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vale edilmiş olduğu komisyonlardan seçi
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Slmıfa 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/4) 127: 

152 
V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 127 
1.—1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

I - GEÇEN Tl 

Birinci Oturum 
Çoğunluk olmadığı için birleşime bir saat 

ara verildi. 
İkinci Oturum 

Sayın üyelerin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi binasına gelecek ziyaretçi ve görevlilerlin 
hareket tarzlarına ilişkin yönetmelik esas
larına göre misafir ve ziyaretçilerini kabul et
meleri hususu Başkanlıkça açıklandı. 

Ankara Milletvekili Orhan Eren'in, tmar ve 
İskân Komisyonundan çekildiğine dair önerge
si Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

istanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın; 
Zekeriya Sertel olayında Anayasaya aykırı ha
reket edildiği iddiasiyle Başbakan ve İçişleri 
Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca bir gensoru açılmasına dair önergesi 
okundu ve gensorunun gündeme alınıp alınma
ması konusunun gelecek birleşimde görüşüle
ceği bildirildi. 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddeleri
nin yeniden düzenlenmesine ve bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun tasansı kabul 
olundu. 

Emekli Sandıklariyle Maluliyet, İhtiyarlık 
ve ölüm sigortaları kanunlarına tâbi hizmetle
rin birleştirilmesi hakkındaki kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 

Sayfa 
kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(1/22) (S. Sayısı : 8) 127,153:156 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 23 ar
kadaşının, Emekli Sandıklariyle Maluliyet, İh
tiyarlık ve Ölüm sigortaları kanunlarına tâbi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 228 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi 
ile Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 
10 arkadaşının, Emekli Sandıklariyle Maluli
yet, İhtiyarlık ve Ölüm sigortaları kanunla
rına tâbi işyerlerinde geçen hizmetlerin bir
leştirilmesi hakkındaki 228 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir mad
denin kaldırılmasına dair kanun tekliflerinin, 
komisyonca geri alman maddeleri dışındaki 
maddeleri, kabul edildi. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağıl cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısının maddeleri kabul olunarak tümü açık 
oya sunuldu ise de, oyların ayırımı sonunda 
çoğunluğun sağlanamadığı, oylamanın gelecek 
birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

14 . 1 . 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,45 te son 
verildi. 

Kâtip 
Başkan Erzurum 

Ferruh Bozbeyli Naci Gactroğlu 
Kâtip 
Ordu 

Memduh Eksi 

rANAK ÖZETİ 
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M. Meclisi B : 25 14 . 1 . 1970 O : 1 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğlu ve Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun 42 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/220) (Adalet ve Plân komisyonlarına) 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör'ün, toptancı halleri kanun teklifi 
(2/221) (Adalet ve içişleri komisyonlarına) 

3. — Maraş Milletvekili Attilâ imamoğlu ve 
2 arkadaşının, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
2/222) (Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyon
larına) 

4. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'm, 
Deniz yıpranma kanunu teklifi (2/223) (Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarına) 

5. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı il İdaresi Kanununun 
8 nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun teklifi (2/224) (Millî Eğitim 
ve İçişleri komisyonlarına) 

6. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ile 
Kırşehir Milletvekili Oevat Eroğlu'nun Ata
türk'le 19 Mayıs 1919 da Samsun'a çıkan ve 
Millî Mücadelenin temelini atan kahramanlara 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak

kında kanun teklifi (2/225) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

7. — Zonguldak Milletvekili Kevni Nedim-
oğlu ve 10 arkadaşının, Yargıtay Teşkilâtına 
raportör kadroları eklenmesine ve 3856 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi (2/226) (Adalet ve 
Plân komisyonlarına) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Âdil 
Altay'ın, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
geçici 17 nci maddesinin değiştirilmesi ve ge
çici yeni bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/227) (Adalet Komisyonuna) 

9. — Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcı-
oğlu ve 3 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanunu
nun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenme
sine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi (2/228) (içişleri, Ada
let, Anayasa ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
10. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka

sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/39) (S. Sayısı : 14) 

11. — 1969 Kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/141) (S. Sayısı : 15) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu) - Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 25 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerden yoklama neticesinde burada bulunan 

arkadaşlarımızın mevcudiyetlerinin tevsiki ba
kımından «Burada» demelerini istirham edece-

— 123 — 
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ğim. Başkanlık ta, «Burada» veya «Yok» diyo 
zapta geçirecektir. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklama sonrası gelenlerden, 

1. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'mm, 
fındık bölgesi üreticilerinin durumu ve gerekli 
tedbirlerin alınması hakkındaki demeci.. 

BAŞKAN — Sayın Ata Topaloğlu, fındık 
'bölgesi üreticisiyle ilgili gündem dışı söz iste
miştir, buyurun. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) - - Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Geçimini sadece fındık üretimine başlamış 
olan iki milyondan fazla fındık üreticisi son de
rece sıkıntıya düşmüş bulunmaktadır. 1963 
yılında olduğu gilbi 1989 yılı ürünü de köylü
nün ellinden birkaç ay gibi kısa bir zamanda 
çıkıp büyük tacir ve ihracatçıların deposuna 
girdikten sonra ortaya çıkan fiyat artışından, 
iki yıldır, ikiyüz milyon lira civarında köylü
nün esbinden aracıların cebine intikal efcmiş 
bulunmaktadır. 

Bu sömürü düzen, C. H. P. tarafından, 1969 j 
yılı fındık ürünü henüz dalda iken görülmüş I 
ve Hükümeti uyaracak bir bildiri yayınlana- | 
l ak fındık fiyatlarının 650 kuruştan açılması ' 
istenmiştir. 

Diğer taraftan fındık bölgesinden gelen bir
çok üretici temsilcileri Sayın Başbakanla görü
şerek durumu anlatmışlar, fiyatların hiç olmaz
sa 6 liranın üzenimde açılmasını rica etmişler
dir. İktidar kendisinin bu kadar uyarılmasına 
rağmen, öne sürülen müspet gerekçeleri nazara 
almadan 570 - 530 kuruş üzerinden FİSKO BİR
LİK'e fiyat açtırmıştır. Zaten çok borçlu olan 
fındık üreticisi kısa bir zaman içinde elindeki 
fındığı satmak zorunda kalmış, aracıların de
polarına fındıklar girer girmez, kabuklu fındık 
fiyatı derhal 720 kuruşa yükselmiştir. 150 ku
ruşa yakın yükselme karşısında, sadece 19G9 
yılı ürünümden yü;î milyonun üzerinde kâr sağ
lamışlardır. Bu durum 1968 de de, biraz eksiği 
ile böyle olmuştur. 

Tamamen ihraç mallı olan fındığımızın yur
da getirdiği - yılına göre - yüz milyon ve bâzı 
yıllarda. daha da fazla dolan, Hükümet 9 lira-

lûtfan, Başkanlığa bir kâğıt göndermelerini rica 
edec-ağir/ı. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

dan Türk Parasına çevirterek üreticiye intikal 
•etî/irmekt3 ve fındıktan gelen milyonlarca do
ları da dış seyahai harcamalarına ve yurt dı
şına çıkan vatandaşlara 13,5 liradan satmak 
suretiyle beher fındık dolarından 450 kuruş ka
zanmaktadır. 

'Böylesine açık ve sarih üretici aleyhine de
va n etmekte olan bu düzenin değiştirilmesi ve 
insafa gelinmesini rica ediyoruz. 

Fındık üreticisini aracılara soydurmak, üre
ticiyi sefil hale getirmek, hükümetlerin insaf
sız tasarruflarından bir örnek teşkil etmeme
lidir. 

Anayasamızın 52 nci maddesi; «Devlet, hal
kın gereği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin 
toplumun yararına uygun olarak artırılmasını 
r ağlamak, toprağın kaybolmasını önlemek, ta
rım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeği-

! ni değerlendirmek için gereken tedbirleri alır.» 
: demek suretiyle hükümetleri isabetsiz, vatan-
I daş aleyhine alınacak kararlardan menetmiştir. 
I Tarım konusundaki düzeni Anayasamız bu şe

kilde ifade ederken, hükümetlerin Anayasa em
rini toplum, aleyhine değil, toplum yararına 
kullanmasını emretmiş tir. 

Hükümet icraatlarının bu konuda toplum 
yararına olmasını candan temenni ediyorum. 

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 
kısaltılmış ismiyle FİSKO - BİRLİK isimli, 
merkezi Giresun'da olan bir kuruluş vardır. 
Bu kuruluşun vazifesi; kooperatiflerin üretici
den almış oldukları malar ı iç veya dış pazar
larda satmak, ortaklarına kâr veya zararı inti
kal ettirmek ve her yıl kongresini yapmak su
retiyle Genel Kurulda ortaklarına hesap vermek, 
ayrıca Hükümet tarafından kendisime tevdi edi
lecek görevleri yapmak gibi anamukavelename-
3İnin ve kanunların şart koştuğu gerekleri yeri
ne getirmektir. 

Bu kuruluş 30 yıl evvel çıkarılan anamuka-
velânamieısiyle idare edilmlektedir. Geçen bu 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KUEULA SUNUŞLARI 
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30 yıl içindeki değişen şartlar karşısında nasıl 
vazife görebildiğini yüksek takdirlerinize iarz 
ederim. 

Yıllık g*enel kurul kongrelerini 4 yıldır yap
mamıştır. Ortaklarına hiçbir zaman kâr ve za
rarlarını intikal ettirmez. Fındığı Hükümetin 
emri ile fiyatlandırır ve hiçbir vazife görmeyen 
yüzlerce memur istihdam eder. Bir tacirin on 
memurla yaptığı mubayaayı orası yüz memurla 
yapar ve netice olarak tamamen keyfî ve şahsi 
icraatların yürütüldüğü, hüviyetini kaybetmiş 
bir teşekkül halinde görülmektedir. 

Bu yıl zannederim, FÎSKO Birlik 40 bin to
nun üzerinde 570 veya 580 kuruştan fındık 
mubayaa etti. Tacirlerin depolarına giden mal
lar bittiğine göre, FİSKO Birliğin almış olduğu 
üründen, ortaklarına, bugün piyasa farkı olan 
1 lira gibi bir miktar fiyat farikı avans ola
rak verilmelidir. Bu, ortakların tabiî hakkıdır. 
Borçlu olan fındık üreticisi bu yıl bahçelerine, 
tarlalarına suni gübre verememek gibi bir du
rumla k-r.-şı karşıyadır] ar. Çünkü kooperatif
lerden alııaii .s^ni gübrelerin rarasının yüzde 
50 ye yakın bir kısmı ödenempmişfcir. Gübre 
kullanılmaması, üretimi azaltacaktır. Fiyat 
farkları verildiği takdirde, kooperatiflere ürün 
teslim eden ortaklar hiç olmazsa bundan kolay
lık sağlamış olurlar. 

Sayın milletvekilleri, konuyu huzurlarınıza 
getirmiş bulunuyorum. Diğer istek ve diğer 
meseleler yanında, Hükümetten, fındık konu
sunda arz etmiş olduğum aksaklıkların kısa za
manda ve acilen giderilmesini istirham ediyo
rum. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

2. — Fransa Millet Meclisi Başkanının, Mil
let Meclisi Başkanı ve eşliğinde bir milletvekil
leri kurulunu Fransa'ya davetinin kabul edilme
sine dair Başkanlık Divanı kararı, 

BAŞKAN — Fransız Millet Meclisi Başka
nının davetiyle ilgili Başkanlık Divanı kararını 
okutup tasviplerinize arz edeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı 
Karar No. : 9 Karar tarihi : 8 .1 .1970 

1. Fransa Millet Meclisi Başkanı Achille 
PERETTÎ'nin, Millet Meclisi Başkanımızı, refa
katinde bir milletvekili heyetiyle birlikte Fran-

sayı ziyaret için yapmış olduğu davetin kabul 
olunması yolundaki Başkanlık Divanı mütalâa
sının Genel Kurulun tasvibine sunulmasına ka
rar verilmiştir. 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanı nezare
tinde bir Parlâmento Heyetinin Pransa Parlâ
mento Meclisi Başkanının davetine icabet etmesi 
hususunu tasviplerinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'
ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin kalkın
dırılması ve yaşama seviyesinin yükseltilmesi için 
alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek maksa-
diylc bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/19) 

BAŞKAN — Araştırma önergesini okutuyo
rum : 

13 . 1 . 1970 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. Yurdumuzun ayrılmaz parçaları olan 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgemizin ha
len içinde bulunduğu çok müşkül şartlar; Hü
kümetin her türlü oy endişesinden uzak, çok 
âcil tedbirler almasını gerektirmektedir. 

2. Bu bölgelerimiz; hangi yönden bakılır
sa bakılsın, diğer bölgelerimizle kıyaslanmıya-
cak bir eşitsizliğin, bir adaletsizliğin ve kader
leriyle başbaşa bırakılmıslığın içerisinde bulun
maktadırlar : 

a) Bu bölgelerimizde mağara devri yaşıyan 
insanlar küçümsenmiyecek miktardadır. 

b) Bu bölgelerimizin köylerinde yaşıyan, 
Atatürk'ün; «Köylü efendimizdir» dediği insan
larının büyük çoğunluğu hayvanlariyle birlikte 
tek odanın içinde barınmaktadırlar. 

c) Bu bölgelerimizde can ve mal emniyeti 
yoktur. Bu bölgenin vatandaşı Devlete vergi, 
eşkiyaya da haraç ödemektedir. Devlete mükel
lef olduğa vergiyi ödememenin müeyyidesi hap-
sen tazyik; eşkiyaya istenilen haracı ödememe
nizi cezası ise dağa kaldırılma ve ölümdür. 

d) Bu bölgeye kâr endişesi sebebiyle özel 
teşebbüs yatırım yapmaz. Devlet eliyle yapılan 
yatırımlar ise, devede kulak kabilindendir. Bu 
zihniyetin neticesidir ki, bölgeler arasında Tür
kiye'de mevcut eşitsizlik ve çeşitli mahzurları 
tevlidetmeîıte olan sosyal adaletsizlik giderile-
memekte, her geqen yıl daha da artmaktadır. 
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e) Vilâyet merkezlerinin ve ilçelerin köy
lerle olan irtibatları bir yana; illerin ilçeleriyle 
olan irtibatları dahi tam olarak sağlanamamış
tır. Yılın altı ayında illeriyle irtibatları kesilen 
ilçelerimizin sayısı küçümsenmiyecek miktarda
dır. 

3. Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'nun ve 
halkının mâruz bulunduğu, günün şartlariyle 
asla bağda^mıyan bu mahrumiyetlerde, gelmiş 
geçmiş bütün hükümetlerin büyük kusurları ve 
günahları vardır. 

Yüce Meclisin bu kanayan yaraya el uzat
ması, memleketin birlik ve beraberliğini, millî 
bütünlüğünü ilgilendiren bu büyük dâvayı hal
letmesi lazımdır. 

Uzaktan uzağa müşahedelerle, kâğıt üzerin
de kalmaya mahkûm meselenin esasına nüfuz 
etmekten uzak tedbirlerle bu büyük mesele hal
ledilemez. Cidden içler acısı olan durumu, Doğu 
ve Güney - Doğu Anadolu'nun tesbit edilecek 
bâzı köylerini gezip, halkını dinleyip meselele
rini yakından görüp tesbit etmek suretiyle an
lamak mümkündür. 

Yukarda arz ettiğim ve önergemi izah sıra
sında etraflıca anlatacağım sebeplere binaen, 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgelerimizin 
acilen tedbir alınmasını gerektiren meselelerini 
mahallinde tesbit etmek üzere Anayasanın 83 nci 
maddesine göre Meclis araştırması yapılmasına 
karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet Nebil Oktay 
G. P. Siirt Milletvekili 

BAŞKAN — Araştırma isteğini havi talep 
okunmuştur. Gündemdeki yerini alacak ve sı
rası geldiğinde görüşülecektir. 

4. — Köy İsleri Bakam Turhan Kapanlı'nın, 
«2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasarısı» 
nın havale edilmiş olduğu komisyonlardan seçi
lecek üçer kişiden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (1/152, 4/31) 

BAŞKAN — Sayın Köy işleri Bakanı Tur
han Kapanlı tarafından verilmiş, geçici bir ko
misyon teşkiline mütedair tezkere vardır, oku
tup, kararlarınızı istihsal edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 

2510 sayılı tskân Kanununa ek kanun tasa
rısının ehemmiyetine binaen biran evvel ka

nunlaşması için havale edilmiş olduğu, içişle
ri, Ticaret, Maliye, Köy işleri ve Plân komis
yonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu ge
çici bir komisyonda görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Turhan Kapanlı 
Köy İşleri Bakanı 

BAŞKAN — Talep üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğ-
lu'nun, «926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna üç geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısı» ile «Ilarb Akademile
ri» ve «Ilarb Okulları» kamun tasarılarının ha
vale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 
üçer kişiden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi (1/159, 1/160, 1/162, 
4/30) 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu tarafından verilmiş bir tez
kere vardır, bununla geçici bir komisyon ku
rulması talebedilmektedir. Okutup, yüksek ka
rarlarınızı istihsal edeceğim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesine da
ir kanun tasarısı ile Harb Akademileri Kanun 
tasarısı ve Harb Okulları kanun tasarısının bi
ran evvel kanunlaşabilmesi için; her üç kanun 
tasarısını incelemek üzere; Millî Savunma Ma
liye ve Bütçe ve Plân komisyonlarından seçi
lecek üçer kişinin katılacağı geçici bir komis
yon kurulmasını arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. Geçici Komisyon ku
rulması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu ve iki arkadaşının, Siyasi Partiler Kanunu
nun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine 
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ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine da
ir kanun tekliflerinin geri verilmesine dair öner
gesi (2/183, 4/29) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Bağcıoğlu ve ar
kadaşlarının vermiş oldukları bir kanun tek
lifini geri istiyen tezkereleri vardır, okutup 
gereğini icra edeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde
sinin yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna 

geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifimizi geri alıyoruz. 

Gereken muamelenin ifasını arz ederiz. 
Çanakkale Milletvekili Kırklareli Milletvekili 

Kemal Bağcıoğlu Mehmet Atagün 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Hamdi Hamamcıoğlu 

BAŞKAN — Kanun teklifi, teklif sahipleri
nin talebi veçhile geri verilecektir. 

Gündeme geçiyoruz. 

1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Bütçe Karma Komis
yonu raporu (1/22) (S. Sayısı : 8) 

BAŞKAN — Bir hususun kararını istihsal 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

simde gerekli sayı sağlanamadığı cihetle, bu 
birleşimde oylanması bırakılan 1969 bütçesiy
le ilgili bir kanun tasarısı vardır, o hususun 
öncelikle oylanması cihetini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Küreler sıralar arasında dolaştırıl-

edeceğim Yüksek Heyetinizden: Geçen birle- mak suretiyle oylar istihsal edilecektir. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

7. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, Zekeriya Sert el olayında Anayasaya 
aykırı hareket edildiği iddiasiyle Başbakan ve 
İçişleri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/4) 

BAŞKAN — Gündemimizdeki gensoru öner
gesini tekrar okutacağım. Takrir sahibine söz 
verdikten sonra gerekli işlem yapılacaktır. 

12 . 1 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Zekeriya Sertel'in Anayasaya ve mevzuata 
aykırı olarak yurda sokulmaması olayından 
birinci derecede sorumlu bulunan Başbakan ve 
İçişleri Bakanı hakkında, Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca gensoru açılması için gerek
li işlemin yapılmasına delâlet buyurulmasını 
saygı ile rica ederim. 

Türkiye işçi Partisi 
İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

12 . 1 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1970 

Türkiye gittikçe derinleşen ekonomik ve 
sosyal buhranın yanısıra, Anayasa ihlâllerinin, 
kanunsuz hareketlerin tevali ettiği huzursuz 
bir ülke haline gelmiştir. Beş yıldan beri Ana
yasa ihlâlleri, kanunsuzluklar, hukuku koru
makla görevli olan Hükümet ve idare mensup
larının fiilleri olarak görülmektedir. Demok
ratik rejimi temelinden tahdideden bu duru
mun baş sorumlusu, Hükümet ve idarenin ba
şı olan Sayın Demirci'dir. Kanunsuzluk, vatan
daş haklarına saygısızlık, görevden kaçma ve 
olaylara Anayasa içinde çözüm getirme yerine, 
davranışlarda keyfilik örneklerinin uzun zin
cirine, son günlerde bir yenisi eklenmiştir. Şöy
le ki: 

Ünlü gazeteci ve yazar Zekeriya Sertel 1950 
de normal şekilde, yani pasaportla yurt dışına 
çıkmıştır. Bir süre sonra yurda dönen Sertel 
tekrar normal yoldan yurt dışına çıkmış ve 
uzun yıllar yabancı ülkelerde yaşamıştır. Ar-
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tık yurduna dönmek istemektedir. Zamanında 
temdit ettirilmemiş olan pasaportu hükümsüz 
olduğundan, kendisine yeni bir pasaport veril
mesi için müracaatta bulunan Zekeriya Sertel, 
uzun süre beklediği halde müracaatına olumlu 
bir cevap alamayınca, 13 Aralık 1969 günü 
uçakla Paris'ten Yeşilköy'e gelmiştir. Sertel 
Türk vatandaşıdır. Pasaport muamelelerine ba
kan memura nüfus hüviyet cüzdanını ibraz 
ederek yurda girmek istemiştir.. Anayasa ve 
mevzuatımız muvacehesinde Sertel'in bu iste
ği reddedilemez. Anayasamızın 18 nci madde
sine göre: Türk vatandaşları yurda girme ve 
yurttan çıkma hürriyetlerine sahiptir. Keza 
Pasaport Kanununun 3 ncü maddesi: Pasaport
suz gelen Türk vatandaşlarının nüfus cüzdan
larını veya hüviyet varakalarını ibraz etmek 
suretiyle ve bu belgelerin kendilerine ait bu
lunduğu tahakkuk eylediği takdirde, Türkiye'
ye kabul olunacaklarını yazmaktadır. Sertel 
nüfus hüviyet cüzdanını ibraz etmiştir. Kendi
si mâruf bir şahsiyettir. Kanuni hükümler de 
yukarda belirtilen şekildedir. Hal böyleyken 
Sertel yurda sokulmamıştır. Emniyet makam
larınca Yeşilköy'de 16 - 17 saat alakonan Zeke
riya Sertel ertesi sabah uçakla Paris'e iade 
edilmiştir. 

Anayasaya, insan hakları beyannamelerine, 
mevzuatımıza aykırı bu muamelenin birinci de
recede sorumluları Sayın Başbakan ve içişleri 
Bakanıdır. Sertel olayı, beş yıldır pervasızlık 
derecesi artarak tevali eden Anayasa ihlâlleri
nin, kanunsuzlukların, keyfiliklerin bir yeni 
örneğidir. Hafızalarımızı yoklıyalım: Hükü
met, Danıştay kararlarına saygı göstermemiş
tir; Hükümet, Türkiye'de Amerikan askerî üs
sü bulunmadığını beyan etmiş, yani hayatî 
önemde bir gerçeği gizlemeye kalkışmıştır; Hü
kümet, partizan bir zihniyetle memurları, öğ
retmenleri dama taşı gibi şuradan şuraya sür
müştür; Hükümet, irticaya yeşil ışık tutmuş, 
İstanbul kanlı pazar olaylarına, Konya, Kayse
ri olaylarına, en azından müsamahakâr tutu
muyla zemin hazırlamış, bunlar karşısında ge
reken tepkiyi göstermemiştir. Emniyet Kuvvet
lerinin gözleri önünde öldürülen öğrenci ve iş
çilerin katillerinden çoğu yakalanmamıştır. 
Hükümetin aczi yüzünden huzursuzluk çığ gi
bi artmaktadır, öğrenci gösterilerine, boykot
lara, grevlere, yani anayasal hak ve hürriyetle

rin kullanılmasına toplum polisinin copu, bom
bası ve silâhiyle karşı çıkan Hükümet, hiçbir 
meselemizin çözümünü ciddiyetle ele alacak eh
liyet ve dirayeti gösterememektedir. Gittikçe 
derinleşen sosyal tezatlar Hükümeti Anayasa 
ihlâllerine, kanunsuz davranışlara itelemekte
dir. Sertel olayı rejimi tahrip istikametindeki 
olumsuz olaylar zincirinin son halkalarından 
biridir. 

Yukarda arz edilen sebeplerden dolayı Ser
tel olayının birinci derecede sorumluları ola
rak, Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Baş
bakan ve İçişleri Bakanı hakkında gensoru açıl
masını talep eder, gerekli işlemin yapılmasını 
saygı ile rica ederim. 

Türkiye İşçi Partisi 
istanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Takririnizi izah sadedinde ko
nuşmak istiyor musunuz Sayın Aybar?. Buyu
run. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Biraz önce okunan ve Yüksek Heyetin mut
tali bulunduğu olay, münferit bir olay olarak 
mütalâa edilmemelidir. Münferit olarak mütalâa 
edilse de, aşikâr bir kanunsuzluk olduğu için 
Yüksek Meclisimizin hassasiyetle üstünde dur
ması lâzımgelir, ama, önergemde belirttiğim gi
bi, bu olay kanunsuz, haksız, Anayasanın ru
huna ve metnine aykırı olaylar zincirinin son 
halkalarından biridir ve maalesef zannederim 
İn en sonuncusu da olmıyacaktır. 

Eokeriya Sertel'in yurda sokulmaması ve 
Türk vatandaşlığı sıfatını taşımasına rağmen 
'Türü-r vatandaşlarına yapılmaması lâzım gelen bir 
•RTI amelenin kendisine yapılmış olması üzüntü 
ib kaydedilen bir olay olmaktan başka, bunun 
soriP>ıhı. mevkiine Sayın Başbakanı ve Sayın 
İd'lori Bakanını getirmektedir. 

S?>.yın Başbakan iktidara geldiği gündenberi 
devdnloşen iktisadi ve sosyal buhranlara, Ana
yasanın öngördüğü reformlara başvurarak çare 
y; çözüm arıyacak yerde, hele bizim gibi az ge
lişmiş bir ülkede asla takip edilmemesi lâzım 
golen bir yol izlemiştir. Bu yol, küçücük bir 
azınlığın menfaatlerine hizmet etmek suretiyle 
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Türkiye'nin kalkınabileceği ham hayaldir. Ne 
var ki, beş yıldan beri izlenen bu yol, tezatları 
gittikçe derinleştirmiş ve tezatların derinlSEiîic-
sinin ağırlığını hisseden Başbakan ve Hükümet 
erkânı Anayasa çizgisinden, kanunlardan büsbü
tün geri düşerek keyfi hareketlere tevessül et
mişlerdir. 

Şimdi bu kürsüden Hükümet adına konuşu
lurken, biraz sonra arz edeceğim açık kanun
suzluklara nasıl cevap verileceğini bilir, iyonun, 
ama şimdiye kadar bu Mecliste ve dışarıda gör
düklerimden şu neticeyi çıkarabilirim ki, kuv
vetli bir ihtimal olarak Hükümet atlına bu kür
süden konuşan sayın üye veyahut da üyeler, ko
münizm tehlikesinden, komünistlerin sızma tak
tiklerinden... (A. P. sıralarından «Doğru» ses-
sesleri.) 

Bakınız, şimdiden müdahale başladı. 

Zekeriya Sertel'm uzun zaman komünist 
memleketlerde ikâmet ettiğinden bahsedecekler 
ve (A. P. sıralarından «Yalan mı?» sesleri, gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
Takrir sahibi takrirlerini izah ediyorlar, 

Buyurunuz devam ediniz, efendim. 

MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Ar
kadaşlar müdahaleleriniz benim siyak - ü siba
kımı bozmaz. 

Bu gibi demagojik nutuklarla i?:in kanun
suzluğu örtülmeye çalışılacaktır. Yalnız no var 
ki arkadaşlar, bu o kadar çok kullanıldı ki, ar
tık şeffaf hale geldi cam gibi ve Saym Der.'irci 
ve arkadaşlarının Anayasaya, kanunlara aykırı 
davranışlarının icraatını bu gibi nutuklarla giz
lemek, örtmek artık mümkün olmuyor. Onun 
için evvelemirde mevzuatımızın hâdiseyle ilgili 
hükümlerini dile getirmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamız vatan
daşlık hakkını sağlam teminata bağlanır. Ur. 
Vatandaşlık hakkı, eskiden olduğu gibi hükü
metlerin keyfî kararlariyle koparılarak bir bağ 
değildir. Vatandaşlık Kanunu, Anayasamızın 
maddesindeki açıklıktan alınarak kaleme çim
miş ve Türk vatandaşının, vatandaşlıkla bağ-
daşmıyacak bir eylemi sabit olmadığı sürece, 
vatandaşlıktan uzaklaştırılamıyacağı, vatandaş
lıktan çıkarılamıyacağı hususu kesinlikle ifade- | 
sini [bulmuştur. 

Gerçekten, yeni Vatandaşlık Kanunumuzun 
gerekçesinde de açıklandığı gibi, artık bir va
tandaşımızın Türk konsolosluklarına beş yıl 
başvurmadığı veya yurt dışında Hükümeti ten-
kid eden yazılar neşrettiği için vatandaşlıktan 
çıkarılmasına imkân yoktur. Şimdi açıkladığım 
h\\ husus Vatandaşlık Kanununun gerekçesin
de vardır ve Vatandaşlık Kanununun 24, 25 ve 
26 ncı maddeleri, ne gibi hallerde vatandaşlık
tan çıkarmanın veya vatandaşlığı düşürmenin . 
mümkün olacağını tesbit ve tasrih etmiştir. 
Meselâ; 25 nci madde birçok şıklardan söz et
tikten sonra, bir Türk vatandaşının yabancı 
bir devlet hizmetine girmesi ve bu devlet hiz
metinin Türkiye'nin menfaatlcriyle bağdaşma
ması halinde dahi Hükümetin yekten karar 
vermiyeceği hususunu takniıı etmiştir. Hükü
met böyle bir halde dahi, bu kadar ağır bir hal
de d?„hi, yani, vatandaşın kendi devletiyle, va
taniyle bağlılığının son derece şüpheli bir du
rum arz ettiği halde bile, Hükümet bu vatanda
şa; eğer yurt dışında ise elçilikler, konsolosluk
lar vasıtasiyle ihbarda bulunur, yurt içinde ise 
mülkî âmirler vasıtasiyle aynı şeyi yaparak bu 
vatandaşın kabul ettiği yabancı hizmetten uzak
laşmasını talebeder. Şayet bu ihbarı, bu çağrıyı 
alan vatandaş üç ay müddetle isteneni yap
mazsa, yani, yabancı devlet hizmetinden çık
mazsa, o zaman, hakkında vatandaşlıktan dü
şürme, çıkarma kararı verilir. 

Bu karar da kesin bir karar değildir arka
daşlar. Çünkü, Anayasamız, kazai murakabeyi 
vatandaşlık hususundaki, tasarruflar halinde 
de kabul etmiştir. Yani bu vatandaş pekâlâ 
kendisine yapılan isnadın yersiz olduğunu is
pat etmek üzere Danıştaya başvurabilir. Bili
yorsunuz bu, Anayasamızın getirdiği çok önemli 
vs hukukumuzda pek ileri sayılacak bir adım
dır. Filhakika eskiden vatandaşlıkla ilgili hu
suslar Hükümet tasarrufu sayılır ve kazai mu
rakabeye tabi bulunmazdı. 

Demek ki vatandaşlık hakkı, Anayasamız 
ve Vatandaşlık Kanuniyle sıkı teminata bağlan
mıştır. Çünkü bu hak kudsî ve aziz bir haktır. 
Hükümetin keyfî kararıyla bu bağlantının 
kesilebilmesinden, demokratik düzenin ve in
sanlık anlayışının ve tarihî gelişmenin büyük 

\ zararlar görebileceği kanun vazmca kabul 
i edilmiştir. Bundan dolayıdır ki, yukarıda arz 
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ettiğim misalde olduğu gibi, böyle bir hal mu
vacehesinde bitte, yani, yabancı bir hizmet ka
bul etmiş bir Türk vatandaşının, Devletin em
niyetine mugayir bir hizmette çalışması halin
de bile Hükümet, vatandaşlıktan düşürme key
fiyetini ancak bir ihbarda bulunduktan sonra 
kullanabilmektedir. 

Keza Anayasamız 18 nci maddesinde seya
hat ve yerleşme hürriyetlerini vatandaşlarımı
za tanımıştır: «Her Türk yurda serbestçe gi
rer ve serbestçe çıkar.» 

Burada bir hususu dikkatlerinize arz et
mek isterim; Anayasanın 18 nci maddesinin son 
fıkrası, sadece yurttan çıkmanın kanunla dü
zenlenebileceği hususunu tasrih etmiştir. Aca
ba neden? Çünkü sayın arkadaşlar, yurduna 
dönmek, yurduna girmek vatandaşlık hakkı
nın vazgeçilmez bir unsurudur, tabiî bir neti
cesidir. Bu itibarla yurduna dönmek istiyen 
bir Türk vatandaşının yurda dönmesini önle-
anek mevzuatımız muvacehesinde mümkün de
ğildir. Dışarıda bulunan bir Türk vatandaşı 
pasaport istediği takdirde Hükümet ve onu 
dışarıda temsil eden memurlar kendisine pasa
port vermekle mükelleftir. 

Seyahat hürriyetinin bu önemli hükmü, yani 
yurda dönmek istiyen Türk vatandaşının şu ve
yahut da bu sebeple bu arzusunun Hükümet ta
rafından önlenemiyeceği hususundaki Anaya
samızın açık hükmü, eski bir kanun olmasına 
rağmen Pasaport Kanununda da ifadesini bul
muştur. Pasaport Kanununun 3 ncü maddesi 
gayet açık. Maddeyi müsaadenizle aynen oku
yacağım ; 3 ncü madde şöyOe diyor : 

«Pasaportsuz veya vesikasız, usulüne uygun 
veya muteber olmıyan pasaport veya vesika
larla Türkiye sınırına gelerek Türk vatandaş
lığını iddia edenler; 

a) Türkiye Cumhuriyeti nüfus hüviyeti, 
nüfus hüviyet cüzdanlarını veya hüviyet vara
kalarını ibraz ettikleri ve bunların kendilerine 
ait bulunduğu tahakkuk eylediği takdirde, 

b)» Nüfus varakasından başka vesika veya 
delil gösterenler ise, bu vesika ve dellillerin kıy
meti polisçe takdir edilerek Türk Vatandaşı ol
duklarına kanaat getirilmesi halinde Türkiye'ye 
kabul olunurlar. 

Yukarıdaki (b) fıkrasında bahis mevzuu 
kimseler, vatandaşlıkları en seri vasıtayla usu

lü veçhle saib.it oluncaya kadar, icabederse 
en yakın idare müessesesine gönderilerek ma
hallî mülkiye âmirinin göstereceği yerde otur
tulabilirler. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızdan ev
vel tedvin edilmiş bir kanun olmasına rağmen, 
Pasaport Kanununun 3 ncü maddesinin bu hu
susta ne kadar sarih olduğunu, şu maddeyi oku
makla öyle zannediyorum ki açıklığa kavuştur
muş bulunuyorum. Yani, bir Türk Vatandaşı 
giriş kapılarından birine gelir ve «Ben Türk 
vatandaşıyım, işte nüfus tezkerem» dedi mi, o 
vatandaş geri çevrilemez. Nüfus tezkeresinin 
yeri çevrilemez. Nüfus tezkeresinin yerine hü
viyetini ispata kâfi gelecek bir belge gösterdi 
mi, polis o belgeyi en seri vasıta ile tahkik 
eder ve vatandaşlık bağı tahakkuk ettiği tak
dirde, o vatandaş geri çevrilemez. Esasen Va
tandaşlık Kanununa göre vatandaşlık şekle tabi 
bir hak değildir; her türlü beyyine ille ispat 
edilebliir. üzerinde bir şey yoksa bile, gelir 
bir adam; «Beni falan falan falan falan tanır, 
sorun onlara» der, vatandaşlığını bu suretle 
ispat ettirir. Ancak, bütün bu gayretler seme
re vermediği takdirdedir ki, sınıra gelen Türk 
Vatandaşının vatandaşlığı ispatlanmamış olur. 
Yani kendisinde ne nüfus cüzdanı vardır, ne hü
viyet vesikası ve belgesi vardır, ne de sair bey
yine ile, delâil ile vatandaşlığını ispat edebil
miştir, bu takdirde ancak sınıra gelmiş olan 
Türk Vatandaşı, Türk vatandaşı olduğunu ispat 
edebilmiştir, bu takdirde ancak sınıra gelmiş 
olan Türk Vatandaşı, Türk Vatandaşı olduğu
nu ispat edemediği için geldiği yere iade olu
nur. Mevzuatın hükümleri budur sayın arkadaş
larım. 

Şimdi geliyorum Zekeriya Sertel'e.. 
Zekeriya Sertel 13 Aralık günü uçakla Pa

ris'ten Yeşilköy'e geliyor, nüfus tezkeresini pa
saport memuruna ibraz ediyor. (Hiç değilse 
Hürriyet Gazetesinin yazdığı bu merkezdedir. 
Ama aklıselim var, her halde Zekeriya bey de 
nüfus tezkeresini Türkiye'ye gelirken yanında 
taşır.) Kendisi orada alıkonuluyor. Bu allıkoy-
ma keyfiyeti, yani polis nezareti altında tutma 
keyfiyeti 16 - 17 saat kadar sürüyor ve ertesi 
gün Sertel bir uçağa bindirilerek Paris'e iade 
ediliyor. 

Değerli arkadaşlar, mevzuat yukarda arz 
ettiğim hükümleri ihtiva ediyor, yapılan mu-
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amele bu.. Acaba bu muameleyi oradaki pasa
port memuru kendi inisiyatifi ile mi yaptı? 
Buna cüret edebilir mi? Muhal bir şey.. Hiç 
şüphesiz aledderecat mertebeler silsilesinin baş 
halkasına kadar gidildi ve Zekeriya Sertel'in 
yurda sokulmaması kararını mutlaka Sayın De-
mirel ve Sayın İçişleri Bakanı verdiler. (A. P. 
sıralarından: «İsabet etmişler, bravo» sesleri). 

Arkadaşlar, biz burada kanunları ve Ana
yasayı hükümran kılmak için bulunuyoruz. 
Yoksa; «iyi etmiş, maşallah», falan demekle ol
maz.. Olmaz.. 

(A. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
İLHAN DARENDELİOĞLU (İstanbul) — 

Başkan Bey hep yalan söylüyor bu adam, ya
lan.. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ya
lanı senin baban söyler, baban?.. Anladın mı? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ben 

ömrümde yalan söylemedim. Yalanı senin ba
ban söyler. 

İLHAN DARENDELİOĞLU (İstanbul) — 
Bu adam devamlı yalan söylüyor. 

HALİL AKGÖL (Hatay) — Senin baban 
yalan söyler.. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Senin 
de ba'mn söyler, ben ömrümde yalan söyleme
dim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Sayın Aybar, karşılıkla konuşmayınız. Devam 
buyurunuz efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — De 
ğerli kardeşlerim, esasen bunun yalan olacak 
tarafı yok. Metin bunlar, metin söylediğim 
şeyler... Kanun metni. (A. P. sıralarından gü
rültüler, müdahaleler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Hakikat meydana çıkar, takririni izah ediyor 
efendim. Hükümet gerekli cevabını verecek
tir tabiî. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Şim
di değerli milletvekilleri, Sertel, mevzuatımı
za muhalif olarak Anayasa hükümleri, vatan
daşlık Kanunu hükümleri, Pasaport Kanunu 
hükümleri alenen, açıkça çiğnenilerek yurda 
sokulmamış durumdadır. Şimdi sorulabilir, de
nilebilir ki bu kadar mevzuata, kanuna aykırı 

hareket edilemez, elbet bunun başka bir nedeni 
vardır. Bu neuenleri, öyle zannediyorum ki, 
Hükümet adına konuşacak yetkili uuradan iza
ha çalışacaktır, ama mızrak çuvala sığmaz. (A. 
P. sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) 

NECATİ ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bu da 
bir sosyalist yalanı. 

M ^ H M J ^ T ALİ AYBAR (Devamla) — Şim
di şöyle bir ihtimal düşünebilirim: Pasaport 
iianununun 8 nci maduesınde yurda girmeıeri 
memnu olan kimseler tadadedilmiştir, oıa ki, 
Hükümet bu maddeye dayanmıştır. Ama, he
men söyliyeyim ki, bu maddeye hâdisemizde 
dayanılamaz. 

Şimdi arkadaşlar, o maddeyi okuyorum: 
«Türkiye'ye girmeleri memnu kimseler 
Madde 8. — 1) Serseriler ve dilenciler» 
NECATİ ÇAKIROĞLU (Trabzon) Bu mad

deye girer. (A. P. sıralarından girer sesleri) 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Arka
daşlar, hafifliğiniz beni üzüyor. Ciddî mesele
ler görüşüyoruz. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Trabzon) — Siz 
çok daha hafifsiniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aybar.. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bu 
hafiflik, Türkiye'mizin.demokratik düzeni için 
hayırlı olmaz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Okumaya devam ediyorum: 
«2. Delilik veya bulaşıcı hastalıkla malûl 

olanlar ve saire. 
3. Türkiye Cumhuriyetinin taraf bulundu

ğu mücrimlerin iadesine mütaallik Anlaşma 
veya antlaşmalarla iadeye esas olarak kabul 
edilen suçlardan birinden sanık veya hüküm
lü bulunanlar.» 

NECATİ ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Buna 
da girer. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ar
kadaşlar, galiba dediklerimi katiyen anlamı
yorsunuz. Meselâ iadei mücriminden bahseder
ken «oraya da girer» buyuruyorsunuz, iadei 
mücrimin hâdisesi, hukukta ayrı bir müessese
dir. 

«4. Türkiyeden sınır dışı edilip de avdeti
ne müsaade edilmemiş bulunanlar.» 

Hükümetin dayanmak istediği fıkra, herhal
de şu okuyacağım beşinci fıkra olsa gerek. 
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«5. Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini 
ve umumi nizamı bozmak niyetiyle veya boz
mak istiyenlere ve bozanlara iştirak veya yar
dım etmek maksadiyle geldikleri sezilenler» 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

NECATİ ÇAKIEOĞLU (Trabzon) — Buda 
mı olmaz Sayın Aybar? Moskovaya gitti, De
mir Perde devletlerini bir bir dolaştı. Buda mı 
yalan? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — «6 Fa
hişeler ve kadınları fuhşa sevk ederek geçin
meyi meslek ettihaz etmiş bulunanlar. 

7. Türkiye'de kalacaklarını beyan ettik
leri müddetçe yaşamalarına ve tekrar gitmele
rine yetecek paraları bulunmıyanlar» diye ye
di bent ve fıkra halinde toplanmış bulunuyor, 
Türkiye'ye girmeleri yasak edilenler. 

Değerli arkadaşlar, şu okuduğumu^ madde
yi Anayasa hükmü ve Vatandaşlık Kanunu mu
vacehesinde tekrar düşünelim, açık metnini 
tekrar düşünelim. Bu madde, Türk vatandaşla
rı hakkında değildir, yabancılar hakkındadır. 
Çünkü, Türk vatandaşları sınır dışı edilemez, 
fuhşiyatla da uğraşsa Türk vatandaşı, Türk 
vatandaşı olduğu müddetçe, sınır dışı edilemez. 
5 nci bentde ise, bu kapı açık tutulduğu takdir
de vatandaşlık hukukunu himaye etmek için' 
getirilmiş sair teminatın hepsi bu açık kapıdan 
uçup gider. Yani Hükümet, pasaportla dışarı 
çıkmış birini muhaliflerinden gördüğü veya
hut içeriye girmesini muvafık bulmadığı için 
«içerde şuriş çıkaracaktır, asayişi bozacaktır, 
böyle sezinledim» der ve sokmamazlık eder idi, 
eğer bu madde Türk vatandaşlarına tatbik edil
seydi. 

Onun içindir ki, eski tarihde, Anayasamız
dan. evvel taknin edilmiş bu madde metnin
den sarahatan anlaşıldığı üzere, yabancıları 
kavradığı pek açık görülmesine rağmen şu mü
lâhaza ile de, yani vatandaşlık hakkını temi
nata bağlıyan Anayasamızın sair hükümleriyle 
çeliştiği ve vatandaşlık Kanunu hükümleriyle, 
tasavvur buyurun, Vatandaşlık Kanunu hük
münü, Hükümetin vereceği vatandaşlıktan dü
şürme ve çıkarma hakkındaki kararları Da-
nıştaym murakabesine koymuş ye bir bir şart
larını tesbit etmiştir. Bundan dolayı, yani Ana

yasanın temel hükmü ile, Vatandaşlık Kanunu
nun hükümleriyle çeliştiğinden dolayı da ay
rıca - metninden anlaşılıyor ya - bir de bundan 
dolayı yabancılar hakkında olduğuna hükme-
debiliriz. 

Kaldı ki bir önemli hususa daha işaret et
mek istiyorum. Eğer buna müsaade edilecek 
olursa, yani 8 nci maddenin 5 nci fıkrası Türk 
vatandaşlarına tatbik edilecek olursa o zaman 
Anayasanın 11 nci maddesi ile de çelişir. 

Anayasanın 11 nci maddesi malûmu âlile-
rinizdir: Bir hakkın ve hürriyetin özü kanun
la bile olsa ve millî savunma, genel ahlâk, ka
mu düzeni ve sair gerekçelere de dayandırılsa 
yok edilemez._ Halbuki, bu hüküm tatbik edilir
se vatandaşlık hakkının osü ihlâl edilir. Çün
kü vatandaşlık hakkının özü, toprakla bağlılık
tır, Anavatanla bağlılıktır. O takdirde Hükü
mete, hem de kanunla değil, bu kanunun mad
desine dayanarak hsr hangi bir kararla bu hak
kı ihlâl etme yetkisi tanınmış olur ki, böyle 
bir yetkinin, Anayasamızın 11 nci maddesi hü
kümleri muvacehesinde tanındığını düşünmek 
abesti/. 

Değerli milletvekilleri, Adalet Partisi sıra
larından genel tepkilere rağmen, ilgili kanun 
maddeleri ve Anayasa hükmü muvacehesinde 
konuşmanın haklılığı, doğruluğu sabit olmuş
tur. Eir Türk vatandaşı yurduna dönmek is
temiş, vatandaşlığını ispat etmiş, buna rağ-

: men Hükümetin keyfî bir kararı ile geîiiğ'. 
memlekete iade edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu son derece hazin 
bir hâdisedir. Biran düşünelim: Zekeriya Sertel 
Türk vatandaşıdır, elinde nüfus hüviyet cüz
danı vardır, kendi vatanına dönmektedir. Bir 
Hükümet çılnp Zekeriya Sertel'in vatanına gir
mesine izin vermemekte ve onu iade etmek
tedir? Nereye? Vatandaşı olmadığı bir mem
lekete iade etmektedir. Ve o memleket, yani 
Fransa Zekeriya Sertel'e kapılarını açmaktadır. 

Arkadaşlar, hazin bir hâdise. Bize gelen 
vatandaşımız, elinde nüfus cüzdanı ile kapı
mızdan çevriliyor, Fransa'ya pasaportsuz ola
rak gidiyor. Fransa pekâlâ, «sizin pasaportunuz 
yok, kendi memleketiniz kabul etmemiş sizi, 
ben de kabul etrniyeceğim» diyebilir. Öyle demi
yor ve kabul ediyor. Çünkü, arkadaşlar insanlık 
hakları var. Bundan dolayı hâdisenin üzerine ha-
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fiflikle değil, ciddiyetle eğilmek lâzımdır. Ben, I 
bunu öğrendiğim zaman can evimden vurul
dum. Biz kabul etmemişiz, Fransa pasaport
suz bir vatandaşımızı buyur etmiştir. Eskiden 
biz, Polonya'da, Macaristan'da, Şurada burada 
başı sıkışan mücahitlere kapısını açan hükü
metlere sahibolmakla ovunurduk. Şimdiki hü
kümetlerimiz kendi vatandaşına kapıyı kapa
tıyor, hem de Anayasayı ve kanunları çiğniye-
rek. (A. P. sıralarından anlaşılmıyan müdaha
leler) . 

Değerli arkadaşlarım; Vatandaşlık Kanunu, 
vatan hiyanetine muadil olan, yani vatandaş
lıkla bağdaşanııyacak eylemde bulunduğu sa
bit bulunan kimselerin ne gibi fiilleri işliye-
ceğini ve btı fiillerden ötürü nasıl vatandaşlık
tan çıkarılacağını tâyin etmiştir. Eğer Zeke-
riya Sertel kanunun göstermiş olduğu fiiller
den birisini işlemiş idi ise, bugüne kadar Hü
kümet niçin bekledi Niçin Hükümet Zekeriya 
Sertel'i vatandaşlıktan düşürmedi, çıkarmadı? 

ADALET PARTİSİ SIRALARINDAN BİR 
MİLLETVEKİLİ — Adresi bilinmiyordu. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ad
resinin bilinmesine lüzum yok. 

Değerli arkadaşlar Hükümet bunu yapmadı, 
çünkü Danıştay kapısı açık da ondan, Danış-
taydan, böyle bir karar döner de ondan. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Siz mü
neccim misiniz ki, döneceğini biliyorsunuz. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — De
ğerli kardeşlerim, bunu bilmek için müneccim 
olmaya lüzum yok. Kanun metinlerini siz de 
okusanız benim vardığım hükme varırsınız. Ka
nun metnini okumak kâfi. 

Şimdi bir noktaya daha işaret edeceğim. 
Zekeriya Sertel pasaport almak için mütaad-
dit defa müracaatta bulunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, pasaport almak için 
müracaatta bulunan vatandaşımıza Hükümet 
ve onun dışarıdaki mümessilleri pasaport ver
mekle mükelleftir. Bu, bir kanuni vecibedir. 
(A. P. sıralarından müdahaleler). Bu müra
caatlar cevapsız bırakılmıştır. 

Zekeriya Serte).'in, Sayın Dışişleri Bakanı
mızla Paris'de görüştüğünü gazetelerde oku
dum. Sayın Dışişleri Bakanımız - eğer gazete
de yazılanlar doğru ise, - kendisine çok ma- | 
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kûl şeyler söylemiş ve sonunda demiş ki; sizin 
bileceğiniz iş, pasaportunuzun müddeti geçtiği 
için hükümsüzdür, nasıl davranmak lâzımgeldi-
ğini siz takdir buyurun. 

Sayın Dışişleri Bakanımızın başta söylediği 
hususlar doğru ama, bu son hükmüne katılmak 
mümkün değil. Çünkü, kendisine Türkiye'ye 
girmek üzere başvuran bir vatandaşımıza yol 
gösterip «paraporsunuz şu şekilde size verilir» 
demesi icabederdi. 

Değerli arkadaşlarım; bu kanunsuz hareket
ler zinciri Zekeriya Sertel olayından ibaret de
ğildir. Anayasa ihlâlleri, kanunsuz keyfî mu
ameleler Türkiye'de tevali edip duruyor ve Tür
kiye'yi mânevi, psikolojik, sosyolojik anlamda, 
hsm de ekonomik anlamda bir buhranın kuca
ğına itmiş durumdadır. Bunun önünde cid
diyetle düşünmemiz icabediyor. Sertel hâdisesi, 
olayı da açık bir kanunsuzluk örneğidir. Bu 
kadar açığına her zaman tesadüf edilmez. Bun
dan dolayı huzurunuza getirdim. 

Kanunsuz fiil ortadadır, sorumluları ortada
dır; Meclis olarak seyirci mi kalacağız arka
daşlar? Bunu soruyorum. (A. P. sıralarından 
«Biz biliriz işimizi» sesi). Bildiğinizi biliyorum, 
ama gene de soruyorum. (A. P. sıralarından 
«öyle ise sorma» sesi). Seyirci mi kalacağız. 
Biz milletvekili olarak Hükümeti murakabe et
mek ve gerekirse düşürmekle mükellef değil mi
yiz? Hükümetin Anayasayı çiğnemesine, ka
nunları çiğnemesine göz yumarsak, biz millet
vekili olarak vazifemizi yapmış sayılır mıyız? 
(A. P. sıralarından bâzı müdahaleler) 

Değerli arkadaşlarım, evet biliyorum, şöyle 
bir felsefe var: Biz çoğunluktayız, çoğunlukta 
olduğumuza göre, dilediğimiz şekilde hareket 
ederiz. 

Değerli milletvekilleri malûmu âlileridir ki, 
demokraside çoğunluk önemli bir faktördür, bir 
prensiptir. Ama, tek basma demorasiyi kapsı-
yacak değerde ve kuvvette değildir. O çoğunlu
ğun Anayasa ve kanun çerçevesinde hareket et
mesi lâzımdır. Ve o çoğunluğu temsil eden 
milletvekilleri, Anayasaya, kanuna aykırı dav
ranırsa, kendi hükümetlerinin karşısına dikil
melidirler. Vazife budur. Yoksa, Hükümetin 
kanunsuz ve Anayasaya karşı hareketlerini tas-
vibetmek, milletvekili olarak yüklendiğimiz va
zifeye hiyanet olur. Aynı zamanda demokratik 
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rejimimizin kökleşmesini ve gelişmesini, serpil
mesini önlemek gibi, hiçbirimizin aklından geç
memesi lâzımgelen birtakım tehlikeli zeminlerin 
hazırlanmasına vesile olur. 

Değerli arkadaşlarım, demagojilerden medet 
ummayınız. Demagoji kimseyi aldatmaz. (A. P. 
sıralarından müdahaleler). Ben eminim ki, ba
na itiraz eden arkadaşlarım bile vicdanları ile 
başbaşa kaldıkları zaman yaptıkları demagojiye 
kendileri de inanmıyorlar. Çünkü, söylediğim 
şeyler açık seçik şeyler, kanun metinleri, Ana
yasa metinleri. Onun için Türkiye'de, bu dö
nemde, demokratik düzeni korumanın başlıca 
sorumluluğunu taşıyan Meclisimizin çoğunluk 
kanadında bulunan arkadaşlara hitabediyorum: 
Evet, demokratik düzenin yaşaması büyük öl
çüde sizin tavrınıza, sizin davranışınıza bağlı
dır, Anayasa ihlâllerine, kanun ihlâllerine izin 
vermemenize bağlıdır. Çünkü, çoğunluk sizde
dir. Muhalefetin hepsi birlesse gene de sizin 
dediğiniz olur. Ama şunu iyi bilmeliyiz ki, ço
ğunlukla her şey olup bitmez. 

ADALET PARTİSİ SIRALARINDA BİR 
ÜYE — Kanun yolları var. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Evet, 
Seçim Kanununu istediğiniz gibi budadınız ve şu 
Mecliste yalnız üç partinin grupu kaldı. Ama 
iyi olmadı. 

BARKAN — Sayın Ay*»ar, gensorunuz üze
rinde görüşmek üzere söz aldınız. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Balkanım, bunlar gensoruya bağlı şeyler
dir. Esasen sözlerimin sonuna geldim. 

NECATİ ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sa
yın Aybar, seçim şartları sizin için de aynı de
ğil mi idi? 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım; bu vesile ile bir şeyi belirt
meme müsaa'de buyurunuz; bendeniz burada 
122 000 vatandaşın reyini temsil ediyorum, sizin 
sıralarda oturan arkadaşlarımsa ancak 16 000 
vatandaşın reyini temsil ediyor. (A. P. sırala
rından gülüşmeler). Ya.. Her biri... Evet efen
dim, yapın hesabı, meydanda, bendeniz 132 000 
vatandaşın reyini temsil ediyorum. ' 

BAŞKAN — Sayın Aybar, çok rica edece
ğim konu. üzerinde görüşmenizi. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, konu üstünde görüşüyorum, ama, 

zâtiâliniz de yapılan müdahaleleri durdursanız 
isabet buyurursunuz. 

BAŞKAN — Efendim, elimizden gelen bü
tün ikazı yapıyoruz, fakat meseleler tahrik çer
çevesi dışında olsun. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlıyorum. 

Kanunsuzluk açık. Bu kanunsuz fiillerin 
failleri meydanda. Bu itibarla, verdiğim gen
sorunun gündeme alınması istikametinde oy kul
lanmanız ricasiyle sözlerime nihayet veriyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Söz, G. P. Grupu adına Sayın 

Emin Paksütte. Buyurun efendim. 
G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT (An

kara) — Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye İşçi Partisi istanbul Milletvekili 

Mehmet Ali Aybar tarafından, son zar"anlarda 
basında oldukça geniş yer tutan bir olay dola-
yısiyle İçişleri Bakanı ve Başbakan hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesine dayanır bir 
gensoru Önergesi verilmiş bulunmaktadır. 

Bugün, Anayasanın 89 ncu maddesine uygun 
olarak bir müzakere yapacağız ve bunun sonun
da, bu önergenin gündeme alınıp alınmamasına 
Meclis olarak karar vereceğiz. 

G. P. Millet Meclisi Grupu adına maruzatı
mı, Yüksek Heyetinize, birkaç kısımda arz et
mek istiyorum: Evvelâ bu önergede ele alın
mış olan olay nasıl çıkmış ve nasıl gelişmiş
tir? 

ikincisi, bu olayda Anayasa ve Türk kanun
ları. bakımından hukukî durum nedir? 

Nihayet, bu önergenin ele aldığı olayla bir
likte giriş kısmında ve son kısmında mevzuubah-
sedilen konular ve Türkiye'nin huzuru açısın
dan yer verilen hususlarda, Meclis olarak ne
lere dikkat etmemiz lâzımdır. 

Neticede, siyahi bir sorumluluğu gerektire
cek bir durum varsa önergede teklif edilen gen
soru açılması isteğine nasıl vaziyet almamız lâ-
zım^elir? 

Değerli arkadaşlarım, bu önergenin muhte
vasını ayrıca mevuubahsedeceğim. 

önergenin «şöyle ki» diye başlıyan kısmın
dan sonra Zekeriya Sertel olayı ifade edilmiş
tir, ama bunun başında bir dört cümlelik bir gi
riş vardır. Bir de, bir noktaya geldikten son-
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sa «hatıraları tazeliyelim» diye bir giriş cümle
siyle rejim bakımından bir hayli tartışılmış olan 
konulara önerge sahibinin açısından tekrar te
mas edilmiştir. 

Önergenin böylesine bir tahlile ihtiyacı var. 
önergeyi sadece bir «Zekeriya Sertel olayı» 
çerçevesi içinde değerlendirmek kâfi gelmiye-
cektir. 

Önergede mevzuu^ahsedilen olay, hatırlana
cağa üzere, bir büyük tirajlı gazetemizde, Hür
riyet Gazetesinde 2 Kasım tarihinde ortaya çık
tı. 2 Kasım Pazar günlü nüshasında Hürriyet 
Gazetesi büyük manşetlerle şöyle bir haber veri
yordu; «17 yıldan beri Anavatan'dan uzakta 
kalan 77 yakındaki meşhur Türk gazetecisi Ze
keriya Sertel'i Fransa'da bulduk.» 

Gazete 1 nci sayfasının yarısını kaplıyacak 
büyük puntolarla da, «Türkiye'de ölmek istiyo
rum» tarzında bir beyan, Zekeriya Sertel'e at
fen yayınlanıyordu ve aynı sayfada Zekeriya 
Sertel'in vefat etmiş olan eşinin resimleri de 
yer almakta idi, 

Gazetenin Paris'teki muhabiri, haberi kendi 
gazetesine şahsi mülâhazalariyle, mutalaalariyle 
birlikte aksettirmişti ve gazete bunları olduğu 
gibi yayınlamıştı. 

Paris'teki muhabir şöyle söylüyordu; «Sos
yalist ülkelerine ilk gittiğim 1958 yılından iti
baren Sertel'leri her tarafta aramaya başladım. 
Ne Çekoslovakya'da, ne Macaristan'da, ne Po
lonya'da, ne Arnavutluk'ta, ne Bulgaristan'da, 
ne de Çin'de kendilerini bulmam kabil oldu.» 

Buraları aramış, bulamamış. 

Sertelle ilgili olmak üzere vaktiyle Türki
ye'de bulunduğu, basın havatmda birinci, nl^n-
da görüldüğü devrelere ait olayları hatırlatan 
muhabir, hattâ Zekeriya Sertel'in çıkardığı ga
zeteye ait matbaanın tahribi olayını mevzuu-
bahsederek şöyle söylüyor kendi açısından, 
«Tan Gazetesi, sosyalist ve ilerici görüşlerinden 
ötürü, bilhassa komünizme karşı olan gençlik 
tarafından şiddetle eleştiriliyordu o sıralarda.» 

Ve sonra Sertel'in Türkiye'den ayrılışını, 
muhabir şöyle naklediyor : «1952 yılında Sabi-
ha Sertel, yanında genç kızı Yıldız'la, arkasın
dan da Zekeriya Sertel uçakla Roma'ya gitti
ler. O günden bu yana da yurda dönmediler bir 
daha.» 

Muhabir; bütün bunları belirttikten sonra 
Zekeriya Sertel'le yapmış olduğu konuşmayı da 
dile getiriyor, ve «Türkiye'deki umumi kanaat 
sizin komünist olduğunuzdur. Sizin (Bizim Rad
yo) adı verilen komünist propaganda organında 
çalıştığ'nıza dair yerleşmiş bir kanaat vardır. 
Bunlar hakkında ne dersiniz?» diyor, Zekeriya 
Sertel, «Bir kere ben, komünist değ'lim, komü
nist olmayınca da partiye girilmez» yani, komü
nist partisine girilmez. «Parti üyesi olmıyanlara 
da önemli is vermezler» diyor ve arkasından ilâ
ve ediyor, «Hayatımın son yedi yılı Rusya'da, 
Baku'da geçti.» 

Değerli arkadaşlarım, basında, büyük ti
rajlı bir gazetemizde böylesine geniş manşetlerle 
verilen bu haber, şüphesiz pek çok çevrede çe
şitli açılardan ilgiyle karşılanmıştır ve ertesi 
günden itibaren gerek aynı gazetede, gerekse 
diğer bâzı yayın organlarında haber olarak, 
fıkra olarak bâzı yayınlar yapılmıştır. 

Haberi ilk veren Hürriyet Gazetesinin 3 Ka
sım tarihli nüshasında, «Adama yazık oldu, di
yen Adalet Bakanı : Sertel dönebilir» başlığı 
konulmuş, bu arada Zekeriya Sertel'in Türk va
tandaşı olduğu açıklanmış, o tarihteki Adalet 
Bakanı Sayın Hidayet Ay diner'e atfen de, 
«Temenni ederim ki, tövbe etsin ve gelsin.» de
diği yazılmıştır. 

Gazetenin o nüshasında, o tarihte Adalet 
Bakanı olan Sayın Hidayet Ay diner'e atfen şu 
bilgiler de verilmektedir : Zekeriya Sertel'in 
durumunun içişleri Bakanlığını ilgilendirdiğini 
Bakan hatırlatmış, Adalet Bakanı olarak ken
disiyle ilişkisi olmadığını belirtmiş ve Sertel'in 
halen Türk vatandaşı olucuna göre, durumunun 
mütalaası icabettiğini ifade etmiştir. 

Gazetenin o günkü nüshasında, daha mühim 
olarak, adı açıklanmıyan İçişleri Bakanlığından 
bir yetkilinin beyanı olarak şunlar yazılmıştır : 
Gazete; «Yetkili Zekeriya Sertel'in Türkiye'ye 
dönmek üzere pasaport istediğini bildirmiş, du
rumunun incelenmekte olduğunu hatırlatmış ve 
şunları söylemiştir» diyor. 

Aynen okuyorum : «Zekeriya Sertel Türk 
vatandaşıdır. Türkiye'den ayrıldıktan sonra, 
Türkiye aleyhinde beyanlar olmuştur. 5 yıl sü
re ile Türk konsolosluklarına gidip kaydını yap
tırmamıştır ve vatandaşlık vasfını kaybettiği
ne hükmedilip, vatandaşlıktan çıkartılma ka-
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rarı alınmıştır. Karar alındığı ve işlem yürütül- i 
düğü halde, kendisine tebligat yapılamadı ve 
vatandaşlıktan çıkartılma işi bu yüzden tamam- | 
lanmadı.» 

Sonra ilâve ediyor: «Sonra 403 sayılı Ka
nun, Vatandaşlık Kanununu değiştirdi. Bu ko
nuda Bakanlar Kurulu Kararnamesi de çıkma
dı. Bu balkımdan Zekeriya Sertel halen Türk va
tandaşıdır. Ama, kanunlarımıza göre, elinde pa
saportu olmıyan kimse Türkiye'ye giremez.» 
Gazete bu açıklamayı da böylece yapmıştır. 

İki gün sonraki, 5 Kasım tarihli aynı ga
zete, yine birinci sayfada Serterin resmini ko
yarak, manşet halinde şöyle demektedir: «Ser
tel hüngür hüngür ağladı. Meşhur yazar, Tür
kiye'ye dönebileceği haberini okuyunca, (Hem 
şaşkınım, hem çok mutluyum) dedi.» 

Gazetede böyle t,*, haber ve onun tafsilâtı 
var. Bununla '" fıkralar ve diğer haberler 
üzerimde durarak vaKtinizi almak istemiyorum. 

Aradan bir zaman geçmiştir ve nihayet 14 
Aralık Pazar günü, haberi ilk veren gazetede ve 
diğer bâzı gazetelerde bir başka yayın olmuş
tur. O yayından anladığımıza göre, Zekeriya 
Sertel uçakla Yeşilköy'e gelmiş, emniyet makam
larınca 16 - 17 saat alıkonulmuş ve fakat tekrar 
yurt içine alınmıyarak iade edilmiştir. 

Hürriyet Gazetesinin 16 Aralık tarihli nüs
hasında, yine herkesin gözüne çarpacak şekilde 
şu yayın yapılmakta idi: «Paris'te Dışişleri Ba
kanı ile görüştükten sonra Yurda gelen Zekeri
ya Sertel hudut dışı edildi» 

«Çağlayanlgil'in, (Yurda dönmenizde sakınca 
yoktur.) demesine rağmen, polis duvarını kar
şımda buldum.» tarzında da Zekeriya Sertel'e at
fen bir beyan vardır. 

Aradan birkaç gün geçince, aynı gazetede bir 
başka haber çıkmıştır. 17 Aralık tarihli Hürri
yet Gazetesinde, «Zekeriya Sertel, Başbakan De
mir el'e telgraf çekti» gazete bu haberle birlikte, 
bir de metin yayınlamıştır. Mâhiyeti, olayın ay
dınlanması bakımından yararlı olur, diye aynen 
nakledeyim : 

«Yıllardır hasretini çektiğim vatanıma ayak 
bastıktan 16 saat sonra, hiçbir kanunî sebep gös-
terilmeksizin dışarıya çıkarıldım. Kanuna aykırı 
olarak yapılan bu hareketin düzeltilmesini, bir 
vatandaş olarak Anayasa ile müemmen hakları
mın tanınmasını, pasaport almak için yaptığım | 

i müracaatın biran önce sonuçlandırılmasını rica 
ederim.» 

I Sonra, Sertel'in icabında, hakkında ittihaz 
edilmiş olan karar aleyhine Danıştay'a idari dâ
va açacağına dair, bir haber de yayınlanmış
tır. 

Nihayet, bütün bunlarda, söylentileri veya 
görüşleri, yayınları tam mânasiyle karşılayacak 
bir resmî Hükümet beyanı olmamıştır. 

Şimdi, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletve
kili Aybar'm önergesinde, giriş ve münteha kı
sımları dışında, vaka olarak ele alman Sertel 
meselesi ve gelişmesi budur. Bu durumda, biz 
hukuk Devleti, içinde bulunduğumuza ve öyle 
kalmak niyetinde olduğumuza gftre, meseleyi her 
şeyden önce hukuk açısından, serin kanlılıkla 
mütalâa etmeye mecburuz. 

Hemen söyliyeyim ki, arkadaşlarım, Türk 
vatandaşı olmak, suç işlemeyi ortadan kaldır
maz. Türk vatandaşı olur, vatan haini olur. 
Türk vatandaşı olur, komünist olur. Türk vatan
daşı olur, anarşit olur. Türk vatandaşlığı ile 
Türkiye'nin iyi vatandaşı olmayı birbirinden 
ayırdediniz. (A. P. sıralarından, «bravo» ses
leri, alkışlar.) binaenaleyh, bir vatandaş, bir va
tandaşlık var, bizim anladığımız müspet mâna
da, ama bir vatandaşlık bağı var, o bağ kopma-
dıkça, yani usulüne uygun ve kanuni bir şekil
de kopmadıkça, biraz evvel bu kürsüde önerge
sini açiklıyan Aybar'ın söylediği gibi, bir kim
se, o bağ ayakta kaldığı müddetçe Türk vatan
daşı sayılır. 

Böylesine bir kimse, dışarda suç işler, içerde 
suç işler. Devlet, dışarda suç işliyenin de peşine 
düşer; içerde suç işliyenin de daha kolay peşine 
düşer ve kanunlara göre suçluyu takibeder, tec
ziye eder, en ağır cezayı verir. Bu, başka şey
dir. 

O halde meseleyi, Sertel'in kişiliğinde, Tür
kiye'de vaktiyle yapmış olduğu faaliyetlerden, 
Türkiye'nin dışına çıktıktan sonra yaptığı faa
liyetlerden tecridederek, Demirperde gerisi 
memleketlerde yaptığından tecridederek, sade
ce hukukî durumun ne olduğunu evvelâ inceli
ydim, ondan sonra öbür tarafını düşünelim, 
yani hukukî durumu nedir? 

Değerli arkadaşlarım, 1961 Anayasasından 
önce mevcudolan Anayasa içinde, bir Türk Va-

| tandaşlık Kanunu vardı. 4 Haziran 1928 tarihli 
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ve 1312 sayılı Vatandaşlık Kanunu, bâzı hailler
de Türk vatandaşlarının vatandaşlıktan iskat 
edilebileceğini tedvin etmiş, hükümlere bağla
mıştır. Bu, 1312 sayılı Türk Vatandaşlık Kanu
nunun 9 ncu maddesinde, meselâ, deniyordu ki, 
«Müsaadei mahsusa istihsal etmeksizin ecnebi 
tabiiyetine kendi arzusiyle giren» 

Devletten, Hükümetten müsaade almamış 
kendi isteği ile bir" ecnebi Devlet tabiiyetine geç
miş... Bir kimse böyle girerse veyahut ecnebi 
Devlet ordusunda bir Türk kendi isteği ile as
kerlik hizmetini yaparsa Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile vatandaşlıktan iskat edilebilir. Vatan
daşlık Kanununun 9 ncu maddesi bu idi. 1952 
lerde Türkiye'den ayrılmış olan Ser tel - Devlet
ten de müsaade alması söz konusu değil - bir ec
nebi tabiiyetine geçmiş ise vatandaşlıktan ıskatı 
hakkında icra Vekilleri Heyeti karar verebilir
di; o tarihten sonraki her hangi bir icra vekil
leri heyeti. 

Yine aynı kanunun 10 ncu maddesinde baş
kaca vatandaşlıktan çıkarılmak hükümleri yer 
almakta idi. Bunların bir kısmı askerlikle ve as
kerlik görevini yapmamakla, çağrı üzerine Tür
kiye'ye dönmemesi ile ilgilidir. Bu 10 ncu mad
denin sonunda yer alan hüküm, bir özel durumu 
vatandaşlıktan iskat için kâfi saymakta idi; 
eğer bir Türk yabancı memlekette ikamet ettiği 
halde 5 yıl süre ile; kanundaki ibaresiyle şeh. 
benderhanelere, konsolosluklara müracaat edip, 
«ben varım, ben geldim» damezse, yani Türk 
Devletiyle bağını gösterecek bir emare göster
mezse, bunu da Hükümet - kanun açıkça yaz
mıştır - isterse vatandaşlıktan çıkartabilir. 

MEHMET ALI AYBAR (istanbul) — idi.. 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — Bu böyle 

idi. 
Bize intikal eden bilgilere, soruşturmamız 

neticesinde toplamaya çalıştığımız bilgilere, ba
sında yer alan bilgilere, şimdiye kadarki yapı
lan gayrikâfi açıklamalara göre, Zekeriya Ser-
tel'in, 1961 Anayasasının yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar, eski Vatandaşlık Kanununun 
şu 9 ve 10 ncu maddesine dayanılarak hakkında 
tekemmül etmiş bir vatandaşlıktan iskat kararı 
yoktur. 

Şimdi 1961 den sonra hâsıl olan durumu yine 
serinkanlılıkla beraberce mütalâa edelim. 

Türk Anayasasının 54 ncü maddesi «Vatan
daşlık» başlığını taşır ve Türk Devletine vatan

daşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğu
nun bir nevi kanuni tarifini yaptıktan sonra, bu 
vatandaşlığın kazanılmasının ve bu vatandaşlı
ğın kaybedilmesinin ancak kanunda gösterilen 
şartlara bağlı olduğunu da sarahaten ifade eder. 
Anayasanın hükmünü Yüksek Heyetinize aynen 
arz ediyorum : «Vatandaşlık, Kanununun gös
terdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda 
gösterilen hallerde kaybedilir.» Bu da sarih bir 
Anayasa hükmü. 

Şimdi bu Anayasa hükmünün yürürlükte ol
duğu devirde yeni bir Vatandaşlık Kanunu ya
pılmıştır. Hemen söyliyeyim ki, bütün ihtimal
leri derpiş ederek Anayasaya göre muhakkak 
bir kanunun yapılması değil, daha çok eski Va
tandaşlık Kanunundan mülhem ve Anayasaya 
uygun olarak bir kanunu yapılmıştır. Her ihti
mali düşünmüş, her şeyi ' . ' ' i r - ^ almış bir ka
nun olduğu iddia edileme^.-

Zaten her vesile ile söylüyoruz, Anayasa için 
dahi söylüyoruz, bunların hiçbirisi Allah emri 
değildir, kul yapısıdır, hepsinde zaman içinde 
yersizlikler bulunabilir, eksiklikler bulunabilir. 
Yasama organında görevli olanların başta gelen 
görevi, milletin ihtiyacına uygun bir şekilde 
kanun yapmak ve gerekirse kanunları değiştir
mektir. Ama, şimdi yürürlükte olan bir Va
tandaşlık Kanunumuz var, bu Vatandaşlık Ka
nunu da 403 sayılı Kanundur. 

Değerli arkadaşlarım, 22 Şubat 1964 tarihin
de yayınlanmış ve yayımından 3 ay sonra yü
rürlüğe girmiş olan bu Kanunda; demin önerge 
sahibi rakamı yanlış söyledi, 27 nci değil, 25 nci 
maddesinde vatandaşlıkla bağdaşmıyan eylem
ler ve bu meyanda vatandaşlığı kaybetme se
bepleri sayılmıştır. Ama bu sebeplerin mevcu
diyeti halinde dahi vatandaşlığı kaybettirme
nin yine bir Bakanlar Kurulu kararı ile olaca
ğı da hükme bağlanmıştır. 

Sebebin birincisi; Türk vatandaşlığından 
çıkma izni almaksızın kendi istekleri ile yabancı 
bir Devlet vatandaşlığını kazananlar... 

Eğer, adı geçen Zekeriya Sertel kendi isteği 
ile ve izin almaksızın yabancı bir Devlet vatan
daşlığını kazanmış ise onun hakkında vatandaş
lığı kaybetme kararı verilebilir. 

25 nci maddede, eskisinden farklı olarak, 
konsolosluklara müracaat konusu mevzuubahis 
edilmemiştir, yalnız 26 nci maddede; başka bir 
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Devletin vatandaşı iken sonradan Türk vatan
daşı olmuş olan kimseler hakkında ve bir de 
savaş halinden doğma Türk vatandaşı olanlar 
hakkmda, vatandaşlıktan çıkarma kararı verile
bileceği hükmü konmuştur. 

Bu açıklama muvacehesinde her birinim Zeke-
riya Sertel'i iyi, yüksek vasıflı, vasıfsız, vatan 
haini, vatana hizmet etmiş telâkki etmekte ser
bestsiniz ama, Türk vatandaşı saymamak müm
kün görülmemektedir. Eğer bunun dışmda bil
giler varsa o bilgiler ortaya konur. Ama şu bil
gilerin ış?ğmda kötü vatandaş dersiniz, Türkiye 
dışında olduğu zaman, keşke bir gelse deyip, 
yakasından tutacağınız, mahkûm ettireceğiniz, 
en ağır şekilde mahkûm ettireceğiniz suçlu sa
yabilirsiniz ama, Türk vatandaşı saymıyorum, 
diyemezsiniz. 

Şimdi Türk vatandaşı olarak gelme olayını 
konuşalım. 

Domin önerge sahibi bâzı noktaları açıkla
dı. 

Arkadaşlar, önerge sahibine, onun mensııbol-
duğu siyasi teşekküle sempati ve antipati ile il
gisiz olarak, meseleyi Türk Hukuk açısından de
ğerlendirmeye çalışalım. Bırakın; Önerge sahi
bi hangi siyasi teşekkülün mensubudur, niçin bu 
önergeyi vermiştir, maksadı nedir? Bunları bı
rakalım önümüze gelen meseleyi vakıa olarak 
hukuk açısından değerlendirelim. Nedir bu me
sele? 

Türkiye'ye gelmek için müracaat etmiş olan 
bir Zekeriya Sertel var, doğrusu Türkiye'ye 
uçakla, elinde pasaport olmaksızın gelmiş olan 
bir Zekeriya Sertel var. 

Bu durumda ister istemez Pasaport Kanunu 
akla gelecektir. Pasaport Kanunu, yeni bir ka
nun değil. Pasaport Kanunu, 24 Temmuz' 1950 
de neşredilmiş 5682 sayılı Kanun. Bu Kanu
nun 2 nci maddesi; Türkler olsun, yabancılar 
olsun «Türkiye'ye pasaportla gelir, mecburiye
tini vaz'ediyor» Ediyor ama, arkasından başlı
ğı «Pasaportsuz veya vesikasız gelen Türk va
tandaşları» olmak üzere müstakil bir hüküm 
sevk ediyor: «Pasaportsuz veya vesikasız gelen 
Türk vatandaşları...» Ne diyor burada? «Pasa
portsuz veya vesikasız, usulüne uygun veya mu
teber olmıyan pasaport veya vesika ile Türkiye 
sınırlarına gelerek Türk vatandaşlığını iddia 
edenler, Türkiye Cumhuriyeti nüfus hüviyet 
cüzdanlarını veya hüviyet varakalarını ibraz et

tikleri veya bunların kendilerine ait bulunduğu 
tahakkuk eylediği tadkirde...» 

Yani, tahakkuk edecek olan nüfus hüviyet 
varakası bu adamındır. Eesmi belli, ismi belli, 
beğenseniz beğenmeseniz, sevseniz, sevmeseniz, 
kişiliği belli bir zat, Zekeriya Sertel elindeki nü
fus kâğıdı ile gelmiş... Ne olurmuş böyle olursa? 
İbraz eyledikleri ve bu husus tahakkuk ettiği 
takdirde maddenin sonunda, Türkiye'ye kabul 
olunurlar... Dikkat edin arkadaşlar, «olunurlar» 
«olunabilirler» filân değil, olunurlar. 

E; olunur da, sonra başımıza belâ mı ede
riz? Başımıza belâ etmiyelim. Memleketimizin 
içinde başımıza belâ olan yığın yığın insan yok 
mu? Onlara bir tane daha ilâve olur, eğer belâ 
olmak niyetiyle geliyorsa. Biz de Devlet ola
rak, millet olarak kendimizi koruruz. Yani, ko
ca Türk Devleti dışarıdan gelen bir kötü niyet
linin karşısında zaıfa mı uğrıyaoak, diz mi çö
kecek? Binaenaleyh bu bir mesele değildir. Bu
rada her hangi bir bu şekildeki mülâhazanın 
yeri olmamak lâzımgelir. 

Peki, böyle söylüyorsunuz, elinde nüfus kâ
ğıdı var dedik, ama Türk vatandaşıyım dedi. 
Her iddia sahibini biz böyle kabul edecek mi
yiz hukuk bakımından? 

Arkadaşlar, hukukta bâzı meseleler, bâzı id
dialar vardır ki, özel şekle bağlanmıştır, bâzıla
rı da şekle bağlı değildir. Meselâ, şöyle şöyle bir 
alacak, yazılı şekilde olmadıkça hüküm ifade et
mez, kefalet şöyle şöyle olmadıkça, mikt&r tas
rih etmedikçe hüküm ifade etmez, bilmem resmî 
noter senediyle yapılmadıkça hüküm ifade et
mez, resmî nikâh kıymaya yetkili olan memurun 
önünde olmadıkça nikâh hakkı muteber olmaz 
gibi, hukukta şekiller vardır. Bâzı ahvalde ise* 
bu şekiller aranmamıştır. Türk vatandaşlığı ko-
nusunda mevzuatımız ne diyor? Yani bu, her
kesin kendine göre takdir edeceği, canını öyle 
istedi, diyeceği konulardan değil. 

Şimdi arkadaşlarım; bu konuda demin söy
lemiş olduğum, yani sözünü ettiğim Vatandaş
lık Kanununun bir 38 nci maddesi var. Kaldı ki, 
bunlar hukukçu olmıyan bâzı basın mensupları 
tarafından, basın sütunlarında dahi göste
rildi. Bunun için illâ hukukçu olmaya da 1% 
zam yok. Bu, Vatandaşlık Kanunumuzun, 
«Türk vatandaşlarının ispatı» başlıklı ve ispat 
şeklini gösteren bir 38 nci maddesi var, aynen 
okuyayım: «Türk vatandaşlığının ispatı her han-
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gi bir şekle tabi değildir.» Efendim, kanunu 
böyle yapmakla çok hata etmişiz. Hatamızı he
men anlarız şimdi, ya Hükümet bir kanun tasa
rısı getirir veya milletvekilleri olarak, bunun 
böyle olmaması lâzımgeldiğini ifade ede
rek harekete geçeriz, ama şimdi kanun 
böyle. Eğer bunu değiştirmek lüzumunu 
yüreğimizde hissediyorsak bunu değişti
ririz, ama şimdiki haide kanun Türk va
tandaşlığının ispatını her hangi bir şekle tabi 
tutmamıştır ve şöyle söylemiştir: «Aşağıdaki 
resmî kayıt ve belgelerle benzerleri, aksi sabit 
oluncaya kadar ilgilinin Türk vatandaşı olduğu
na karine teşkil eder.» Aksi sabit oluncaya ka
dar ilgilinin Türk vatandaşı olduğuna karine 
teşkil eder... Neymiş onlar? Başta, «Türkiye 
Cumhuriyeti nüfuz cildi kayıtları ve nüfus hü
viyet cüzdanları». Vaktinizi almamak için oku
muyorum üst tarafını. 

Değerli arkadaşlarım; bunlara ek olarak bir 
maddeyi daha yüreğimize sindirerek okuyalım. 
Anayasanın 18 nci maddesi oldukça geniş bir 
hürriyet getirmiştir. Kurucu Meclis zabıtlarını 
okursanız, hattâ şimdi Bakanlar Kurulu sıra
larında olan o zamanki Kurucu Meclis Üyesi 
avkviaşlar içinde, hatırlıyorum; «Efendim hür-
riyotileri yok ediyorsunuz, bir taraftan hürriyet 
va;* diyorsunuz, bir taraftan kısıtlıyorsunuz.» 
t .ırzında beyanda bulunanlar vardır.. Anayasa 
Komisyonunda, hiç değibe ben ve benim gibi 
bâzı arkadaşlar; «Yahu, Devleti batıracak de
ğiliz, hürriyeti anladık a-^a elbette bunun ka
nunla bir tanzimi de ol";.r:> dsmhizdir. Türk va
tandaşlarının yurda gebne;! tahditsiz, Türk va
tandaşlarının ise yurttan gi'-r.Tıam, kanuna göre, 
tanzimli olması gerektiğini izhara çalışmışızivr. 

Şimdi, bir arkadaşım sormuştur: «Peki efen
dim, Türkiye'ye gelmelinde sakınca olan insan
lar bulunabilir; dışarıda Türk vatandaşı ama 
durumu itibariyle Türkiye'ye gelmesinde mah
sur olanlar bulunabilir; ne diyorsunuz, bunlar 
gelir diyorsunuz, acık yazıyorsunuz?» 

Anayasa Komisyonunun oy birliğiyle tesbit 
etmiş olduğu görüşüne uygun olarak komisyon 
sözcüsü, Temsilcibr Meclisi tutanaklarında bu
lursunuz, açıktan şunu söylemiştir: «Çıkış evet; 
döviz bakımından, şu bakımından bu bakımın
dan tahdide tabi tutulur, ama Türkiye'ye Türk 
vatandaşlarının girişi tahdide tabi tutulamaz. 
Bu, vatandaşlıkla bağdaşır cinsten değildir. 
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Türk vatandaşının suçluluğu Türkiye'ye geldik
ten sonra mürtefi olmaz. Suç isliyen ister dışar-
da işlesin, ister Baku'de işlesin, ister Paris'te iş
lesin, ister Çekoslovakya'da işlesin, Türkiye 
aleyhine muzır faaliyetinden dolayı takibata 
mâruz kalır, bu başka şey, ama Türkiye'ye gel
mesi başka şeydir.» 

Demek ki, Anayasanın 18 nci maddesini ras
gele yorumlıyamayız; elbette bunun bir tahdidi 
olur, diyemeyiz. Anayasaya göre, «Türk olmak 
şartiyle...» işte tahdit ondan ibarettir. Türk ol
mak şartiyle herkes içeri girer. Vatan haini de 
girer, komünist de girer. Ve burada eğer gücü
nüz yetiyorsa - ki yetmesi lâzım - Devlet olarak 
onun hakkından gelirsiniz, ama bu, huduttan 
dışarı gönderme yolu değildir. Çünkü, eğer bu 
muzırları göndermek lazımsa Anayasa ve hu
kuk anlayışımızı değiştirip içerdeki emsalini 
dışarıya gönderelim... (Gülüşmeler) Yani bu da 
var, ama değerli arkadaşlarım hukuk bu indî 
görüşlere mütehammil değil. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; hukuk açısın
dan durumu görüyorsunuz, ilgilinin şahsını, 
önerge sahibi milletvekilinin mensulbolduğu. 
siyasi teşekkülle bağlantısız olarak, yüksek hu
zurunuza arz ötmeye çalıştım. Hukukî durum 
bu olunca, Zekeriya Serteıl'in, îstanlbul'da Ye
şilköy'de nüfus cüzdanı ibraz etmiş olmasına 
rağmen, 10 - 17 saat bekletildikten sonra uçak
la tekrar yurt dışına çıkarılması olayında kanu
na aykırılık meydandadır. Bunun teviline im
kân yoktur. Ben, Hükümetin bir sözcüsünün 
ters bir yorum yapacağına kaani değilim. Pasa
port Kanununun 8 nci maddesi... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Va
tandaşlık Kanununun hükmü ne oluyor? 

G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT (De
vamla) — Vatandaşlık Kanunu 403 sayılı Ka
nunla değişmiştir. 403 sayılı Kanun 1312 sayılı 
Kanunun yerine gelmiştir; 22 Şulbat 1964 tari
hinde kabul edilen, neşredilen ve neşrinden 3 
ay sonra yürürlüğe giren 403 sayılı Kanun mu
vacehesinde bu hüküm yoktur. Olmayınca, 
yalnız 7 sene müddetle sonradan vatandaşlık 
kazananlar hakkında vardır, ama hepsi... 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Vardır, 6 
aylık müracaat müddeti tanınmıştır. 

G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT 
ı (Devamla) — Bunların hiç birisi yoktur, 
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Bütün mesele, Türk vatandaşlığı kaybedil
mesinin bir kararnameye bağlı oluşu. Bunu 
münakaşa etmek mümlkün değil. Bu kararaam* 
varsa görürüz, mesele kökünden halledilir. 
Bir kararname varsa, her hangi bir Hükümet, 
benim de dâhi] olduğum Hükümet akıl edip de 
yapmışsa böyle bir şey, pelkâlâ. Ama yapma-
mışsa, sonradan, bugünkü durumda nie Hükü
met vatandaşlıktan ıskat kararı verebilir. Ne 
de vatandaşlıktan ıskat kararı vermdşcesine 
meseleyi mütalâa etmeye imkân vardır. Bıra
kalım, Türk vatandaşıdır 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Var 
mı, yok mu? 

G. P. ADINA EMÎN PAKSÜT (Devamla) 
— ilgili Hükümet söyliyecek. B,enim edinebildi-
ğim bilgiye göre yok, böyle bir karar yok. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım; demejk ki hukuk 
açısından durum böyle. Va Pasaport Kanunu
nun 8 nci maddesinde Türkiye'ye girmesi ya
saklanabilecekler hakkında sayılan hükümler 
var ve biraz evvel önerge sahibi bir kısmını 
okudu. Buna istinaden, eh ben sakınca görü
yorum bunda, mülâhazasının yeri yoktur. Ev
velâ, kanunlar yorumlanırken bir kanun'da iki 
hükme rastlanırsa ve ikisi de hususi hüküm 
olursa, bunlardan birisi haşivdir den'emiyeoeği 
için, 3 ncü maddede sarahaten Türjkler hakkın
da hüküm olduğundan dolayı siz, 8 nci madde
yi Türkler içindir tarzında yorumiayamıazsı-
nıa. 

İkincisi; bugünkü Anayasa muvacehesinde 
bu kanunun hüküm ifade ettiğini düşünüyor
sanız - ki etmektedir - o zaman da Anayasanın 
8 nci maddesindeki Anayasa kurallarının üs
tünlüğü noktasından hareket ederek yorumunu
zu Anayasa çerçevesi içinde yaparsınız. Böyle 
olunca, Hükümetin böyle bir ters beyanda bu
lunacağını sanmıyorum. Oba olsa, bana öylte 
gelir ki, Zekeriya Sertel'in Türk vatandaşı 
olup olmaması bakımmldan kişiliğinde bir te
reddüt ve belki maziden kalma itiyatla kamunun 
anlayışında ve uygulanmasında bir tereddüt 
bütün bu olaylara sebebolmuştur ve buraya îka-
dar getirmiştir. Bundan sonrasını düşüneceğiz. 

Şimdi bu izahattan sonra izin verirseniz 
önergeye geçelim ve önergeyi Zekeriya Sertel 
olayı ile irtibatlandırılmış olan kısımlariyle bir

likte mütalâa edelim. Çünkü, önerge sahibi 
önergesinde de söylemiş, burada da tekrar etti; 
hür demokratik rejimi korumak, hür demokra
tik nizamı korumak, dedi. Ama izin versinler, 
rejim denilen şeyi düzen kelimesi ile değiştire
mez miyiz biz?.. Düzen deyince başka, rejim 
deyince başka mı?.. Yani hür demokratik düze
ni koruyacak mıyız?.. Hür demokratik düzeni 
koruyacaksak, «Bu düzen yıkılmalıdır» ne olu
yor?.. Efendim, bizim söylediğimiz hür demok
ratik düzen değil. Ya?. Onun içindeki Anayasa
nın amaçlarına aykırı durumlar, öyle söyleyin. 
Hür demokratik düzene tüm burjuva demokra
sisi bile değil, cici demokrasi tezyifi yapılmı
yor mu?.. Halkçı olmak için Marksist olmak 
tezi savunulmuyor mu?.. Bir şeyde berrak olur
sak neticeye varırız. Ben Sayın Aybar'a - izin 
verirse - bir şey hatırlatacağım. Şahsiyat yap
mak istediğim için değil. Sırf rejime hizmet et
mek mânasına, kendisinin rejimi savunduğuna 
inanmak istediğm. için hatırlatacağım. 

Şimdi bakınız, Sayın Aybar'm bu önergesi
nin başında bir cümle var, birinci cümle; «Tür
kiye gittikçe derinleşen ekonomik ve sosyal buh
ranın yanısıra Anayasa ihlâllerinin, kanunsuz 
hareketlerin tevali ettiği huzursuz bir ülke ha
line gelmiştir.» Bu, maalesef Aybar'm görüşü
dür diyemezsiniz, kim ne derse desin; zaman 
oluyor en yetkili ağızlar kendi gruplarında ve
ya kamu oyu Önünde bu huzursuzluktan şikâ
yet eder hale gelmişlerdir. Ekonomik sıkıntı 
yoktur, diyemezsiniz, sosyal buhran, bunalım 
tezahürlerini inkâr edemezsiniz. Bunların yani-
sıra Türkiye'nin Anayasa ihlâllerinin, kanun
suz hareketlerin tevali etiği huzursuz bir ülkö 
haline gelmekte olduğunu, hiç değilse, tealini 
edersiniz. O halde sayın önerge sahibinin ilk 
cümlesi, genel şikâyet konusunu aksettirmekte
dir, fakat hemen bunu takibeden cümle bakınız 
ne kadar tek taraflı, bakınız Türkiye'nin hâdi
selerinden ne kadar uzak. «Beş yıldan beri Ana
yasa ihlâlleri, kanunsuzluklar hukuku koru
makla görevli Hükümet ve idare mensuplarının 
fiilleri olarak görülmektedir.» Yani Türkiye'de 
kanunsuzluk, Anayasa ihlâli, hukuka aykırılık 
yalnız ve yalnız kanunu korumakla görevli olan, 
lardan gelmektedir. Bunun Türkiye'nin şartla^ 
rma, Türkiye'nin içinde cereyan eden olaylara 
uygunluğu var mı?.. 
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Burada yalnız ehemmiyetli olan nokta, sa
yın önerge sahibi de, hukuku korumak lüzumun
dan, yani hukuk düzenini en azından korumak 
lüzumundan bahsediyor. Anayasa ihlâllerinden 
şikâyet ettiğine göre, Anayasayı korumak lüzu
mundan bahsediyor ve bunu korumanın Hükü
metin görevi olduğunu da tesbit ediyor ve tes
lim ediyor. Bu iyi bir şey. O halde, «bu Anaya
sa düzeni yıkılmalıdır, Hükümet ne oluyor» di
yenlerle sayın önerge sahibi bir arada olamaz. 
Yalnız, müşahedesi veya mütalâası tek taraflı
dır. Çünkü, Anayasa ihlâlleri, kanunsuzluklar, 
hukuka aykırı davranışlar, hassaten Hükümet 
ve kanunları uygulamakla görevli olanlar tara
fından, yani hukuku korumakla görevli olan
lar tarafından geliyor, deniliyor. Burada, ka
nunsuz işgaller, kanunsuz boykotlar, molotof 
kokteylleri, dürbünlü tüfekler ve emsalinin ka
nunları korumakla mükellef olanlar tarafından 
getirilmediği meydandadır. Kaldı ki, bu konuş
maları yaptıktan, bu mütalâaları ileri sürdük
ten sonra, yine sayın önerge sahibi bakın ne 
diyor? «Demokratik rejimi temelinden tehdide-
den bu durum» ve devam ediyor; «Bunun baş-
sorumlusu Hükümet ve idarenin başı olan De
mirci'dir.» Tıpkı bir başsorumluluk olarak ko
yuyor ortaya. Hükümeti savunmak bana düş
mez. Hükümet hakkında A. P. Grupunun meç
hulü olmıyan, Hükümetin meçhulü olmıyan gö
rüşlerimiz belli. 

Hükümeti, Türkiye'de kanunu hâkim kılma 
bakımından, daima yetersiz bulduk, bugün de 
yetersiz buluyoruz. Açıkçası, cesaretsiz bulduk, 
bugün de cesaretsiz buluyoruz. Nasıl olacak 
Emin bey, senin söylediğin, senin partinin söy
lediği nasıl olur?. Benim partimin söylediği, 
benim söylediğim mutlak surette kanunların 
hâkim kılınmasıdır. Bir vesile ile komisyonda 
söyledim arkadaşlar; hukuk böyle indîliklere, 
keyfîliklere, müsamahalara mütehammil birşey 
değildir, ya vardır, ya yoktur. Çünkü, inanç 
bu. Misal vermişimdir; Birleşik Amerika'da 
Alabama Eyaleti 'nde üniversite giriş imtihanı
nı kazanmış iki siyah öğrenci oradaki mahallî 
söven birtakım kimselerin tesiri ile mektebe 
girmek imkânını bulamamışlardı. Genç yaşta 
öldürülmüş olan Amerika Cumhurbaşkanı ken
disine intikal eden mesele karşısında hassasi
yet göstererek, imtihan kazanmış iki öğrenci-

I nin siyah ırktan olmasının bir kusur olmadığı
nı, Amerika'da nüfusun % 15 inin siyah ırk ol
duğunu, onların da Amerikan vatandaşı oldu
ğunu, Amerikan Devletinin bir insan Hakları 
Kanununu kabul ettiğini ve binaenaleyh imti
hanı kazanan bu öğrencilerin mutlaka üniver
sitede okuyacaklarını söyledi. Alabama Valisi 
son seçimlerde adaylığını koymuş olan Wallacc 
mabehindeki mülâhazalarla çoğunluğun zenci
lere karşı olduğu noktasından hareket ile, mü
samaha gösterdi, gevşek davrandı. Yani zenci
ler gidip okuyamadılar. Kennedy'nin lâfı fev
kalâde ağır olmuştur. Bu iki öğrencinin oku
yuşunu temin etmeye mecbursunuz. Bunu te
min etmemekte taannüt ederseniz, Amerika'nın 
bütün kara ve hava kuvvetleriyle Alabama'ya 
hareket edeceğim. 

Arkadaşlar, kanun hâkimiyeti böyle uygu
lanır. Bu bir inanç meselesidir, bunun riski 
vardır, bu risk tekabbül edilir. Türkiye'nin bir 
numaralı meselesi asayiş mi diyorsunuz, bir nu
maralı meselesi bütün bunları göğüslemektir. 
Biz bunu söylediğimiz zaman bâzı Hükümet 
mensubu arkadaşlarımız, bizi sertliğe mi iti
yorsunuz, dediler. Sertliğe değil, göreve. Ama 
bu Anayasa bize yetki vermemiş ki, denilmiş
tir bizim karşımızda. Arkadaşlar, bunu da açık
ça söyledik. Yetkisi olmadığına inanan insan 
göreve talibolamaz; samimî fikrimiz. Ne demek 
yetkisi yok? Görevin olduğu her yerde hu
kuk, yetkiyi kabul etmiştir, mündemiçtir, on
da. Yetki yok, ne demek? Bütün kanunların 
altında, «üBu kanun hükümlerini yürütmeye 
Bakanlar Kurulu memurdur» yazılı. Ne demek 
yetki yok?. Yetki vardır, ama yetkiyi evvelâ 
yüreğinde hissetmek lâzım. 

Bu konuya gelince... 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Danış

tay... 
EMtN PAKSÜT (Devamla) — Müsaade 

buyurun, bu bir görüş meselesi, yapı meselesi. 
Danıştay, Sayıştay meselesi bundan hariç de
ğildir arkadaşlar. Siz yani Danıştay bozmasın 
diye mi kanunları uygulamadığınızı söyliyecek-
siniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Hiç uygulamadığımız kanun Sayın 
Paksüt. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Şimdi uygu-
I lanmamış olan şeylerden bahsediyoruz... 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Hiç bir tanesi yok. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Olmamasını 
temenni ederim, Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (İs
parta) — Varsa, söyleyiniz. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Olanlardan 
bir tanesi şu anda söylenilmekte... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (İs
parta) — Cevabını vereceğim. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Fakat ben 
genel olarak söylüyorum ve iyi niyetle söylü
yorum. Çünkü, A. P. iktidarının, milletin oyu
nun çoğunluğunu kazanmış olan iktidarın Tür
kiye'de demokratik işleme bakımından başarı
sını arzu ederim. Muhalefet partisinde oluşum, 
A. P. nin işgörmezliğini görmek değildir. Bizim 
yapıcı anlayışımız bu noktada. Biz söylüyoruz, 
değerlendirmek size ait. Biz bunu millet önün
de söyledik, belki siz daha geniş ölçüde destek 
gördünüz, ama biz Hükümet programı burada 
okunurken G. P. Genel Başkanı Turhan Fey-
zioğlu niçin güven oyu veremediğini açıklar
ken, mutabık olmadığımız noktaları da saydık. 
Onlardan bir tanesini söyliyeyim, hatırlatayım. 
Sizin Hükümet beyannamenizde, Devletin gü
cünü her vesile ile göstermek hevesine kapılıp, 
daha derin hoşnutsuzluklar yaratmak yerine, 
nerede lazımsa bu gücü orada kullanmak yolu
nu seçtik. Böyle bir ayırım olmaz. Devletin gü
cü hukuk devletinde hukuk dediğimiz, müey-
yideli kurallar dediğimiz kuralların müeyyide
sini uygulamakla gösterilir. Benim Hükümeti
min bu kuralları uygulamaya kararlı olduğunu 
herkes bilecektir. 

Bu kuralları uygulamakla görevli olan yal
nız Hükümet üyeleri, yalnız Başbakan değil
dir, bunlar tek taraflı görüşlerdir, onlara da 
geleceğim, ama evvelâ Hükümet, hikmeti Hü
kümeti anlıyarak, ben bunu uygulatacağım, 
diyecektir. Hükümetin emniyet ve asayiş kuv
vetleri, tezyif edilemiyecektir. Hükümetin asa
yiş kuvvetinin gücü, belindeki tabancadan, 
coptan gelmez, Devlet inancından, hukuk say
gısından gelir. Onu tezyif edeceksiniz - biraz 
sonra önergesi dolayısiyle de önerge sahibine 
söyliyeceğim - bombası, copu diye tezyif ede
ceksiniz, sizinle beraber görünen insanlar, Dev
letin emniyet kuvvetlerini «fruko» diye tezyif 
edecek, siz sonra hukuk hâkimiyetinin sağlan

masını istiyeceksiniz, bu rolünüze kimse inan
maz. Hukuk hâkimiyeti başta inanç meselesi
dir, sonra da Devletin bütün otoritelerine say
gı meselesidir. 

Falan kaza organı karar verirken, Anayasa 
içinde yetkisi olduğunu bilecektir. Kaza orga
nı, Anayasaya, hukuka, kanuna ve vicdani ka
naatine göre hüküm verir. Ama evvelâ Anaya
saya, hukuka, kanuna göre karar verir. Veri
len kararlar gerekçeli olacaktır. Gerekçeli ola
cağına dair Anayasa hükmünü hiçe sayan bir 
kaza organı mensubu varsa bilecektir ki, kısa 
zamanda kendisi hiçe sayılır hale gelecektir. 

Bu düzen yıkılmalıdır diyenler, bunun için
de yaşadıklarını idrak ederek evvelâ saygılı ol
sunlar. Bir siyasi parti mensubu olacaksın, ve 
kalkacaksın bu siyasi partinin bütün hikmeti 
vücudu bu hür demokratik düzende, onu taki-
bedeceksin. Parlâmento üyesi olacaksın, Par
lâmentoyu tezyif edeceksin, basın özgürlüğünü 
savunacaksın, özgürlüğün tekinin bulunmadığı 
bir kara veya kızıl dikta idaresinin hasretini 
çekeceksin, bundan da Türkiye rahat edecek. 
Olmaz böyle şey arkadaşlar. 

Geçen gün söyledim, tekrar ediyorum; 
bunlar bir şaşkınlık hali. Bunu yüreğimizde 
hissederek buna hep beraber karşı gelelim. 
Ciddî meseleleri ciddiyetle ele alalım. Kanun
suzluğun hiçbir çeşidine izin vermiyelim, «yok
tur» demiyelim, insanız. Sayın Başbakan, şunu 
söylerse inanırım; ben bütün kanunların hâ
kim olmasını hulûs ile istiyorum, kabul. Hüs
nüniyetine inanayım. Ama, tatbikatın hepsi ka
nuna uygundur, derseniz vakıalarla zıt düşer, 
çelişiriz. Binaenaleyh, meseleleri olgunlukla 
mütalâa edelim. 

Bir başka noktai nazar daha - Sayın Baş
bakan bana şimdi buradan cevap vermesin, 
nasıl olsa Hükümet adına kendisi veya bir baş
ka bakan buradan konuşacak - demokrasilerde 
değerli arkadaşlarım, halka ve umumi efkâra 
saygı fikri vardır; hâdiseler geldiği zaman ka
rar vermek lâzımdır, kararı gerekçesiyle inan
dırıcı şekilde açıklamak lâzımdır. 

Otobüs olayında sahte paso dolayısiyle mi 
bir karar verdiniz? Allah billâh aşkına şunun, 
paso sahtekârlığı yapıldığını, maksadınızın öğ
rencileri güç duruma sokmak olmadığını bera
ber duyurun da millet de, yahu ne oluyor bu 
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otobüs işi, demesin. Maksadınız şu veya bu ise 
zamanında söyleyin. Zamanında söylenmiyen 
şey yetmez. Söylenmemesi lâzımgelen yerde 
konuşmak, konuşulması lâzımgelen yerde sus
makla demokrasi olmaz. 

Meclis kürsüsünde, çok garip bulacaksınız, 
ama çok beğendiğim Ankaralı bir şoför arka
daşımdan öğrendiğimi söyliyeceğim. Hükümet 
icraatından şikâyet edildiği bir sırada dedi ki; 
«Gaza basılacak yerde frene, frene basılacak 
yerde gaza basar hali var.» (Gülüşmeler) (Sa
mimiyetle söylüyorum ki, bu benim buluşum 
değil. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, meseleyi bu ha
liyle ele alınca, sayın önerge sahibinin başlan
gıcında ortaya attığı görüş tek taraflı oldu
ğundan ve zatı meseleyi bir belli açıdan tek bir 
istikamete götürmek isteğinin ifadesinden baş
ka bir mâna taşımadığı, haklı olmadığı ortaya 
çıkıyor. 

Daha aşağılara gelince; Sayın önerge sahi
bi nedense burada önergesini yazılış itibariyle 
bitirmiş, noktalamış, tşte şöyle oldu, böyle ol
du, Zekeriya Sertel olayı kanunsuzdur ve ken
disine göre de, İçişleri Bakanı ile pek irtibatını 
tesis edemeden Başbakanla da bağlamış bunu. 
Başbakanla bağlantısını yeteri kadar kurama
mış en azından. Kürsüde yaptığı açıklamada 
da buna dokunmadı. Tek taraflı olarak bunu, 
hafızaları yoklıyalım deyip buradan aşağı, 
Hükümeti şimdiye kadar çeşitli vesilelerle tek
rar edilmiş, açıklanmış, cevaplanmış birtakım 
konularla suçluyor. 

Şimdi, bu tek taraflı hafıza yoklama mese
lesine gelince; ben Sayın Aybar ile Meclis için
deki çalışmaları bakımından mutabakat halin
de değilim ama, hiç değilse kendi mensubol-
duğu partinin içinde mâruz kaldığı olayları 
izledim, hiç değilse demokratik düzeni samimi
yetle savunduğu intibaı bende hâsıl oldu. Ken
disine hafıza tazelemesi bakımından bir şey 
hatırlatayım; 17 Kasım tarihli bu haberleri 
yayan büyük tirajlı Hürriyet Gazetesinde ve 
diğer gazetelerde Sayın Aybar'ın evvelce taşı
dığı sıfattan çekilişini, yani genel başkanlık
tan ayrılışını açıklamasını yazıyor, orada Sa
yın Aybar ne diyor?.. («Ne alâkası var?» ses
leri.) 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Hafızala
rı tazeliyor. 

G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT (De
vamla) — Alâkası şu; meselâ ki, hatıraları ta-
zeliyelim, kendi isteği. Savunmasını kendisi ya
par buradan. Aren ve arkadaşları diyor, yani 
şimdiki partinin yöneticileri. Onun için alâkası 
var işte. İfade, gazetede tekzibe uğramadı, bel
ki bunu kullanmadı ama, yani gazetede böyle 
gördüm; «Aren ve arkadaşları şahsımı hedef 
alan yalan, iftira, tezvir ve tahrikten gittikçe 
kesinleşen bir sis bulutu yaratmışlardı, bu ya
lan perdesini yıkmak, doğruları açıklamak için 
istifa ettim.» 

Şimdi sayın önerge sahibine sormak lâzım: 
Beraber çalıştığın, Türkiye'yi mutlu kılacak, 
sosyalist düzeni getirecek olan arkadaşların, 
beraber yola çıktınız genel başkan olarak, sa
na, Sayın Aybar; yalan, tezvir, iftira tahrikte 
hiç değilse kesinleşen bir tesis perdesi kura
cak ruh ve karakter yapısında iseler, bunların 
sevk ve idaresindeki siyasi partinin size hasben 
bu faaliyette bulunduğu, onun dışında hiç kim
seye, ama hiç kimseye hiçbir zarar vermediği 
düşünülebilir mi? O halde lütfen şu kanunsuz
luk olayları karşısında, huzursuzluk olayları 
karşısında lütfen meseleye bir derinliğine girin 
de, sahiden hür demokratik düzeni savunuyor
sanız evvelâ şu teşekküllerin, hem de şu adam
ların eline geçmiş olan teşekkülden bir bağını
zı kesin, biz de sizi alkışlıyalım. (A. P. sırala
rından, «ıBravo sesleri», alkışlar) Kesin bağını
zı. Hem bunlara böyle diyeceksiniz, hem o 
partinin adına şey vereceksiniz ve ben de sizin 
demokratik düzen savunucusu olduğunuza ina
nacağım, inanmam. 

İşte buna inanmadığım içindir ki arkadaş
larım, bu yazılarda hem hukuk düzeninden bah
sedeceksiniz, hem de ayrım yapmaksızın şu ka
nunsuzluğu ayırdeıtmeksizin boykot, işgal, grev, 
hepsini birden sayarak, «anayasal haklar» di
yeceksiniz ve bunun karşısında hukuku koru
makla görevli hükümet çıktığı zaman, «polisin 
copu, bombası» diye tezyif edeceksiniz. Kabul 
etmem, işte bunları kaibul etmediğim içindir ki, 
Zskariya Serteil olayında bir kanunsuz durum 
görülmekle beraber şu açıkla/malardan da mül
hem olarak, Hükümetin kanun yolunda gereğini 
yapacağına itimat ile Güven Partisi olarak si
zin önergenize katılmıyorum. (O. H. P. sırala
rından gülüşmeler.) 
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İşte bundan dolayı kakılmıyorum. Katılmak 
istiyenler katılacak, taibiî göreceğiz birazdan. 
Daha grup sözcünüzü dinlemedik, bakalım si
zin grup sözcünüz ne söyliyecek? 

Bu önergeyi giriş kısmından Adalet Par 
tisi iktidarının şu kanunsuzluk olayı karşısın
daki tutumunu henüz dinlemedim. Bir vakıa 
geldi, bütünlüyle tahlil ettim. Samimî olarak, 
hukuka aykırı yönü görüyorum, koydum orta
ya. Bunun karşısında Hükümet, umuyorum ki, 
meseleyi kanun açısından değerlendirmek yo
lunu tutacaktır. Tutar veya tutmaz.. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Biz de 
ısizin müdafaa ettiğinize inanmıyoruz bu suret
le. (C. H. P. sıralarından anlaşılmıyan müda
haleler) . 

'BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT (De

vamla) — Parlâmentoya yeni girmiş olan bir 
tarkadaşım oturduğu yerden hukuktan bahset
ti. Bir şeyi kendisine anlatmak isterim. 

GENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Seni eski yapan biziz. Yeniyi eskiyi karıştırma. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) 
— Çok yeniler gelecek buraya!. 

G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT (De
vamla) — Güven Partisi grupu olarak, Adalet 
Partisi iktidarına güven oyu vermediğimiz için 
de Söylemiyoruz. (0. H. P. sıralarından «yağ 
çekiyorsun» sesleri.) 

Ne yağ çekmesi? Yağ çekenleri kendi safla
rınızda arayın. (A. P. sıralarından alkışlar). 

Güven Partisini kuranlar bir mücadelenin 
adamıdırlar, inançlarının dışında hiçbir şey 
söylemezler. Kanuna aykırı olana «kanunî» de
mezler. Ama siyasi partiler bakimıridan.. (C. 
H. P. sıralarından anlaşılaimıyan müdahaleler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT (De

vamla) — Siyasi partiler bakımından gensoru
yu siyasi açıdan değerlendirir. Burada huku
ku konuştum, hukuka aykırı durumu belirttim. 
Anayasayı söyledim, mevzuatı söyledüm, vak'ayı 
naklettim. Eksik kalmış olan yeri varsa, diyen
ler ikmal etısinler. Ama gensoru müessesesi bir 
ayrı konudur. Önerge, sizin söylediğiniz, dü
şündüğünüz gibi hüküm fıkrasından ibaret de
ğil, mühtevasiyle mütalâa edilir. Muhtevası
na bütünü ile katılıyorsanız bu önergenin, ilût-

fen oy veriniz, tenakuzlarınızı bir başka zaman 
da biz sizin yüzünüze vururuz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Adalet Par
tisi ve Güven Partisinden alkışlar). 

'BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi gra-
pu adına Reşit Ülker buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanlbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri. Gensoru önergesi hakkında C. H. P. nin gö
rüşlerini kısaca arz edeceğim. 

Biz, her şeyden evvel konuyu bir şahsın 
Türkiye'ye girip girmemesi meseilıesinm ötesin
de, insan haklarına dayanan Hukuk Devleti ve 
kişinin temel hakları açısından ele almak isti
yoruz. Bu takdirde kısaca olayın kendisine te
mas etmek lâzımgelir. 

Şunu ifade etmek zorundayız ki, elimizde
ki bilgiler, genel olarak basında çıkan bilgiler
le, bunu tamamlıyan diğer bilgilerden ibaret
tir. Buna göre olay şudur : 

Türk vatandaşı olarak Türkiye'den 17 sene 
kadar evvel dışarıya çıkmış, muhtelif memle
ketleri, bu arada Demirperde gerisi memleket
leri de gezmiş, sonunda bu Demirperde gerisi 
memleketlerden Fransa'ya geçmiş, oradan da 
Türkiye'ye gelmek istiyen Zekeriya Sertel'in 
Türkiye'ye sokulmaması meselesidir. 

Gerçekten meseleyi, hislerden uzakta, siya
si düşüncelerden uzakta bir çıplak hukuk me
selesi olarak ele almak zorundayız. Bugün, 
kanunlarımıza göre Türkiye'den bir vatandaşın 
çıkması, girmesi, bir vatandaşın Türk vatan
daşlığında olması veya olmaması Anayasada 
yer alan 18 nci madde, 54 ncü madde; onun 
yanında Pasaport Kanunu ve 1964 te çıkmış 
olan Vatandaşlık Kanununun sınırları içerisin
de mütalâa edilmek gerekir. 

Böyle mütalâa ettiğimiz zaman, işi hu şe
kilde ele aldığımız zaman, diğer teferruatı 
benden evvel konuşan hatipler açıkladıkları 
için ayrıntılarına girmiyorum, Pasaport Ka
nununun 3 ncü maddesi gereğince elinde Tür
kiye Cumhuriyeti nüfus hüviyet cüzdanını ta
şıyan bir vatandaşın, bir kimsenin Türk sınır
larından içeriye alınmaması diye bir husus ba
his mevzuu olamaz. Bu açık ve kesin bir hü
küm. Ne olabilir? Yine usul ve kanunlara 
göre alınmış bir Bakanlar Kurulu kararı olabi
lir. Böyle bir Bakanlar Kurulu kararı var 
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mıdır? Şimdiye kadar basında çıkan takibet-
tiğimiz yazılarda, beyanlarda böyle bir hususu 
görmüş ve teslbit etmiş değiliz. 

Ayrıca, Bütçe Komisyonunda Sayın içişleri 
Bakanına sorduğumuz bir soruya karşılık, böy
le bir Bakanlar Kurulu kararının olup olmadı
ğını da beyan etmemişlerdir. 

öyle ise biz elimizde bulunan bu belgelere 
göre işi kıymetlendirmek mecburiyetindeyiz. 
Öyle ise ne yapmamız lâzımigelir? Böyle bir 
vatandaşın Türkiye sınırlarına geldiği zaman 
Türkiye'ye - eğer Türkiye'de Hukuk Devleti, 
Kanun Devleti hâkimse, eğer Anayasanın hü
kümleri hâkimse - alınması gerekir. 

Nitekim, meseleler münf eridolarak birtakım 
üst ve yüksek yetki mercilerinde bulunanlara 
sorulduğu zaman onlar da bizim gibi konuş
muşlardır. Kendilerine sorulduğu zaman, bi
zim şu anda ifade ettiğimiz gibi söylemişlerdir. 

Meselâ sayın eski Adalet Bakanına, Hida
yet Aydıner'e sorulduğu zaman verdiği cevap 
şudur : «Adama yazık oldu, Sertel dönebilir. 
Temenni ederim ki tövbe etsin ve gelsin. Ya
zacağı şeyler Türkiye için çok faydalı olabilir.» 
Bunu söyliyen her hangi bir vatandaş değil, 
Türk Devletinin, Türk Hükümetinin Adalet 
Bakanlığı mevkiini işgal eden bir arkadaşımız
dır. 

Yine Saym Dışişleri Bakanı Çağlayangil'e 
kişisel fikirleri sorulduğu zaman - bendeniz şu 
ana kadar tekzibedildiğini görmedim, tekzibe-
dilmesine de lüzum olduğu kanaatinde değilim, 
bu bir bedahettir - Sayın Çağlayangil fikirleri
ni şöyle ifade etmişlerdir : «Türkiye'deki genel 
kanaat; komünist olduğunuz merkezindedir. 
Fakat benim. Anayasa anlayışıma ve yeni Ana
yasamıza göre her türlü kanaatlere ve komü
nist düşüncelere sahibolabilirsiniz, sübversif 
yeraltı faaliyetlerinde bulunmadığınız sürece 
bu durum sizin için Türkiye'ye dönmenize mâni 
teşkil etmez.» 

Bu, yine Hükümetimizin Dışişleri Bakanının 
söylediği, bizzat Zekeriya Sertel'e söylediği söz
lerdir. Hukuk açısından meseleyi ele aldığımız 
zaman, Sayın Çağlayangil de hukuk açısından 
ele almıştır, sizin için şu iddialar vardı, fakat 
hukuk, bu iddialara rağmen şudur demektedir 
ki, biz de burada aynı görüşü ifade etmekteyiz. 

Bunun yanında, yine gazetelerde çıktı, bir 
Adalet Partili arkadaşa sorulduğu zaman şöyle 
cevap veriyor; öte yandan Adalet Partili hukuk
çu Parlâmento üyesi de, Zekeriya Sertel'in hâlâ 
Türk vatandaşı olduğunu öğrenince... öğrenin
ce, yani şartlı, Türk vatandaşı ise. «Türk va
tandaşı ise, iSertel elini kolunu sallıya sallıya 
Türkiye'ye gelebilir, kendisine kimse bir şey 
yapamaz. Madem ki vatandaş, Türkiye'ye gelme
sine mâni bir hal yoktur, kendisi sonunda Türk 
vatandaşlığına geçmiş bir göçmen olsun...» ve 
saire, ve saire devam ediyor. 

Yani münferidolarak konuşan kimseler, en 
önemli mevkilerde bulunan kimseler - Parlöman-
ter de en önemli mevkide bulunan bir kimsedir -
aynı sözleri söylüyorlar. Bunun yanında bir iç
işleri Bakanlığı yetkilisi de buna benzer şekil
de bir mütalâada bulunuyor. Yani değerli ar
kadaşlarım, şunu arz etmek istiyorum : Mese
leye soğukkanlı, bir hukuk meselesi olarak ba
kıldığı zaman birçok yetkili bu noktada, bu 
hakikatte, bu gerçekte birleşmiş oluyorlar. 

Şimdi, anlaşılıyor ki, Demirperde gerisi bir
takım memleketlerde gezmiş, zararlı birtakım 
faaliyetlerde bulunmuş veya geldikten sonra 
birtakım zararlı faaliyetlerde bulunabilir... 

Değerli arkadaşlarım, hukuk açısından bu, 
müdafaası kabil bir tez değildir. Eğer, vaktiyle 
Türkiye aleyhine, Türk kanunlarını ihlâl şek
linde bir suç işlemişse, yurt dışında da olsa bi
zim kanunlarımız bu suçluları kovuşturma yete
neğine, kudretine sahiptir. Eğer, gerçekten hak
kında böyle bir kovuşturma varsa, böyle bir suç 
isnadı varsa, o vatandaş sınırdan gelir gelmez 
alınır, Türkiye'ye girer, öbür taraftan Devlet 
kuvvetleri «Buyurun, siz şu suçu işlediniz» der. 
Gereği ne ise o yapılır, bunda bir tehlike yok
tur. 

«Geldikten sonra suç işlerse...» Daha bunu 
ifade ederken, bizim gelişmiş hukuk mantığımız 
buna derhal isyan ediyor. Suç işlerse diye hiç 
kimse eziyet altında tutulamaz, kendisine ted
bir tatbik olunamaz, Anayasa vardır. Suç iş
lerse yakalanır, cezası ne ise onu görür, veya 
cezası yoksa, suç işlememişse beraet eder. öyle 
ise ıbu da bir tez olarak ileriye sürülmesi müm
kün bir hal değildir. 

iBiz bir kanun devletiyiz. Hatırlıyabildiği-
mize göre, ihtilâl idaresi sırasında bâzı şahısla-
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rın yurt dışına çıkarılması gerekti. Bu çıkarı
lanlar sefaretlere memur edildiler. Ama dikkat 
buyurun, bir ihtilâl idaresi işbaşında olduğu 
halde, bunun için yanılmıyorsak 26 sayılı bir 
Kanun çıkarıldı, bunların 2 sene içinde yurda 
dönmesi bir kanunla sağlandı. Bu misali de göz 
önünden uzakta tutmamak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın başlan
gıç kısmında «İnsan hak ve hürriyetlerini, millî 
dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun 
huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat 
altına almayı mümkün kılacak demokratik hu
kuk devletini kurmak için...» ibaresi konuluyor. 
«İnsan hak ve hürriyetlerine...» diye başlıyor. 

Yine Anayasamızın 2 nci maddesinde Cum
huriyetimizin niteliği gösterilmiştir: «Türkiye. 
Cumhuriyeti, inlsan haklarına ve Başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demok
ratik, lâik ve sosyal bir hukuk dövletidİT.» Bi
zim konumuzla ilgili olarak, insan haklarına da
yanan bir hukuk devletidir. 

10 ncu maddesi, «Temel haklar» bölümünde: 
«Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredl'l-
mez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sa
hiptir.» 

11 nci maddede: «Temel hak ve hürriyetler, 
Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak an
cak kanunla sınırlanabilir. 

Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu dü
zeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi se
beplerle de olsa, biz* hakkın ve hürriyetin özü
ne dokunamaz.» 

12 nci maddeisinde; «Herkes, dil, ırk, cinsi
yet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ve me'zhep 
aJyrımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir.» 

Değerli arkadaşlarım, bu saydığım maddele
rin yanında, ki onlar pek aşikâr, bu 12 nci mad
dede sarih olarak, «Siyasi düşünce, felsefî inanç, 
din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir.» diyor. Kafasında kaldıkça, pro
paganda veya Türk kanunlarının gösterdiği suç 
niteliğini almadıkça, bir insanın kafasındaki dü
şünceden dolayı ona ayrı bir muamele yapılması 
mümkün değildir. 

Şimdi bütün bunların yanında seyahat ve 
yerleşme hürriyetini gösteren 18 nci madde ise 
şöyledir: «Herkes, seyahat hürriyetine sahiptir; 
bu hürrjyet, ancak millî güvenliği sağlama ve 
salgın hastalıkları önleme amaçlariyle kanunla 
sınırlanabilir. 

Herkes, dilediği yerde yerleşme hürriyetine 
sahiptir; bu hürriyet, ancak millî güvenliği sağ
lama, salgın hasltalıkları önleme, kamu mallarını 
koruma, sosyal, iktisaJdi ve tarımsal gellşimeyi 
gerçekleştirme zorunluğuyla ve kanunla sınır
lanabilir. 

Türkler, yurda girme ve yurt dışına çıkma 
hürriyetine sahiptir. Yurt dışına çıkma hürriye
ti kanunla düzenlenir.» 

Değerli arkadaşlarım, bu maddenin gerekçe
si çiok dikkat çekicidir. «Ancak kanunun koya
cağı sınırların demokratik esaslara uygun ola
cağı ve bu hürriyetin kullanılmasını tamamen 
idari makamların takdirine (keyfine) bırakmak 
suretiyle, onun özünü yok edemiyeceği de şüp
hesizdir ve 11 nci maddenin hükmü icabıdır.» 
Yani 18 nci maddede, Türklerin yurda girme ve 
çıkma, genel anlamı ile seyahat hürriyetinden 
bahsedilirken, burada önemle, hürriyetlerin özü
ne dokunulamıyacağma, keyfi hareketler yapıla-
mıyacağma işaret edilmek ihtiyacı duyulmuş
tur. 

Değerli arkadaşlarım, yine 54 ncü madde, 
«vatandaşlık» hakkındaki hüküm: «Türk Dev
letine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes 
Türk'tür.» Teferruatı var, gMniyeceğim. «Va
tandaşlık, kanununun gösterdiği şartlarla kaza
nılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kay
bedilir. 

Hiç bir Türk, vatana bağlılıkla bağdaışmıyan 
bir eylemde bulunmadıkça, vatandaşlıktan çıka
rılamaz.» 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, 
Anayasamızda bu seyahat hürriyeti, düşünce 
hürriyeti, vataindalşlık hakkı, haklar arasında 
yeralmıştır. Tam bir şekMe düzenlenmiştir. 
Buna uygun olarak çıkarılan kanun da, 1964 ta
rihli Türk Vatandaşlık Kanunu, 25 nci madde
sinde, vatandaşlığın nasıl kaybedileceğini açık
ça göstermiştir. 

29 ncu maddesinde kaybın sonucunu, Türk 
vatandaşlığını kaybeden bir kimsenin yabancı 
muamelesi göreceğini; 38 nci maddesinde, Türk 
vatandaşlığının nalsıl ispatlanacağını, daha evvel 
konuşulduğu için ayrıntılarına girmiyorum, 
39 ncu maddesinde, idari makamların bu konu
daki yetkilerini, 40 nci maddesinde, mutlak 
surette Dteınıştaya müracaat edilebileceğini gös
teriyor, ki eski Anayasamızda hâkimiyet ve 
temşiyet tasarrufları diye, Danıştay muraka-
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besinden, kazai murakabeden uzak bir saha 
mevcutken, yeni Anayasa bunu kaldırmıştır. 
İdarenin her türlü eylem ve işlemi kazai mura
kabeye tabidir. 40 ncı maddesinde de, bu Türk 
Vatandaşlık Kanunu tereddütleri ortadan kal
dırmak için, vatandaşlıktan çıkarma muamele
leri için Danıştaya başvurulabileceğini göster
miştir. 

44 ncü maddesinde maddi hataların düzeltil
mesi, 45 nci maddesinde de, vatandaşlıktan çı
karılan bir kimsenin isminin ve ilgili belgenin 
Resmî Gazetede yayınlanacağını açıkça ortaya 
koymuştur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bütün bu hü
kümleri ve bilebildiğimiz kadar, basından taki-
bedebildiğimiz kadar, bütün arkadaşların taki-
bedebildiği kadar ki olayları bir araya getirin
ce, meseleyi; bahis mevzuu olan şahsın şahsi
yetinin ötesinde, siyasi düşünceleri ne olursa 
olsun, (ki, kendisi ben komünist değilim iddi
asında bulunmaktadır, bunun münakaşası bizi 
doğrudan doğruya ilgilendirecek bir konu değil
dir.) biz son hukukî durum bakımından ele 
almaktayız. Bu takdirde, böyle bir vatandaşın, 
Zekeriya Ser tel'in, Türk sınırları içerisine gel
miş olduğu halde, Dışişleri Bakanının ve Adalet 
Bakanının beyanını okuyarak, gazetelerde, 
Türk basınında yapılan neşriyatı takibederek, 
içişleri Bakanlığı ilgililerinin, Parlâmento üye
lerinin bu konudaki serbest görüşlerini göz önün
de bulundurarak, başta Dışişleri Bakanı Sayın 
Çağlayangil.'in ve Adalet Bakanmmn beyanı 
olmak üzere ve bütün bunların üstünde Türk 
kanunlarını göz önünde tutarak, gelen böyle bir 
vatandaşın geri çevrilmesi hukuk Devletinde 
mümkün olmaması gereken bir olaydır. 

Bu kadar önemli, aslında bir hukuk faciası 
niteliğini taşıyabilecek olan, görülmemiş bir hâ
dise karşısında yapılacak işin; bu konuda bir 
gensoru açılarak Hükümetin bütün bu olaylar 
hakkında elinde ne varsa, bir öngörüşmenin sı
nırları içinde değil, bir gensorunun sınırları içe
risinde ortaya koyması lâzımdır. C. H. P. nin 
görüşü bu gensorunun açılması yolundadır. 

Saygılarımla. (C. H. P. şıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-
mıyan sayın üye var mı?.. Yok. Oy verme mu
amelesi bitmiştir. 

Söz A. P. Grupu adına Sayın Abdurrahman 
Güler'de. Buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 
GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Türkiye işçi Partisi istanbul 
Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm vermiş bulun
duğu, Zekeriya Sertel adındaki bir şahsın yurda 
kabul edilmemesiyle ilgili gensoru önergesinin 
gündeme alınıp almmıyacağı hususunda yapılan 
iş bu görüşmede grupum adına beyanda bulun
mak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Zekeriya Sertel, eski Son Posta ve Tan Gaze
telerinin sahibi ve yazarıdır. Türkiye Cumhuri
yeti aleyhine yazdığı zararlı yazılardan dolayı 
Rahmetli Atatürk devrinde Ankara İstiklâl Mah
kemesince 1 sene 6 ay hapse mahkûm edilmiş 
bir kimsedir. 

Komünizm fikrini benimsediği ve savunduğu, 
sahibi bulunduğu Tan Gazetesi aracılığı ile 
yaymaya çalıştığı bir sırada yüksek tahsil öğ
rencileri tarafından matbaası tahribedilmiştir. 

Eşi Sabiha Sertel'le birlikte, yine Hükümet 
aleyhinde yaptıkları hakaretamiz neşriyat ve 
komünizm propagandası sebebiyle Türk mahke
melerince bir yıl daha hapse mahkûm edilmiş
lerdir. 

1951 yılında 1609 numaralı normal bir pasa
port ile, yanında eşi ve kızı olduğu halde yurdu 
terk eden Zekeriya Sertel, yurt içindeki zarar
lı faaliyetlerini, Avrupa'nın Sovyet nüfuzu al
tında bulunan ülkelerinde devam ettirmeye baş
lamış, komünformun emrine girerek muhtelif 
ülkelerde tertiplenen konferanslarda değişik ta
rihlerde konuşmalar yapmıştır. 

Bu konuşmaları Demirperde gerisi memleket
lerinin matbuatında, bu arada Bulgiristan'da 
münteşir işçi Duası, Vatan Cephesi, Yeni Işık, 
Halk Gençliği, Eylülcü Çocuk gibi gazetelerde 
yayınlamıştır. Bu yayınlar tetkik olunduğunda 
görüleceği veçhile, Zekeriya Sertel, T. C. Hükü
metini hedef alarak, ülkemizin ve ordumuzun 
bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı aleyhin
de olmadık, akla hayale gelmiyen hezeyanlar
da bulunmuş ve neşredilmiş bulunan bir ko
nuşmasında da aynen şöyle demiştir : 

«Türk Hükümeti, yeni harbe hazırlanarak 
memlekette bütün demokratik hürriyetleri boğ
maktadır. Orada sulh içinde çalışmak bir cü
rüm telâkki edilmektedir. Bunun içindir ki, Tür-
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kiye'de sulh lehine, meşru çalışmalar imkân
sızdır. Bununla beraber bütün tedhiş, öldürme 
ve kütle halindeki tevkiflere rağmen, Türk 
halkı sulhu arzu etmekte ve harbten nefret et
mektedir.» 

Zekeriya Sertel, bu nevi çalışmalarına pa
ralel olarak, Demirperde gerisi memleketlerde 
ayrıca görevler de kabul etmiş. Bu cümleden 
olarak Bulgaristan Hükümetinin tahrik ve ter
tibiyle Bulgaristan'ın soydaşlarımızla meskûn 
bölgelerinde gezerek komünizm propagandası 
yapmış ve hatıralarını, «Bulgaristan'da gör
düklerim» adlı bir kitabında yayınlamıştır. Dün
ya Barış Komitesi üyeliğine de kabul edilen 
Sertel, Sovyat Rusya tarafından tatmin edil
miş ve Baku Televizyon ve Radyosunda görev 
alarak Türkiye'ye müteveccih propaganda neş
riyatı yapan Türkçe Yayınlar Servisinde kızı 
ve eşiyle birlikte uzun müddet Sovyetler Bir
liği hesabına Türkiye aleyhinde çalışmıştır. Ze
keriya Sertel Türkiye Komünist Partisinin 
23.1.1968 günü Leipziğ'de Türkiye'deki komü
nist teşkilâtında meydana gelen parçalanmayı 
görüşmek gayesiyle yaptığı toplantıda hazır bu
lunmuş, Türkiye Komünist Partisinin onüç kişi
den müteşekkil merkez komitesinde Zekeriya 
Sertel ve eşi Sabaha Sertel'in üye oldukları an
laşılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, onyedi yıl önce ül
kemizi terkeden, Demirperde gerisi memleket
lerinde umumi hatlariyle izah etmeye çalıştı
ğımız neviden faaliyetlerde bulunarak, yaban
cı devletler hesabına ve Türkiye aleyhine ça
lışan ve nihayet ülkemizde mevcut demokratik 
rejimi ve Anayasa nizamını devirmek ve de
ğiştirerek yerine insan hak ve hürriyetlerini 
tanımıyan totaliter bir rejimi ikâme etmek is-
tiyen ve bu uğurda merkezi yabancı bir ülke
de olan ve Türkiye içindeki yerli yoldaşları 
vasıtasiyle faaliyetini gizlice devam ettiren ve 
genişletmeye çalışan gizli Türkiye Komünist 
Partisinin merkez komitesi üyesi Zekeriya Ser
tel, 1969 yılı içinde Fransa'daki hariciyemiz ara
cılığı ile Hükümetimize müracaat etmiş, Tür
kiye'ye gelmek üzere kendisine pasaport veril
mesini istemiştir. Sertel'in bu talebi mevzua
tımız muvacehesinde Hükümetimiz taarfından 
incelendiği bir sarada henüz sonuç alınmadan ve 
kendisine her hangi bir tebligat vâki olmadan bir 

emrivaki ile 12 . 12 . 1969 günü Yeşilköy Hava 
Alanına inmiş ve nüfus cüzdanını göstermek 
suretiyle yurdumuza girmek istemiştir. 

Onyedi yıllık yaşantısını, faaliyetlerini ve 
bütün fikriyatını,, ayrıca merkez komitesi üye
liğini yaptığı gizli ve kanun dışı partinin he
def ve maksadını bilen Hükümetimiz 15 Tem
muz 1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Ka
nununun «Türkiye'ye girmeleri memnu kimse
ler» başlığını taşıyan bölümünün 8 nci madde
sinin 5 nci fıkrası hükmü karşısında mumailey
hin yurda kabulünde sakıncalar bulunduğu mü-
lâhazasiyle Zekeriya Sertel'i geri iade etmiş-
tiı*. 

Mezkûr yasanın 8 nci maddesinin 5 nci fık
rası aynen şöyledir: 

«Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve umu
mi nizamını bozmak niyetiyle veya bozmak is-
tiyenlere ve bozanlara iştirak veya yardım et
mek maksadiyle geldikleri sezilenler yurda ka
bul edilmezler.» demektedir. 

Muhterem milletvekilleri, benden evvel ko
nuşan muhalefete mensup konuşmacılar ve 
takrir sahibi Mehmet Ali Aybar Pasaport Ka-S 
nununun 8 nci maddesinin 5 nci fıkrasının hâ
diseye uygulanamıyacağı görüşünü savundu
lar. Biz samimiyetle ifade edelim ki, bu ka
naatte değiliz. Pasaport Kanununun 8 nci mad
desinin başlığında hiçbir ayırım yapılmadan, 
yabancı ya da yerli ayırımı yapılmadan «Tür
kiye'ye girmeleri memnu kimseler» ibaresi kul
lanılmaktadır. 8 nci maddenin hükmü mutlak
tır. Biz tetkikatımızı 1950 tarihli Pasaport Ka
nununun Meclisteki müzakere zabıtlarını da tet
kik etmek suretiyle derinleştirdik. Bu zabıtlar
da da yerli yabancı ayırımına raslıyamadım. 
Pasaport Kanununun 3 ncü maddesi normal 
şekillerde yurt dışına çıkan ve muhtelif suret
lerde pasaportlarını zayi eden vatandaşlar için
dir. Ama kalbul buyurursunuz ki. Zekeriya 
Sertel, bu normal vatandaşlardan değildir. 

Onyedi yıl Türkiye dışında Türkiye aley
hinde Devleti yıkmak, memleketin ve mille
tin bütünlüğünü parçalamak, demokratik re
jimi dedirmek için, maddi menfaatler karşılı
ğında görev kabul etmiş, Türkiye'ye mütevec
cih zararlı faaliyetlerde bulunmuş bir vatan
daş, Pasaport Kanununun 3 ncü maddesinden 
istifade etmesi gereken bir vatandaş olarak 
görülemez, kabul edilemez. 
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Muhterem arkadaşlar, ortada bir hukukî 
tasarruf vardır. Hükümetimiz Pasaport Kanu
nunun 8 nci maddesinin 5 nci fıkrasını hâdise
ye uygulamıştır. Bu uygulamanın doğru ol
madığı savunulabilir. Bu uygulamadan şahsi 
hakkı haleldar olan bir vatandaş diğer vatan
daşlar gibi yargı mercilerine gidebilir. Orta
da zayi olan hak, şahsi bir haktır, sübjektif 
bir haktır; böyle bir şahsın hakkını müda
faa etmek, avukatlığını yapmak bir parlö-
mantere yakışmaz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar.) 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Söz 
istiyorum. 

Anlaşıldı mı Başkan, söz istiyorum, sonra.. 
BAŞKAN — Nasıl hitabediyorsunuz bey

efendi? «Anlaşıldı mı Başkan..» 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Çün

kü cevap vermiyorsunuz. Söz istediğimi kay
dettirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yani hatip burada konuşur
ken, Sayın Başkandan söz istenir, söz ara
sında bir başka söz istiyene cevap verilir, diye 
bir hüküm mü var beyefendi?.. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Ve-
rilmiyeceğine dair de bir hüküm yok Baş
kan.. 

BAŞKAN — Çok rica ederim.. Çok rica 
ederim, bir daha Riyasete ne şekilde hitabet-
mek icabettiğini bilerek konuşmanızı rica ede
ceğim. (A. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» 
sesleri.) 

A. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 
GÜLER (Devamla) — Bağımsız yargı organ
larının kararı ortaya çıktıktan sonra, Hükü
met bu kararı uygulamazsa, ancak o zaman 
bir gensoru bahis mevzuu olabilir. Ortada 
böyle bir karar olmadıkça bir şahsın hukuku
nu, bir şahsi hakkını gensoru mevzuu yapmak 
Parlâmentonun ağırlığı ile mütenasip hare
ket etmek demek değildir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

'Bu basit bir hâdise, bile eğil; bir vatanda
şın yurda kabul edilmemesi olsa olsa bir sözlü 
soru mevzuu olabilir. Böylesine bir basit hâ
disenin gensoru mevzuu yapılmasının altında 
(başka bir maksat aramak lâzımdır. Şimdi biz 
o maksadı açıklıyacağız. 

Zekeriya Sertel, merkezi yabancı bir mem
lekette bulunan Türkiye Komünist Partisinin 

Merkez Komitesi âzasıdır. 1968 yılında bu 
partinin Leipziğ'de yaptığı toplantıda, Türki
ye'deki komünistlerin bölündüğü, aralarında 
ihtilâf bulunduğu, Türkiye'deki sol cephenin 
birleştirilmesi gerektiği yolunda bir karar alın
mıştır. Bu kararın uygulanabilmesi, Türki-
ye'dekilere beyin vazifesi görebilmesi, Türki-
ye'dekilere bu birleştirmeyi telkin edebilmek 
için Zekeriya Sertel görevlendirilmiştir. İşte 
bu kararın icrası sadedinde olmak üzere Ze
keriya Sertel; yaşlılığını, mâsumene birtakım 
sözlerini kamuflâj olarak, maske olarak kul
lanarak Türkiye'ye gelmek istemekte ve Tür
kiye'deki bölünmeye bu suretle mâni olmak is
temektedir. Hükümet buradaki ince taktiği! 
sezmiş olmalı ki, Zekeriya Sertel'i yurda ka^ 
bull etmemiştir. 

'Burada Saym Aybar'ın üzüntüsünü anlı
yoruz. Kendisi partisi içindeki görevini kay
betmiştir. Belki böyle bir beyin gelir de ara
daki ihtilâfı yatıştırır, iadei itibar ederim zan
netmektedir. işte bu şahsi düşünce iledir ki, 
Sayın Aytbar şahsi hakka taallûk eden böyle 
bir meseleyi gensoru mevzuu yapmış, Mecli
sin saatlerini almıştır. 

Grupumuz bu meselede hüsnüniyet görme
mektedir, bu takriri samimî kabul etmemek
tedir. Bu nedenlerle gensoru açılması mev
zuundaki görüşe iştirak etmemektedir. He
pinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkanım, 95 nci madde gereğince söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma?.. 
MEHMET ALI AYBAR (İstanbul) — Evıet 

efendim. 
BAŞKAN — Başkanlık sataşmanın olduğu

na kaani değildir. Israr ediyor musunuz 
efendim?.. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Israr 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aybar kendisine sataşıl
dığı hususunda ısı ar etmektedir. Bu hususta 
kendisine söz verilip verilmemesini oylarınıza 
arz edeceğim. .Sataşma olduğunu kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Sayın İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu, 
buyurun, 
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(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

IÇÎŞLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Sayın Başkan, değerli arkaldablarım; Mehmet 
Ali Aybar arkadaşımızın vermiş olduğu öner
ge muhtevası ağır isnatlar ve iftiralarla başla
maktadır. Muayyen bir ideolojinin ve zihniye
tin esiri olanların stratejisi ve uygulama me
todunun bu olduğunu biliyoruz. Ben bu nok
tanın tefeırraatıma girm&den, yapılan bu isnat 
ve iftiraları sahibine iade ediyorum ve Adalet 
Partisi iktidarının daima kanunların tatbikçisi 
bulunduğunu, hukujk devleti nizamını hâkim 
kıldığını, kanunlar hâkimiyeti prensibine bağ
lı kaldığını ve bu prensiplere her şart altında 
vefakâr olmanın gayretini gösterniğini ve bu 
konuda şerefli bir mücadele verdiğini ifade et
mek istiyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Bizim her şeyimiz meşrudur, her tasarrufu
muz ve icraatımız kanunidir ve Türkiye'de 
hâdiseler karşısında kanunlıarı tatbikten asla 
çekinmemişizdir. Böyle bir görüşe ve kanıya 
ısahibolanların, hâdiseler tâyin etmek suretiyle 
müdellel olarak konuşmaları ancak gerçeği dile 
getirebilir. 

Şimdi önergenin bu kısmını böylece cevap
landırdıktan sonra hâdiseye gelelim. Kimdir 
Türkiye'ye gelen? Bu şahsın kişiliğinin nıe ol
duğunu ve 17 sene yabancı memlekette neler 
yaptığını Grupumun değerli sözcüsü dile getir
di. Ben bunları tekrar edecek değilim. Bir va
tandaş olduğunu iddia eden bir insan düşünü
nüz; 17 sene komünist memleketlerin amaline 
hizmet edecek, vatanının ve devletinin aleyhin
de elinden gelen her şeyi yapacak ve 77 yaşma 
geldim deyip, 17 sene sonra vatanını hatırla-
yacaik. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, savunması ya
pılan ve vatandaş olduğu söylenen kişinin nite
liği, hüviyeti budur. Bu zat, 1969 yılının Ağus
tos ayı içinde Türkiye'ye dönmek istediğini ya
zılı olarak beyan etmiş, müracaatta bulunmuş
tur. Mehmet Ali Aybar'm, iddiasının hilâfına 
kendisi de bir pasaportla ancak gelebileceğine 
inandığı için bu müracaatı yapmıştır. Bu mü
racaatı alan içişleri Bakanlığı kendisinin han
gi yabancı devletlerin emrinde çalıştığını res-
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I mî devlet arşivlerine dayanarak tesbit eden bir 
tahkikatın, tetkikatın içine bir kere daha gir
miştir, bu müracaatın tahriki dolayısiyle. 

İşte, bu müracaatının menfi veya m üspet 
sonucunu beklemeden, Türk Devletinin ni
zamlarını hiçe sayarak bir emrivaki ile 13 Ara
lık'ta Yeşilköy Hava Alanına gelmiştir, ibraz 
ettiği nüfus kâğıdı birtakım şüphe ve endişe
ler işrabeder karakterdedir. Bu bir. (C.H.P. 
sıralarından gülüşmeler) 

Bunu işaret ettikten sonra, «onyedi saat ora
da tutulmuştur» tarzında beyanda bulunan 
arkadaşlarıma vereceğim cevap da şudur : Ken
disinin Türkiye'ye kabul edilmiyeceği beyan 
edilmiş; fakat kendisini götürecek bir uçak 
bulunamadığı için Yeşilköy Çınar Otelinde ta-

I lafımızdan misafir edilmiş ve ertesi sabah 
Türk uçağı ile... (C.H.P. sıralarından «Bu ka
dar ağır suçluyu misafir ettiniz ha, vatan ha
inini mi misafir ediyorsunuz?» sesleri, gülüş
meler ve alkışlar) Evet, evet. Biz hukuk dev
letiyiz. Yabancı veya yerli kapımıza gelip 
dönmek mecburiyetinde olan kimseyi sandal
yenin üstünde sabahlatmayız. O devirler çok
tan geçti. (C.H.P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar, gülüşmeler) evet, ertesi gün sabahle
yin... (C.H.P. sıralarından gülüşmeler) 

Sayın Başkan, mütemadiyen nezaket dışı 
harfendazlık yapan arkadaşlarımıza lütfen 
ikaz buyurunuz. Ben kendilerine hitap etmi
yorum. Heyeti Umumiyeye hitabediyorum. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar ve gülüşmeler, 
A.P. sıralarından «Çok saygısızsınız» sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu müda
haleler, bu harfendazlıklar benim mantıki te
selsülüme müdahale etmez. Ben rahatlıkla ko
nuşurum. istediğiniz kadar elinizden geleni -
yapın. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar, gülüşmeler, A.P. sıralarından «Biraz say
gılı olun» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz oturdu
ğunuz yerden efendim. (C.H.P. sıralarından 
«oraya da söyleyiniz» sesleri) Efendim hatibe 

' müdahale edilmesin diye söylüyorum, Birbiri-
I nize de müdahale etmeyiniz. Gayet normal. Sü

kûnetle dinleyiniz efendim. 
Buyurunuz Sayın Bakan, devam ediniz. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE

CE ĞLU (Devamla) — Pasaport Kanununun 3 ncü 
maddesi arkadaşlarımızın söylediği gibi şu 
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veya bu sebeple pasaportu olmayıp nüfus kâ
ğıdını ibraz edenlerin hududa gelebileceğini 
ifade etmektedirler. Doğrudur, ama bu normal 
şartlar altında, normal vatandaşlık sıfatına 
haiz olanlar için otomatikman tatbik edilecek 
olan bir konudur, öbür tarafta 8 nci madde 
Türk Devletinin, Türk Milletinin menfaat ve 
selâmetini de dikkate almıştır, tşte Türk Dev
letinin emniyetini, rejimin selâmetini, Türk 
Milletinin yüksek menfaatini dikkate alan 
8 nci maddenin 5 nci fıkrası şöyle demekte
dir : Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve 
umimî nizamını bozmak niyetiyle veya bozmak 
istiyenlere ve bozanlara iştirak veya yardım 
etmek maksadiyie geldikleri sezilenler« diyor. 
işte biz 8 nci maddenin bu 5 nci fıkrasına da
yanarak kendisini Türkiye'ye sokmadık ve bu 
tasarrufumuzun kanuni, hukukî olduğunu, Ana
yasanın da, Pasaport Kanununun da yetki ve 
sınırları dâhilinde olduğuna inanıyoruz ve 
inanarak uyguladık. (C.H.P. sıralarından suç
luyu kaçırmışsınız» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, çok rica 
ederim müdahale etmeyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sizin müdahaleleriniz hak
sız bir istikamette olduğunuzun delilidir. Başka 
söyliyecek bir şeyim yok. 

Şimdi arkadaşlar, burada konuşan muha
lefet safhmda bulunan arkadaşlarımızın; «Ana
yasanın 18 nci maddesi var, 11 nci maddesi var, 
bunun ruhunu ve özünü dikkate aldığınız tak
dirde bunu tatbik edemezsiniz, esasen tatbik 
edilmemek de lâzımdır» tarzında mütalâaları 
var. Geliniz, bu mütalâalar ne dereceye kadar 
mâkul ve makbuldür, üzerinde durup inceli
ydim. 

Arkadaşlar, Pasaport Kanununun 8 nci mad
desi ecnebilere veya vatandaşlara tatbik edilir 
diye bir tefrik yapmamıştır. Kanunun mad
desi objektiftir, umumîdir ve mutlaktır. Hu
kukta mutlak olan şey ıtlakı üzere cereyan 
eder. Aynen tatbik edilir, tefriksiz tatbik edi
lir, genellikle tatbik edilir. Bu, hukukun de
ğişmez prensibidir. Bunun aksini söylemek ve 
iddia etmek mümkün değildir. Ama bu kanu
nun bu maddesini Anayasanın ilgili maddele
rinin ruhunu ve özünü dikkate alarak uygu
lamamız lâzımdır tarzındaki mütalâaya ise 

hukukan iştirak etmeye imkân yoktur. Çünkü, 
eğer bunu uygulamaya esas bir prensip kabul 
ederseniz, hem vatandaşlık hayatında, hem ida
re hayatında bir keyfiliği, bir kanunsuzlu
ğu getirmiş olursunuz, idare bu mütalâaya göre; 
bir hâdise karşısında diyebilir ki, ben bu kanu
nu tatbik etmedim, çünkü bu kanun Anayasa
nın falan maddesinin özüne ve ruhuna aykırıdır» 
Bir vatandaş diyebilir ki, şu kanunun şu madde
sine aykırı hareket eden vatandaş; «Efendim, 
bu kanunun o maddesi Anayasanın şu maddesi
nin ruhuna ve özüne aykırıdır.» 

işte muhterem arkadaşlarım, bu, hiç bir ba
kımdan hukuk ölçüleri içinde makbul telâkki 
edilmiyecek mütalâaya Anayasamız da iltifat et
mediği içindir ki, kanunların murakabesini, Ana
yasaya uygun olup olmadığını tetkik edecek bir 
Anayasa Mahkemesi kurmuştur. Hem Anayasa 
Mahkemesi kanunların Anayasaya uygun olup 
olmadığını tetkik edecek, «uygun değildir» de
diği zaman ittıba edeceksiniz, hem de işinize gel
diği zaman Anayasanın fonksiyonunu üzerinize 
alacaksınız, «Bu kanun Anayasanın ruhuna, özü
ne uygun değildir» diyeceksiniz... Bu, idarede ve 
vatandaşlık hayatında bir keyfiliği davettir, bir 
keyfiliği getirmektir ki, bu Türkiye'de mev-
cudolan demokratik Anayasa esaslarına göre de-

.mokratik hukuk devletinin ilkesine ve muhteva
sına aykırı düşmektedir. Bu itibarla Anayasanın 
18 nci maddesine ve diğer maddelerine aykırı bir 
uygulamadır tarzındaki mütalâaya hukukan iş
tirak etmek mümkün değildir. 

Bu kürsüden bir değerli arkadaşımız, Hükü
met tarafından kanunlar tatbik edilmiyor, cesa
retle tatbik edilmiyor tarzında mütalâada bulun
dular. Doğrusu bunu büyük bir üzüntü ile kar
şıladık. Acaba hangi hâdise karşısında Hükü
met olarak ilgili kanunları tatbik etmedik? Bu
nun bir misâlini vermek mümkün mü? Ama ar-. 
kadaşımız kanunların tatbikinde bir cesaretten 
bahsetmektedir. Cesaretle kanun tatbik etmek 
ve cesaretle kanun tatbik etmemek veya etmenin 
neler olduğunu da bu kürsüde dile getirmiş de
ğildir. 

Bir kere daha ifade ediyoruz ki, biz demokra
tik hukuk devleti ve kanunlar hakimiyeti pren
sibine bağlı olarak bir icra politikasının sahibi
yiz. Bütün iktidarımız zamanında bu böyle olmuş 
gene de öyle olmaktadır. Ama hâdiseler oluyor. 
Bu hâdiselerin olması kanunların tatbik edilme-
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diğinin delili değildir. Hâdiseler elbette ki ola
caktır. Hâdiselerin olmaması için tedbirler alınır, 
bu alınmaktadır. Ama nasıl kanun çıkarırsanız 
çıkarınız, nasıl bir icra makanizfması kurarsanız 
kurunuz, bütün mütecasirlerin fiillerini önleme
nin gayrimümkün olduğu bir gerçektir. Bu in
kâr edilebilir mi? Dünyanın en medeni, en güçlü 
memleketlerinde en iyi kanunlar mevcudolduğu 
halde, hâdiseler tecelli edebiliyor, iş tecelli eden 
vukulbulan hâdiseler karşısında da anında ve 
süratle kanunları tatbik edilmektedir. Hukuk 
devletinin ilkesi budur, hukuk devletinin özel
liği budur. Bunu Adalet Partisi iktidarı ilk gü
nünden bugüne kadar uygulamıştır. Binaenaleyh 
misal ve delil getirmeden nazari esasların için
de, bu şekildeki ithamlarda ne isabet vardır, ne 
mâkuliyet vardır, ne da kabul edilmesi müm
kündür, sadece üzüntü yaratır. 

Muhterem arkadaşlarım; arkadaşlarımız mü
talâalarını yürütürken kanundan bahsettiler, 
Anayasamızın bâzı maddelerinden bahsetti
ler. Ama muhalefet sıralarında bulunan 
arkadaşlarımızın hiçbirisi büyük Türk Dev
letinin menfaatlerinden, selâmetinden, gü
venliğinden bahsetmediler. Acaba hâdi
seler karşısında Anayasanın hükümleri ile 
beraber meşru ölçülerin içinde devletin emniye
ti, Türkiye Cumhuriyetinin selâmeti ve büyük 
Türk Milletinin yüksek menfaatleri dikkate alın-
mıyacak mıdır? (A. P. sıralarında «Bravo» ses
leri). Eğer bunları almazsanız, o zaman devlet 
idaresinde değişmez bir prensibblan teyakkuz ve 
hasireti kabul etmemiş olursunuz. Eğer siz böyle 
Ibir idareyi benimsemiş ve tasvilbediyorsanız, biz 
sizden ayrıyız, biz böyle bir sevkü idareyi kabul 
etmiyoruz. (A. P. sıralarında «Bravo» sesleri ve 
alkışlar.) Biz hukukî sevkü idarenin, biz... 
(C. H. P. sıralarında gürültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar müdahale etmeme
nizi rica edeceğim, 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Basiret dolu idarenin sahi
biyiz ve öyle hareket ediyoruz, öyle hareket et
meye de devam edeceğiz. 

Aldığımız karar hukukîdir, Türk Devletinin, 
Türk Milletinin asil menfaatlerine uygundur. Ak
sini söyfliyenler için idari kaza yolları açıktır. 
Türkiye'de hukuk devleti vardır. 

M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Sayın Bakan, 
yakalanan bir suçluya kanuni muamele yapılmı
yor. Bu mu hukuk devleti? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Eğer kanunlara uygun gö-
rülmüyorsa kaza yoluna giderler, alacakları ka
rara hürmet ederiz, saygı gösteririz, uygularız. 
Bunun dışında başka yol yoktur. Hepinize say
gılar sunarım. (A. P. sıralarında «Bravo» sesle
ri şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — istanbul milletvekili sayın Meh
met Ali Aybar'm, Zekeriya Sertel olayında Ana
yasaya aykırı hareket edildiği iddiası ile Başba
kan ve içişleri hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca bir gensoru açılmasına müteda
ir önergesinin müzakeresi bitmiştir. Gündeme 
alınıp alınmaması hususunu oyunuza arz ediyo
rum. önergenin gündeme alınmasını kabul eden
ler... (A. P. sıralarında «Bravo güçbirliği» sesle
ri.) Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın açık oylamasına 307 sayın üye katılmış olup, 
261 kabul, 43 ret ve 3 çekinser oy tespit edilmiş
tir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Vakit gecikmiş olduğundan 16 . 1 . 1970 Cu
ma saat 15,00 te toplanılmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 18,37 

•*•*• 
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1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
verilen oyların sonucu 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 307 

Kabul edenler : 261 
Reddedenler : 43 

Çeflrinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 143 

Açık üyel'Mer .- 0 

hakkındaki kanun tasarısına 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cîevtdeıfc Akçalı 
M. Salâlhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Eımir H. Postacı 
Ahmet Topaioğlu 
Turgut Topaloğiu 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
AFYON KARAHİSAE 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Hamldi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Uluibalhşi 
KâKim Uysal 

AMASYA 
Yavuz Aear 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Ereni 
A. Sakıp Hiçeriımez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu , 
Emin BaJksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker 
ıSuna Tural 

[Kabul 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salilh Zeki Altınlbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavldaroğlu 
Kemal Eridem. 
Ahimet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgen 

BÎTLÎB 
Zeynel Abildin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

edenler] 
M. Şükrü Kiyflooğiu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlıu 
Mehmet özibey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal' Bağcıoğhı 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekâye Gülsen 
Ref ett Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demjrer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tomibuş 
Ali Naki Ulüsoy 

DENİZLİ 
Sami Arşları 
Fuat Avcı 
Mehmiet Emlin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 

Behzat Egil'li 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Mustafa Hamnancıoğlu, 

ELÂZIĞ 
&am©t Güldoğan, 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasftm, ömisli 
Naci Gaciroğlu 
Cevat Önder 
Fetullah Taşkesenliloğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzm en 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE . 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Talât Köseoğhı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 
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İSPARTA 
Ali İhsan Balını 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Ab ak 
îlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Deriııçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fcrsoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün Silivrili 
İsmail Halkkı Te'kinel 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şüikrü Akkan 
Mu'zıa/ffer Faali Anne, 
Burhanıottlin Asutiay 
Şeref Balkşılk 
M. Hulu'si Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 

Kemal Güven 
Veyis Koçu'lu 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Afcdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri. Kesikin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan 'Feyzioğlü 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagun 
Feyzullah Çarılkçı 
Basanı Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Veh'bi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
ıSezai Erfgun 
Mustafa Ku'bilay îmer 
Necati Kalaycı oğlu 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaız öztuma 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Ereız 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemail Kaıcar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 

Kâmil Şahinoğlu 
Önol Sakar 

iMARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başcır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmcr 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Ncbil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 

'Mi Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltaın 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeiri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arsl'antürk 
Ahmet İhsan Birıincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal1 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksıoy 
Neomet'tlin Cevheri 
Mehmet A l Göklü 
Bahrii Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah İBaştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğhı 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Cahit Kara'kaş 
S. Tekin Müftüoğht 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Ali Rıza G ü M 
ADIYAMAN 

Kâımil Kırıkoğlu 
YmsuJ Ziya Yılimaz 

ANKARA 
Yusuf Ziya Yağcı 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcaın 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kîenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayıtuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırımı 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Muhittin Sayın 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Ayhar 

İZMİR 
öoşjkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Osman Yeltekin 

KONYA 
irfan (Baran 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RÎZE 
Sami Kum'basar 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 

TRABZON 
Ahmet Şeîrer 

ANKARA 
İbrahim Cüceoğlu 

[Çehinserler] 
I İSTANBUL 
I ismail Arar 

[Oya hatılmıyanlar] 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler (I.) 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
AbdüLkeriim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Kemal Ataman (I.) 
Orhan Bimgit 
Oısıman Bölükbaşı 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin (B.) 
F. Kayaalp Turahangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Öilhat BilgeShan 
Mehmlet Niyaza Gürer 
Osman Tan 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzfoan 

BURSA 
Nail Atlı . 
Ahmet Dallı 
Barl'as Küntay 

Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mesujt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açikaim 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yu<suf Azizoğlu 
Hassan Değer 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Ömjen Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlü 

ERZİNCAN 
Hüsamjettin Atabeyli 
(B.) 
Sad^k; Perinçe^ 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (B.) 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdjt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
M. Şemsettin SöiLm(ez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin İncioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
I. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 
(İ.Ü.) 
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HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Hüsamettin Alaımmcu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas (I.) 
A. Şeref Lâç 
Naiim'e İkbal Tiokgöz 
Turgut Topaloğlu 
Reiş'it ÜUkeı 
Löbiit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevkfeıt Ad al an 
Ali Naıilıi Er'dehn 
Talât Orhon 
Şin'asıi Osıma 
Keim!al önder 
Akın özdemir 
Ali Naiki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiibeyoğlu 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
(B.) 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Nihat Erim 

K^ONYA 
Bahri Bağdaş 
Necmettin Erlbalkan 
İhsan Kafbadayı 
I. Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
Sami ilhan 
ismet inönü 
İsmail Hakkı Şcngüler 

MANİSA 
Ertuğ-rul. Akça 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 

Hilmi Okçu 
MARAŞ 

Atillâ İmamoğlu 
İbrahim Öztürk 

MARBÎN 
Soy fi Güneştan 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

ORBU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kental Şensoy 

RÎZE 
I]rol Yılmaz Akçal 
Hasan Basri Alıbayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 

SİVAS 
Yusuf Ziya Önder 
(B.) 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKÎRBAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahailil 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kaziova 

TRABZON 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mıelbmtet Aksoy 

UŞAK 
Orhan Dcıngüz 
M. Fahni Uğrası^oğlu 

VAN 
Kinyas Kartal (I.) 

ZONGULBAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent E c evi t 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Kevni Nedimoğlu 

t>9<i 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

25 NOt BİRLEŞİM, 

14 . 1 . 1970 Çarşamba 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, Zekeriya Sertel olayında Anayasaya 
aykırı hareket edildiği iddiasiyle Başbakan ve 
İçişleri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/4) 

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

3. _ 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) 

4. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış 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) 

5. — 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) 

6. — 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) 

7. — 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 Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

8. — Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

9. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 «arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kılbms An-
Laşırnazlığınm ıSon durumunu teslbit etmek üzere 
AnayaJsanm 88 ncd maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

10. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lenmek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair Önergesi 
(10/12) 

11. — Nevşehir Milletvekili Salâhatitin Hak
kı Esatoğlıu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatırılanlarının doğal 
'kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları teslbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel) 
görüşme açılmasına dair dair önergesi (8/4) 

13. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

14. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey-
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dî.'iıa getirdiği sonuçları lesbit etmek amaeiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) ^ 

İT). — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
eiyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(.1.0/17) 

16. -— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklık hırı, gecikmeleri ve şikayetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaeiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasınla 
dair önergesi (10/1.8) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması halikında kanun ta
sarısına, dair Cumhuriyet Senatosu. Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapıl ani 
değişiklikler hakkında. Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/22; C. Senatosu : 
.1/1027) (M. Meclisi S. Say vs ı : 8) (C. Sena
tosu S. Sayısı : 1306) | Dağıtma tarihi : 
.'50 . 12 . 1969] 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mcvlüt Ocakçı oğlu'-

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

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

-1 — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekini 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve içişleri 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 ihsan Ataöv'ün, 
10 Kasım. 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

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

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

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

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğı! ilan tohumluk buğdaya dair Tanın 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) 

1;>. — Maraş Milletvekili İbrahim (')ztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

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

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

16. —• Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırııak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 



elektr ik santral inin yapımına ve sarf edilen 
pa raya dair Bayındır l ık Bakanından sözlü so
rusu (6/2.1.) 

18. — Siirt Milletvekili Adil Yasan ın , Baş
bakan ta ra f ından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara, dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, va tan i hizmet ter t ibinden maaş alacaklar 
için yapı lan çalışmalara, dair Maliye ve Milü 
Savunma İmkanlar ından sözlü sorusu (0/23) 

20. — Saka rya Milletvekili H a y r e t t i n Uy-
sal 'm, Sakarya 'n ın Akyazı - Dokurcun bucağı 
a ras ındak i yolun asfal t lanmasına da i r Bayındı r 
l ık B a k a n ı n d a n sözlü sorusu (6/24) 

21. — A d a n a Milletvekil i Ali Kıza Güllü'-
nüın, çiftçilerin ye te r i k a d a r zirai k red iye ka
vuşmalar ı için bir Koopera t i f le r Bankas ın ın 
kuru lmas ına ve t r a k t ö r p lasmanı pol i t ikasına 
da i r Ticaret Bakan ından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Saka rya Milletvekil i H a y r e t t i n Uy-
sal ' ın, Bar ış gönüllüsü o larak Türk iye 'ye gön
deri len Amer ika l ı l a ra dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma, ve Millî Eği l im ba
k a n l a r ı n d a n sözlü isortusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğkı 'nun, ıSivas s ınır lar ı dahi l indeki Boz-
k u r t köprüsünün inşasına dair Bayındırl ık 
B a k a n ı n d a n sözdü sorusu (6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Pakıoğlu 'nun, bir gazetede yay ımlanan «Ata
t ü r k ' e a i t eşyalara» da i r .Millî Eğ i t im Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Ta l â t Orhon 'un, 
İzmir ' in Seferihisar ilçesinde yapı lan NATO 
ta tb ika t ında za ra ra n ğ r ı y a n köylülere da i r 
Millî Savunma B a k a n ı n d a n sözlü sorusu. (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Ta lâ t Orhon 'un, 
İzmir 'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapı lacağına dair Bayındır l ık .Ba
kan ından sözlü sorusu (0/30) 

27. — İzmir Milletvekil i 'Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabr ikasına da i r 'Tarım Bakan ından 
sözlü sorusu (6/31) 

28. — İzmir Milletvekili TalAt Orhon'un, 
İzmir 'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay ' ıu meydana, getirdiği I aşkı ulara 
dai r Ene r j i ve Tabi î 'Kaynaklar Bakan ından 
sözlü sorusu (6/32) 
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I 29. — İzmir Milletvekili Burhane t t in Asu-
tay 'm, 93.1 sayılı K a n u n u n t a tb ika t ına da i r 
Çalışma Bakan ından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, A y d m ' d a bâzı (J. II. P. li muh ta r l a ra baskı 
yapı ldığına da i r Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

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

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakır l ı 'nm, 
Kge tü tün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mri.hsulleri.li değerlendiri lmesine dai r Gümrük 
ve Tekel Bakan ından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Ta lâ t Orhon 'un, İz
mir Ticaret gazetesinde1 yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye1 da i r Baş
bakan ve Ticaret bakan la r ından sözlü sorusu 
(0/37) 

;il. _ Uşak Milletvekili Âdil T u r a n ı n , Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
r ından sözlü sorusu (6/38) 

35. — Afyon Milletvekili I l amdi I lamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşk ın lar ın önlenmesine da i r Ener j i 
ve Tabiî K a y n a k l a r B a k a n ı n d a n sözlü sorusu 
(0/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege t ü t ü n piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendiri lmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (0/40) 

37. - - . S i n o p Milletvekili Tevi'ik F ikre t Övct' 
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rı lmasına ve ayr ı lan ödenek miktar ına dair 
Orman ve Köy İşleri bakan la r ından sözlü so
rusu (0/41) 

38. — Samsun Milletvekili K â m r a n Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okul lar ına dair Millî Eği t im 
Bakanından sözlü sorusu (0/42) 

39. —- İçel Milletvekili Tuı-hmı Özgüner ' in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enst i tüsü mezunlarının d u ru mu n a dair Mil
lî Eğitim İmkanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ' ın, 
Sinop'a. bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
iht iyacına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 
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41. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

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

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

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asfal t lanmanın ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

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

46. _ İstanbul 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 İbrahim öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi 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 düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri 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) 

'51. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

52. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
in, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 
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53. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 

sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

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

55. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 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 Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

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

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

59. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntakaya nakline dair Köy İşlerd Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

62. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

63 — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

64. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
Lor'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol-



larm yapımına dair Bayındırlık Balkanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ııer'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. î. Müessesesindeki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile, ve Tekkcönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı "İarınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

70. _ Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

72. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün. 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

73. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

74. — içel Milletvekilli Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde ımeydana gelen '«Taylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

75. — Kasltamonu Milletvekili Mehmet Sey-
diibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü -sorusu 
(6/79) -

76. — İçel MiUetveikili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. ('6/80) 

77. —• Kastamonu MiUetveikili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu^da bir kâğıt fabrdka-
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I sının kurulup kurulmıyacağına daJir Başbakan
dan .«özlü sorusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekilli Mehmet Sey-
dibcyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 

I Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
79. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'-

nın, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Ticaret Bakanından sözılü sorusu. (6/83) 

80. — Antalya MiUetveikili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içinddki Karagül'üm mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
soıusu. (6/84) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı "" dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

82. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop'da bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilımi Işgüzar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev-
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raoa'nın, Erzurum - İspir iıkjeöHidıe bîr vaıtan-
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

85. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis-

J lcrinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiylc açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so-

I rusu (6/92) 
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89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm Ak

şehir Gülünün genişiemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

90. _ Konya Milletvekili Vefa Tatar'ın, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin no 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar 'Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

91. _ Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Pa'l'aoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Eımökli Sandıklariyle Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanu
na geçici bir ımadde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 23 arkadaşının,. Emekli Sandıklariyle 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları ka
nunlarına tabi hizmetlerin 'birleştirilmesi hak
kındaki 228 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi ile Zonguldak Milletvekili Cahit 
Karakaş ve 10 arkadaşının, Emekli Sandıklariy
le Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları ka
nunlarına tabi işyerlerinde geçen hizmetlerin, 
biri estirilmesi hakkındaki 228 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştiril]meşine ve bir mad-» 
denin kaldırılmasına dair kanun teklifleri ve 
(Çalışma, Maliye ve Plân komisyonlarından se-» 
çilen 4 er üyeden kurulu 1 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu) (1/88, 2/133, 2/33) (S. Sayısı : 
10) [Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Cumhuriyet Senatosu İdare âmirleri
nin 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişMik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko-ı 
misyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
2 / 1 ; C. Senatosu : 2/272) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 9) (C. Senatosu S. Sayısı : 1311) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 12 . 1969] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Ragıp Üncr'in, Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğin
ce, doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltil
miş bulunan öğretim üyelerine, profesörlük kad
rosu verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/40) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 
6 . 1 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu 
kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin 
Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/41) (S. Sayısı : 
12) (Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1970) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer IJcuzal ve 9 arkadaşının, 931 sayılı İş 
Kanununun 791 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve çalışma Komis
yonu raporu (2/166) (S. Sayısı : .13) (Dağıtma 
tarihi : 7 . 1 . 1970) 


