muhterem arkadaşlarım, öğretmenlerin 
maaşları 20 yıldan beri gimü gününe ödenmek
tedir. Yalnız son üç ayın ücreti aktarmalar do-
layısiyle biraz geç ödenmektedir, bunu bütün 
öğretmenler yaşamaktadır, yaşamışlardır. Ama i 
bu öğretmenler, 30 - 40 sene evvel, bir zaman
lar ve bir devirde 6 - 7 ay maaş alamamışlar
dır ve bir kaza kaymakamı vilâyete gitmek 
suretiyle özel idarenin kasasını zorla açtırarak 
öğretmen maaşlarını alıp götürmek ve öğret
menlerine dağıtmak zorunda kalmıştır. 

Öğretmen bu devri geçirmiştir. Öğretmenle
rin ücretleri, Erzurum'daki bu. hareket netice
sinde derhal gönderilmişitir, Bakanın beyanından 
bunu öğreniyoruz. Ama ertesi günü TÖS bir 
Bilimsel Danışma Kurulu kurduğunu ve öğret
men meseleleriyle meşgul olacağını ifade ettik- ! 
ten sonra, «Ekonomik ve sosyali yapısını ortaya 
koyabilmek için geniş bir anket yapılacaktır.» 
demek suretiyle de Türkiye'nin ekonomik ve 
sosyal yapısı üzerinde bir araştırma yapacağını I 

ifade ediyor. Yani asıl meslek meselesinin dışı
na taşıyor, her zaman olduğu gibi. 

Ayın 9 nda boykotun genişlemesini görüyo
ruz. Kars'a doğru bir genişleme vardır, fakat he
nüz hakiki boykot başlamamıştır. Bu bir tecrü
bedir, bir denemedir, bunu yapıyorlar. Orada 
7 - 8 ilçede bu türlü bir hareket meydana geli
yor ve Bayramdan sonra umumi boykota gidile
ceği TÖS tarafından ifade ediliyordu. 

BAŞKAN — Sayın Dengiz, bir dakikanız 
kaildi efendim. 

ORHAN DENGÎZ (Devamla) — Ayın 14 nde 
TÖS ve ilk - Sen birleşiyor ve Bayramdan son
ra boykotun daha süratli, tesirli bir şekilde ya
pılmasını ifade ediyor. Bu arada da ycrıi bildi
riler neşrediyorlar. Bu bildiriler hakikaten çok 
enteresandır. Geçen £Ün Sayın Başbakanımız 
burada bu bildirilerin esaslarına ait bilgiler ver-
diıler. £o,yın Maliye Bakanı da Bütçe Komisyo-

1 ;randa buna ait detayları okudular. 

I Tabiî, bu bildirilerde hakiki meslek mesele
sine ait bir nokta yoktur. Bilâkis bunun dışın
da pek çok noktaya temas edilmişjtir. İşte muh
terem arkadaşlarım, Boyabat'taki hâdise, öğret
menlerin bu türlü tutumunu beyenmiyen halk 
tarafından yapılmış olan bir hâdisedir. 

Sinop Valisi, Boyabat'ta, öğretmen boykotu
na karşı halkın yürüyüşünü önlemek için tedbir 
allmış ve bunda muvaffak olmuştur, fakat lise 

I müdürünün münasebetsiz bir cümlesi, bir sözü 
halkı tahrik etmiş ve neticede halk hakikaten 

I matbaaya, TÖS merkezine ve bir de bir eve baş
lan yapmak istemiş ve fakat polis kordonu kar
şısında bunu yapmaya muvaffak olamamışlar. 
Taş atarak ancak her üç yerin de camlarını kır
mak suretiyle hâdise bitmiştir. 

Sayın îşgüzar'm burada bahsettiği olay bu 
kadardır. İşin enteresan tarafı, dikkate değer 
tarafı, bu vakayı çıkaranların veyahutta cam-

I lan kıranların 6 sının. Millet Partili, 6 sının 
Cumhuriyet Halk Partili, 6 sının Adalet Partili 
ve bir kısmının da partisiz kişilerden ibaret bir 
grup olduğunun anlaşılmasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Dengiz, 20 dakika doldu 
! efendim. 
I ORHAN DENGÎZ (Devamla) — Çok teşek

kür ederim efendim. Bağlıyorum müsaadenizle. 
Muhterem arkadaşlarım, öğretmenler boyko-

I tu hâdisesi şüphesiz memlekette bir huzursuzluk 
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meydana getirmiştir. Bunu kabul etmek lâzım
dır, bir huzursuzluk meydana getirmiştir, ama 
bu huzursuzluk Türk Milletinin ve Türk halkı
nın kalbinde meydana gelen huzursuzluktur. Bu 
huzursuzluk Boyabat'ta şu hâdiseyi doğurmuş
tur, fakat Türkiye'nin başka hiçbir yerinde böy
le bir olay meydana gelmemiştir. 

«Böyle bir huzursuzluk sırasında 6 ncı filo
nun memleketimizi ziyareti doğru muydu?» gibi 
bir cümle de önergede yer almaktadır. 6 ncı fi
lonun memleketimizi ziyareti bir program tah
tında yapılmaktadır. Bundan birkaç ay evvel ya
pılan bir müracaat bu hâdiseler ortada yokken 
Hükümet tarafından kabul edilmiştir. 

Fakat, «izmir'de bu hâdiseleri önliyecek ted
bir alınmadı» demek doğru değildir. İzmir'de 
hâdiseyi önliyecek tedbir alınmıştır. Alınmamış 
olsaydı muhakkak ki, hâdise olarak vasıflandı
rılan öğrencilerin yürüyüşünden ve yalnızca 
protestolarından başka daha birçok olaylar ce
reyan edebilirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten memle
ketimizin bugün içinde bulunduğu meseleler
den birisi ve en mühimmi sağ ve sol meselesidir. 
Aşırı sağ ve solun devamlı çatışması, memleket
te rahat ve huzur içerisinde yaşamak istiyenle-
rin maalesef rahatsız olduğu yegâne mevzular
dan birisidir. Hükümetimizin bu konudaki ted
birlerinin müsellem olduğunu biliyoruz. Bütün 
grupumuz, Hükümetimizin ciddî tedbirlerinden 
emin bulunmaktadır. Bendeniz konuşmamı bu
rada bitiriyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayı-1* Çağla -
yangil, buyurun. 

DIŞİŞLERİ BADASTI İHSAN SABEi ÇAĞ
LAYAN ̂ İL (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım. 

Sayın Hilmi İşgüzar'm, gensorusundaki iddi
asına göre; HATO İttifakının bir üyesi bulunan 
Türkiye Hükümetinin, yine aynı ittifak mucibin
ce Avrupa'da ve Akdeniz Bölgesinde savunma 
görevi deruhde eden 6 ncı Filo'ya izin vermiş 
olmanın iki sanığından biri olarak huzurunuzda 
bulunuyorum.- (Gülüşmeler) 

önergeyi şeklî ve hukukî bakımdan tetkik 
ederseniz, önerge Hükümete tevcih edilmediğine 
göre burada bir Hükümet sorumluluğu bahis 
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konusu değil. Hükümet siyaseti de tenkid edil
miyor. O siyaseti yanlış tatbik eden iki vekil 
hakkında gensoru açılmıştır; içişleri ve Dışiş
leri bakanları hakkında. 

Evvelâ önerge sahibine, hiçolmazsa bu se
ferlik Hükümetimizi tenzih buyurduklarından 
dolayı şükranlarımızı arz ettikten sonra vekâlet
lerimize taallûk eden kısmı ile cevaplarımızı ar
za müsaadenizi rica edeceğim. 

Ne diyor önerge?.. Evvelâ Türkiye'nin kara 
bir tablosu çiziliyor; içinde ölümler var, Haki-
mo'lar var, cinayetler var, ama bunların 6 ncı 
Filo ile alâkası nasıl var, orası belli değil. Bu 
kara tablo çizildikten sonra, deniyor M; İçişleri 
Bakam nasıl böyle bir zamanda Filonun ziya
reti için müspet,mütalâa verir. Sonra o verse 
bile nasıl Dışişleri Bakanı doğacak hâdiseleri 
vaktinde kestiremez de bu müsaadeyi icra eder? 
Müsaade buyururdanız Filo ziyaretleri nedir, 
6 ncı Filo nedir, bu kısmı bir gözden geçirirsek 
belki hâdise hakkında kıymet hükümleri ver
mekte daha isabetli neticelere varabiliriz. 

Evvelâ Filo ziyeretlerini arz edeyim; ister 
dost yahut müttefik olsun, ister normal müna
sebet halinde bulunsun, tarihin uzun zamanların
dan beri deniz kuvvetlerine sahip devletlerin 
karşılıklı filo ziyareti teati etmeleri mutattır. 
Bu ziyaretler resmî olur, yâni ya bir taraf da
vet eder «Benim istiklâl günüm v?;r, benim 
şöyle bir merasimim var; dc;stumuzsunuz, siz de 
bulunmak istermi^in'iz » der veya o devletin bir 
büyük k°7^ı olur, onun cenaze merasimine katıl-
7M?k için gelirler. Ya da filoyu göndermek is-
tiyen devlet, dostluğun takviyesi, karşılıklı mü
nasebetlerin bir cemilesi, nişanesi olarak ziyaret 
teklif eder, mutabakatlar hâsıl olursa yaparlar. 
Bu ziyaretler f ayri resmî de olabilir. Bunlar 
c.asen seyir halinde olan bir filonun hissettiği 
zaruretler, teknik sebepler, ikmâl ihtiyaçları gi
bi düşüncelerle esasen seyir halinde olan bir fi
lonun civardan geçerken aynı zamanda dostane 
bir ziyaret yapması teklifiyle de karşılaşılır. 
Karşılıklı mutabakatla bu ziyaretler icra edilir. 

6 ncı Filo nedir? 6 ncı Filo bilindiği gibi 
Avrupa'da ve Akdeniz'de mevcut kuvvet denge
sinin en önemli bir unsurudur ve Avrupa için 
raklanan nükleer şemsiyenin de önemli bir cüz'-
üdür. Akdeniz'deki NATO ülkelerine bir sal
dırı vâki olursa onu korumayı ve hava deste-
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ğini sağlar. Aynı zamanda bir savaşta bu böl
gede kâin NATO üyesi memleketlere, meselâ 
Türkiye, İtalya, Yunanistan, Fransa gibi 
memleketlere gelecek yardımı temin içiiı bir 
şahdamarı mesabesinde olan Akidenizin yolla
rını açık tutmakla görevlendirilmiştir. Bu 
filo 20 senedir açık limanlarda seyreder, asıl 
üssü Amerika'dadır, Napoli'de bir kumandan
lığa bağlıdır ve günün birinde bir savaş zaru
retiyle karşılaştığı takdirde sorumluluğu uh
desinde bulunan hölgeyi tanımak, Iberalbetr 
savaş yapacağı kuvvetlerle tesanüdü temin 
için gereğinde tatbikat yapmak, manevra
lara katılmak vazifelerini üstünde taşır. 

G. P. nin sayın sözcüsü; «aslında 6 ncı Filo 
meselesi bir NATO ilişkisi ^meselesidir» dedi. 
Doğrudur, ikinci Cihan Savaşından sonra bu 
harbin fecaati ve zayiatı karşısında artık 
milletlerin "bir intibah dersi aldığı, ve ciha
nın bir müddet huzur içinde yaşıyacağı 
(beklenirken hemen o harbi bir soğuk harbin 
takilbetmesi, umumi bir kaygu uyandırdı ve 
deVletler şöyle düşündüler; İkinci Cihan Sa
vaşı beşeriyete çok pahalıya maloldu. Bu sa
vaşta beraberce çalışan devletler barış zama^ 
nında tesanütlerini izhar etselerdi ve hazır
lıklarını yapsalardı bu harb bu kadar za
yiat vermezdi, ama harbe karar verdikten 
sonra birbirinden uşak kıtalarda yaşıyan de
ğişik kuvvetlerin toparlanması, tensik edil
mesi, bir cephe haline gelmesi seneler almış 
ve bu arada beşeriyet insan vs medeniyet ola
rak büyük kayıplar vermiştir. O halids hiçbir 
taarruzî gaye gütmeksizin aynı fikre bağlı, 
aynı tehlikeye mâruz, aynı felsefeye sahip 
insanlar; birleşelim harb zamanından itibaren 
muhtemel bir savaşın süprizinden kendimizi 
koruyalım, aynı zamanda bu kuvvet karşı ta
rafa caydırıcı (bir rol oynayabilir. 

Avrupa'da hâkim olan bu kanaat bütün 
Avrupa devletlerini, tehlikeyi beraber gören 
devletleri birleştirdi, kuvvetlerini de birleş
tirdi. Bir hesap yaptılar, mâruz kaldıkları 
tehlike ile 'birleşik kuvvetleri eşit değil. Ken
dilerini tehdit eden kuvvet, müçtemi kuvvet
lerinden fazla. Üstelik bir de açıkları var, 
nükleer silâhlara mâlik değiller. Amerika'nın 
•bu ittifaka dâhil oluşu, aradaki kuvvet mu
vazenesini dengeye getirmek ve yolksuzluğu his
sedilen nükleer silâh dengesizliğini korumak 

için yapılmıştır. 6 ncı Filo da burada Avrupa'
nın bu konuda desteğini ve muvazene unsurunu 
teşkil eden bir kuvvet olarak duruyor. 

NATO kurulmuş, 6 ncı Filo hizmete girmiş, 
ziyaretler yapılıyor, demin de arz dttim; ittifak 
olmasa da yapılıyor, fakat 1962 öenesinin Eylül 
ayında denmiş ki, bu ziyaretleri NATO camia
sı içinde bir usule bağlıyalım, yeknesak bir 
tarza irca edelim. Birtakım devletler oturmuş
lar, bunu yapmışlar. Türküye 'de bir ilki ay sonra 
Kasını ayında bir koalisyon vardır; C.K.M.P., 
C.H.P. ve Y.T.P koalisyonu; bir istanâkla bu 
anlaşmaya dâlhil olmuş, «Ben de bu anlaşmanın 
içindeyim, ben de ziyaretlerimde bu usulü te-
kpfcbül ediyorum» dıemiş. Ziyaretleri üçe ayır
mışlar; Manevralar, tatbikatlar; NATO askerî 
komiteıferıinı&e karar veriliyor, tarihleri icra 
tarzı ona göre yapılıyor. 

Resmî ziyaretler; demin arz ettim, davet 
olursa veya teklif olursa; gayri resmî ziyaret
ler tekillik sebeplerle yapılıyor. Amerika'nın 
6 ncı Filoisundlan birtakım gemileri Karaldenize 
geçımek zaruretini duyuyorlar, izin alıyorlar 
ve o izin cmaısmda gelişler'inde veya çıkışların
da yahut seyir halinde iken ikmal, teknik se
beplerle, tanışmak için, belgeyi tanımak için 
ve aradaki tesanüdü artırmak gayeleriyUe gay
ri resmî ziyaretler yapılıyor. Bu, anlaşmaya 
da varılmış, usulü bağlanmış. Bu ziyafetler, 
A, P. adına konuşan arkadaşımın gayet güzel 
ifade ettiği gibi, evveliden programlanır, çün
kü gemilerin «calenldrier» leri vardır, vazifele
ri, gezişleri, alacağı görevler, yapacağı işler 
çok evveliden hesaplanır. Tabiî askerî tatbikat 
hâriciindeki reisin: veya gayri resmî ziyaretlerde 
ev sahibi hükümetin mütalâası sorulur. Bu mü
talâaya muhatabolan askerî maka^nlanmızdır, 
eğer askerî ihtiyaç için ise. Gayri resmî ise Dış
işleri Bakanlığıdır. Dışişleri Bakanlığı o mev
simlerin müsaidolup olmadığını içi silerinden, Ge
nel Kurmay Başkanlığından istişare eder, plân
lanır, müsaadeleri verilir ve ziyaretler yapılır. 

Şimdi, arkadaşımız diyor ki; «Bu ziyareti 
yaptırdınız ama aşın sağ, aşırı sol mücadelesi 
memlekette bu halde iken ve durum, asayiş bu 
vaziyette iken bu müsaadeyi vermek hatadır; 
çünkü Türk bağımsız politikasını münakaşa or
tamına atıyorsunuz.» önergeyi tetkik edenken 
de gördük ki arkadaşımız bunu bir hükümet 
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sorusu yapmadığına ve niçin müsaade verdin 
değil de neye böyle bir zamanda müsaade ver
din, dediğine g'öre muarız olduğu şey, müsaade 
verilmesi değil, müsaadenin zamamıdıır. Bu za
man da evvelden hazırlandığına, hesaplandığı
na, programlandığına göre, arkadaşımızın mü
talâasına uymak ioaJbeder ise, T. 0. Hükümeti 
aynı itifaJk içinde bağlı bulunduğu ve savunma
sını beraberce yapmayı taahhüdetıtiği milletle
re karşı; affedersiniz, biz size ıbu tarihte gel
menizde mahzur yoktur dedik ama işler (karış
tı, vakıa Meclisteki sekiz partinin yedisi NATO 
ya taraftar, yaptığımız seçimde NATO ya bağlı 
oluşumuz üzerinde hiçbir münakaşa da cere
yan etmedi, ancak yüzde 2 küsur rey alan 
bir parti bu siyasete aleyhtar ve birtakım da 
cüzi talebe grupu imuhalefet ediyor, Türk umu
mi efkârının gocunduğu yok, bunu size temin 
©derim, fakat bu küçük cüzün bu muhalefeti 
dolayısiyle dostluğumuz bozulmasın, iş de çı-
karmıyalım, şu ziyaretten vaz geçilişin, dedi
ğimiz takdirde miydi ki acaba Türk bağımsız
lığı münakaşa ortamından çıkacaktı? (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türkiye'nin bağımsızlığını korumak gayesi 
idiyse, arkadaşımın bu önergeyi yine vermesi 
mümkündü, ama dayanacağı sebepler ve tenkid 
edeceği adres Hükümet olmıyacaktı. Sultan Ha-
mit zamanında bdr Maarif Nazırının; «Mektep
ler »olmasaydı şu Maarif Nezaretini gayet iyi 
idare ederdim.» dediği gibi, 6 ncı Filo gelme
sin, îkili anlaşmaları feshedelim, müşterek sa
vunma tesislerimiz gitsin ama NATO bize lâ
zımdır. NATO içinde kalalım, emniyetimiz ve 
muhafazamız buna bağlıdır. Böyle bir siyaset 
mümkün mü? Müşterek sorumluluğun müşterek 
vecibeleri vardır. 

Tenkid buyurulan nedir? Amerikan filosuna, 
6 ncı filoya ziyaret müsaadesi vermek midir, 
çıkan hâdiseler midir; bu cihetin tavazzuhu lâ
zım. Burada gayet iyi yürekle konuşuluyor, 
deniliyor iki; memlekette bir sağ - sol çatışması 
var, bunun derin sebeplerine inelim, bildikleri
miz var, falan yer silâh deposuna döndü, fa
lan okul tahrik yatağı oldu, bunları araştıralım. 
Buna kim katılmaz, bunu Mm istemez? Ama 
bunu araştırmak için Hükümeti suçlamak müm
kün mü? Niçin Hükümeti suçluyarak bunu araş
tırmak istiyorsunuz? Hükümetle beraber araştı

ralım. (A. F. sıralarından alkışlar) Gensoru 
yapahm, hepimiz bildiğimizi söyliyelim. ÎUe 
bunun forması; bu Hükümet beceriksiz, bu 
Hükümet hiçbir şeye kaadir değildir midir? 
Hayır. Hepimiz beraberiz. Bu memlekette aşı
rı akımların tahribatını önlemek için her va
tandaş gibi Hükümet de sorumluluğunu müd
rik olarak bütün icaplarını yerine getiriyor ve 
o kadar titizlikle yerine getiriyor ki dikenli 
bir sahada yürüyerek bir hürriyet enflâsyonu 
içindeki Anayasanın bütün icaplarını hassasiyet
le zedelememeye gayret ederek getiriyor. Bu 
vaziyette Hükümeti suçlıyarak, bu vaziyette 
insafsız tarizlerle netice almaya imkân yoktur. 

G. P. nin Sayın Sözcüsü arkadaşım, bu ko
nulara temas etti ve dedi ki, «Biz İçişleri Ba
kanı için de isteriz, Dışişleri Bakanı için de 
isteriz, Amerikan ilişkilerini münakaşa ede
lim.» 

Sayın arkadaşlarım, Amerikan filosuna mü
saade verildi diye Türk - Amerikan ilişkileri mü
nakaşa edilmez. Otururuz, Türk - Amerikan 
ilişkilerinin nîkü-ıbedini burada herkes bildi
ğini ortaya kor, münakaşa ederiz. 

6 ncı Fiîo'nun Kıbrıs işine müdahalesi vâki 
olmuş. Eski bir tarihtir, burada hesabı veril
miştir, tarafımızdan söylenmiştir. Müdahale an
laşmasında Kıbrıs'a aJslker çıikarmaımız için Ame
rika'nın müsaadesini almak şartı var mıydı? 
Hangi Devlete sorarsınız; bana izin ver de şu 
elimdeki silâhla bunu tepeleyeyim, derseniz de, 
«ne kadar iyi, bir de benim için vur mu» diye
cektir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesler1!, al
kışlar) Ne mecburiyetle izin istediniz? Aynı hâ
dise tekerrür eltti. O zaman Amerikan radyo
ları; «katiyen bir itirazımız yoktur, Amerikan 
filosu bölgede değildir» diye bar bar bağırır
ken evvelki hâdiseyi multaaddedip, ondan mu
ahhar hâdiseyi hiçe sayarak 6 ncı filoyu veya 
Türk - Amerikan ilişkilerini bu açıdan eleştir
mekte ne fayda var? Türk - Amerikan ilişkile
rinin iyi, kötü tarafları üzerinde genel görüş
me yapalım, hepimiz izahat vermek suretiyle, 
iknaa muvaffak olabildiğimiz kadar umumî ef
kârı ve Yüce Heyetinizi tatmine hazır ve ama
deyiz, ama bunu böyle acayip metodlarOa ve 
behıemahal gensoru çerçevesi içinde getirmek
te bir fppda ve samimiyet göremediğimizi arz 
etmek me^uıiyelimdeyiim. 
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Zannediyorum ki, önergenin bizimle ilgili 
kısmı hakkında kâfi derecede malûmat vermiş 
bulunuyorum. Beni dinlediğiniz için Yüksek 
Heyetinize şükranlarımı arz ediyorum. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — içişleri Bakanı Sayın Haldun 
Menteşeoğlu, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE
ŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla üyesi) 
— Sayın Başkan, değerdi arkadaşlarım; 

iSayın işgfüzar'm vermiş olduğu gensoru 
önergesinin muhtevasında ne hakikat, ne isa
bet, ne de haklılık vardır. Meseleyi bu yönle
rinden alarak kendisine cevap sunacağım. 

Evvelâ, arkadaşımız emniyet, asayiş bakı
mından bir kötümser tablo çizmiştir. Bugünkü 
durumun arkadaşımızı teyideder mahiyette ol
duğunu iddia etmek güçtür. 

'Bir kere 1,5 aydır işbaşında bulunan bir 
Hükümetten her şeyi beklemek gibi bir gay
rette haklılık da yoktur, isa'bet de yoktur. Ama 
şu söylenebilir; Siz Hükümet programında em
niyet ve asayiş meseHesimi birinci plânda müta
laa edeceğinizi beyan ettiniz. Bu 1,5 aylık za
man içinde bu taahhüdünüze vefa göstermedi
niz, denilir ve bunun delilleri getirilir. Bu mü
nakaşa edilebilir. Ama arkadaşımız böyle yap
mamıştır. Biz Hükümet programında, her za
man olduğu gibi, her konuda olduğu gibi ne ta-
ahhüdettiksek, o taahhüdü ifanın gayreti içine 
girmişizdir. Taahhüdettiklerimize vefalı olmu
şuzdur. 

Mesuliyet deruhde ettiğimiz andan itibaren 
emniyet, asayiş meselesi üzerinde gayet objek
tif bir görüşle yeni bir metot getirmeye çalış
tık. îl, çevre ve merkez işbirliğini sağlıyan tek
sifi karakter taşıyan bir metot, merkezi sıklet 
kurmayı esas tutan bir metodu uygulamaya 
çalıştık ve bu 1,5 aylık zaman içinde, istatistik
lere bakarsanız suçların adedinin düştüğünü ve 
hem önleme, hem de takip çalışmalarının etkili 
sonuçlar verdiği bir gerçektir. Suçun adedi düş
müştür, takipte de büyük bir canlılıkla netice
ler alınmıştır. Bunlar tetkik edilmeden, deliller 
ortaya konmadan, rakamlar konuşturulmadan 
yuvarlak ifadelerle ve hissî üslûplarla meseleyi 
hallettim veya meseleye çözüm getirdim, de
meye imkân yoktur. 

Aşırı uçlarla mücadeleye temas ediliyor; 
«Bunların kökleri, mihrakları kazınmalıdır» 
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deniyor ve arkadaşımız demiyor ki; «Hakika
ten aşırı uçlarla, kanunsuzlukla, anarşi ile ciddî 
bir mücadele başlamıştır, birçok mihraklara gi
rilmiştir, deliller tesbit edilmiştir ve bir azim 
ortaya konmuştur, bunun devamını istiyoruz.» 
Bunu demek şöyle dursun, yapılan bu çalışma
nın yerinde ve isabetli olduğunu ve devam edil
mesi lâzımgeldiğini dahi söylemek istemiyor. 
Sadece tenkid kâfi değil, biz tenkidden çekinen 
bir iktidar değiliz. Ama gerçekleri ortaya koy
manın, doğru olan işin, bu doğrudur, doğru ol
madığını gördüğünüz işe de doğru değildir, de
meniz lâzım. Yalnız bir taraftan kusurları, ha
taları bulma gayreti içine düşersiniz ve bunları 
da gerçeklere oturtamazsanız ne iddianız sabit 
olur, ne de inandırıcı yönünüz olur. Arkadaşı
mız vermiş olduğu önerge ile bu tavrın içinde 
görülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek suçları ön
leme ve gerekse suçları takip hususunda yeni 
bir metotla çalışmakta olduğumuzu ifade ettim. 
Bununla demek istemiyorum ki, artık suçlar iş-
lenmiyecektir. Bu, dünyanın hiçbir yerinde söy
lenecek bir söz değildir, söylenmemiştir ve söy
lenemez. Ama hükümetlerin hüner ve ehliyeti, 
işlenecek suçların adedlerini azaltmaktadır. 
Önleyici tedbirlerini canlı tutmakta, yürütmek
te ve suç faillerini yakalamadaki sistemini dai
mî olarak canlılıkla icra edebilmektedir. Biz bu 
yoldayız. Bâzı sıkıntılarımız elbetteki var, ama 
bu sıkıntıları yenmenin mücadelesi içindeyiz. 

Hal böyle iken; «Güney ve Güney - Doğu 
bölgeleri kanun kaçakları tarafından parsellen-
miştir» tarzında bir teşhis koymada isabet ola
maz. Orada gece gündüz çalışan vazifeliler var. 
Bendeniz İçişleri Bakanı olarak Güney ve Gü^ 
ney - Doğu bölgesini yedi gün müddetle gez
dim. Oranın bu konudaki meselelerini biliyorum 
ve arz ettiğim şekilde hedefleri belli bir istika
mette ve güvenlik kuvvetlerimizin bir koordi
nasyonu içinde çalışmaları vardır. Bu çalışmayı 
yürütmekteyiz. 

Vazifeliler, jandarmamız, polisimiz böylesine 
bir iştirakin içinde çalışırken, bir arkadaşımız 
çıkıp da, sanki onlar hiç çalışmıyormuş gibi, 
sanki kanun kaçakları orada mutlak şekilde 
hâkimmiş gibi konuşursa, vazifelilerin şevkini 
ve moralini bozmuş oluruz. Bunda da fayda 
yoktur. Bu bakımdan bir arkadaşımızın bu isti-
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kametteki konuşmasını yerinde ve değerinde 
bulmadığımı ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın İşgüzar Bo
yabat hâdiseleri üzerinde de durdu. Grupu-
muz adına konuşan değerli arkadaşım b\& 
kesimde gerçeği dile getirdi, aydınlattı. Ama 
bendeniz ehemmiyetli bulduğum birkaç nokta
ya temas etmekle iktifa edeceğim. 

Şimdi arkadaşımız diyor M, «Boykotlar ya-
( pildi, halk reaksiyonel hale geldi, tecavüzler 

yaptı, işte bunun misali de Boyabat'tır. Binaen
aleyh, İçişleri Bakanı bu konuda tedbir almadı.» 
tedbir almadığımızı kendisi araştırmış değil
dir. Araştırmış olsa, objektif olsa, resmî merci
lerden bunu soracaktır. Bunu sormadan kendisi
ni enfüsi bir görüşü olarak, kanısı olarak haki-1 

katmış gibi bu kürsüden dile getirdi ki, bu nok
tada haklı değildir arkadaşlarım. Kendisine şu
nu ifade etmek isterim ki, A. P. iktidarı ve onun 
Hükümeti hem dirayetin, hem basiretin, hem ön
görüsün sahibidir. Bu hâdisede de bu niteliğine 
davranışlar karşısında reaksiyonel olma, hak
kımızın micazıdır, hasletidir. Haksızlığı Türk 
Mületi kabul etmez. Kanunsuz davranışlardan 
Türk Milleti hoşlanmaz. Büyük Milletimizin bu 
hasletini bildiğimiz için ayın 12 sinde, daha 
boykotlar başlamadan evel şifre ile valilere ta
limat verdim. «Öğretmenlerimizin yapmakta, 
olduğu bu hareket kanunsuzdur, Memurin Ka
nununa, Devlet Personel Kanununa, Personel 
Sendikası Kanununa, Türk Ceza Kanununa ay
kırıdır, öğretmelerin arzu ve taleplerinin mü
nakaşası ayrı bir konudur, ama yapılan hare
ket gu bahsettiğim kanunları çiğniyen bir ha
rekettir, bunun karşısında büyük milletimizin 
müteessir olur, reaksiyonel bir duruma geçe
bilir, birtakım yürüyüşler yapılabilir, bunlar, 
için tedbir alınız, yürüyüş için talepte bulunan
larla müslikane temas temin ediniz, vazgeçir
meye çalışınız, tecavüzkâr hiçbir hareket is-r 
temiyoruz» dedik. «Tedbirlerinizi alın» dedik 
ve bütün vali arkadaşlarımız bu tedbirleri al
dı. Nitekim Boyabat hâdisesinde bu tarzda tav 
limat aldığı içindir ki vali, yürüyüş talebinde 
bulunanları ikna etmiştir; «Bu doğru değildir, 
evet kanunsuz harekettir ama yürüyüş yapf 
mayınfe, müessif hâdiseler olabilir.» demişler. 
Bu acaba dirayetin, öngörürlüğün bir delili de
ğil mi? Basiretsizliğin delili mi, basiretin de

lili mi? Elbetteki basiretin delilidir. Eğer biz 
o tedbirleri almamış olsaydık Türkiye'nin muh
telif yerlerinde buna benzer birtalam hareket/ 
ler olacaktı, yürüyüşler olacaktı. Bunlara te
şebbüsler olmuştur. Yalnız Boyabat'ta değil, 
Türkiye'nin muhtelif yerlerinde teşebbüsler) 
olmuştur. Batı'da olmuştur, Doğu'da olmuş
tur, Güney'de olmuştur, Ama vali arkadaşla* 
rım, idareci arkadaşlarım bunları hem önle-. 
miş, hem de kesin önleyici tedbiri ortaya 
koyduktan sonra bâzı teşekküller bunlardan 
sarfınazar etmiştir. Sayın işgüzar, eğer mantı
ğınıza kullanırsak, eğer hakikati dile getirir
sek ikinci Demirel Hükümetinin basiret içinde 
olduğunu ispatlıyan yeni bir delildir bu. 

Arkadaşımız, lise binasına tecavüz edildiği
ni, kaymakama komünist denildiğini, kayma
kamın ailesiyle beraber kaçtığını ifade etti. 
Bunlar arkadaşlar, yine hakikate uymamakta
dır. TÖS'ün bir camı kırılmıştır. Eğer biz ted^ 
bir almamış olsaydık başka tahribat da yapı
labilirdi. Ama bu, lise müdürünün, değerli ar
kadaşımın da söylediği gibi, halkı tahrik eden, 
halkı hakir gören bir sözünden dolayı olmuş
tur. O tahrik karşısında müteessir olan halk, 
oraya doğrul yürümüştür. Kaymakamın 
ailesiyle beraber kaçtığı hilafı hakikattir. Böyle 
bir şey yoktur. Yalnız, hâkimle savcı bu hâdi
selerden sonra, tevkif kararları verildikten 
sonra birtakım endişeye düşerek başka bir ka
zaya gitmişlerdir ve yanlış hareket ettiklerini 
öğrendikleri için tekrar Boyabat'a dönmüşlerdir. 
O zaman da değil, tecavüz esnasında da değil. 

Burada arkadaşımız yine bir yanlışlığın için
dedir, yine hakikatleri çiğnemiştir. Bu hareket
leri, cam kırma hâdiselerini A. P. mensuplarının 
yaptığını söylemek istemiştir. Yine grupumun 
değerli sözcüsünün ifade ettiği, gibi, bu da doğ
ru değildir. Kendi partilerinin ilçe başkanları
nın babası bu topluluğun içinde vardı. Halen 
mevkuftur. Millet Partisinin.... 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Olabüir. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Olabilir elbette. Ama za-
tiâliniz, «A. P. bunu yaptı» diyorsunuz. Yan
lış, hilafı hakikat ve yalan. Bütün partilerin 
mensubu var, partisiz vatandaş da var. Demek 
ki, Boyabat topluluğunun, sosyal topluluğun 
bir reaksiyonudur bu. Bunu, A. P. mensupla-
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rina ne hakla, ne vicdanla izafe edebiliyorsunuz? 
Hangi delille izafe edebiliyorsunuz? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — İddialarımın 
. resimleri var. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — «Muhtar ve bekçiler 
çağrılmıştır» diyor. Yani bir tertip yapılmış, 
A. P. hazırlanmış, muhtarları, bekçileri çağırmış. 
Arkadaşlar gerçek şudur; çağrılan hiçbir muh
tar yoktur. Ama Akçakese Karakoluna bağlı 
12 köyümüz var, 12 köyün bekçisi silâh senet
lerini yenilemek için karakola gelmişlerdir. Bu 
hâdiseyle ilgisi yok. Tabiî ve normal. Kanuni 
bir muamele. Muayyen zamanı bittiğinde o kır 
bekçileri gelir, karakolda silâhlarının senetlerini 
yeniletir, silâhlarına baktırır. O gün de bun
lar gelmiş. Ne yürüyüşte var, ne arkadaşımızın 
tecavüz dediği harekette var, normal olarak 
gelmiştir. Binaenaleyh bu da arkadaşımızın 
yine gerçeklere uymıyan beşinci iddiasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu anahatlan ihti
va eden konuşmamla Sayın İşgüzar'm gensoru 

» « ^ 1 
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önergesinin iler tutar yeri kalmadığı, gerçeğe 
uygun olmadığı, tamamiyle hissî olduğu, tama-
miyle bir politik menfaat taşıdığı ve o maksatla 
verildiği akişâr olmuştur. Gensorunun açılıp 
açılmaması elbette ki yüce takdirinize aittir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Hilmi işgü
zar'm, öğretmen boykotları sırasında mal ve can 
emniyetinin ihlâl edildiği ve gergin bir zamanda 
6 ncı Filonun İzmir'e gelmesine müsaade veril
diği iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca İçişleri ve Dışişleri bakanları hakkında 
gensoru açılmasına dair önergesini oyunuza su
nuyorum. 

Gensorunun gündeme alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Vakit gecikmiş olduğu cihetle 24 Aralık 1969 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 21,00 
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18 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 1 2 .1969 Pazartesi 

Saat : 15.00 

A - BAJŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 
«6 arkadaşının, İstanbul'da öldürülen öğrenci
ler dolayısiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uy
arınca Başbakan hakkında bir Gensoru' açılma
sına dair önergesi (11/1) 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm, Türkiye Odalar Birliği üzerinde ka
nunsuz tasarruflarda bulunulduğu iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Hükü-
mıet hakkında bir Gensoru 'açılmasına dair 
önergesi (11/2) 

3. — Sinop Milletvekili • Hilmi İşgüzar'ın, 
öğretmen boykotları sırasında mal ve can em
niyetinin ihlâl edildiği ve gergin bir zamanda 
'6 ncı Filonun İzmir'e gelmesine müsaade 
verildiği iddiasiyle Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarınca İçişleri ve Dışişleri bakanları 
hakkında bir Gensoru açılmasına dair öner

g e s i (11/3) 
4. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki 

arkadaşının, İktisadi Devlet Teşekküllerinde is
rafa sebebiyet verildiği iddiasiyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi ile, Sinop 
Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile sivil, askerî ve resmî müessese
lerin dinlenme kampları için yapılan harcama
la r konusunda bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/4, 10/8) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının 
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için 
l)ir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/5) 

6. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
•dair önergesi (10/7) 

7. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dışv ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

9. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

10. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/1) 

B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 
projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 



4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu ('6/8) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Eıza Uzuner'-
in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

9. — Ankara Milletvekilli Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

13. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve ikaımu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Balkanından sözlü sorusu (6/19) 

16. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak, merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
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I dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 

(6/20) 
17. — Sürt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -

Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanımdan sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra-

I namdaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Eıza Uzurıer'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma balkanlarından sözlü sorusu (6/23) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekili Ali Rıza ıGrüllü'-
nüın, çiftçilerin yeıtıeni Ikadar zirai krediye ka-
vuşmıalairı için bir (Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair 'Ticaret Bakanımdan sözlü sorusu (6/25) 

22. — ıSalkarya Milletlvelkili Hayrettin Uy-
sal'ım, Barış gönüllüsü »olarak Türkiye'ye .gön
derilen Amjerikaılılara ıdair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarımdan sözlü (sorusu (6/26) 

23. — iSivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'mun, (Sivas ışınımları dahilindeki Boz-
'kıırt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakamımdan söziiü sorusu '(ı6/27) 

24.. — Sivas Milletvekili Mustafa Keımal 
Palaoğlu'mum, lbir ıgazetade yayıımılanan '«Ata
türk'e ait eşyalara» ıdair Millî Eğitim, Balkanım
dan ısiözlü öoırasu (6/28) 

25. — İzmir (Milletvekili (Talât Orhun'un, 
İzmir'in ıSefertilhisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatımda zarara fuğrıyam (köylülere da i r 
Millî /Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

26. — İzmir Miltatvefcili 'Talât; Ormon'um, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun no zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına ıdair Tanım Bakanından 

| sözlü sorusu (6/31) 



28. — Tzımir Milletvekili Talât Orhon'ım, 
izmir'e ıbağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
cen Bakire ay'in meydana getirdiği taşkınlara 
dair [Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü \sorusu (6/32) 

29. — îzımir 'Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanonun tatbikatına dair 
Çalışma Bakamından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, Aydm'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nm, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

34. — Uşak Milletvekili Adü Turan'm, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü ısorusu (6/38) 

35. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

37. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet'-
dn, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

'38. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim. 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39. — içel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil-
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lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı işleri Müdürünün eşine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asfn]tlanrmjs:nm ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

46. — istanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

47. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «idareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülanıediğine dair Tica
ret Balkanından sözlü sorusu (6/52) 

49. — Sivas Milletvekili Mustafa Keanal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına daiir Köy işleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

öl . — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
gümrüklerde ıbekUiyen ithal mallarına dair Ma-

file:///sorusu


üye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu '(6/55)! 

52. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

53. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felaketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/67) 

54. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58)' 

55. — Samsun Mil'letveküi Ilyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Balkanından sözlü sorusu (6/60) 

57. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tanm Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğiltlim Bakanıidan söz
lü sorusu (6/62) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük

sek Hâkimler Kurulu Kanunumun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/108) (S. Sayısı: 1) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 12 .1969) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


