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kadaşlarım, sizin huzurunuzda da, adalet hu
zurunda da ve söylediğim gibi bunların yanın
da Mahkemei Kübrada da hesap vermeye ama
deyim; tekrar ediyorum.
Aziz arkadaşlarım, kıymetli senatörler; su
reti katiyede hâdise gösterilmek ve bir netice
ye vâsıl olunmak istenildiği gibi değil. Muayyen
insanlar bunu vesile ittihaz ederek seçim arife
sinde muayyen hedefin, muayyen maksadın ve
muayyen neticenin istihsali için bu kabîl tertip
lere girişmişlerdir. Biz vazifemizi yapmışız ar
kadaşlar.
Vazifelerimizi eğer yapmamışsak,
yaptıklarımızda suç varsa, hukukî mesnetleri,
delilleri ortaya konsun. Burada konuşan arka
daşlar hukukî mesnet ve delil gösteremediler.
Tahkikat Komisyonunun hazırladığı rapordan
dahi bahsetmediler arkadaşlar. Hani siyasi po
lis arama yapmıştı, hani dışardan insanlar gelip
arama yapmıştı? Hâdise günü ben Körler Oku
lunda idim. Yani benim bir mevhum varlığım
buraya gelip burayı mı arıyacak? Burada ol
madığım halde muayyen tertipçi, tarihi, mazisi
tertipliliklerle geçmiş ve müsellem olan bir
şahsın malûm şekilde iftirasiyle, Faruk Sükan
bunu hazırlamış, daha önce buraya gelip bun
ları hazırlamış ve böylece bu işler tertiplenmiş
tir deniyor. (Soldan, «Tertipçiler kim?» sesle
ri.) Ben isimden bahsetmedim beyefendiler.
İftira edenler için söylüyorum.
BAŞKAN — ILçbir isim, hiçbir şahıs söylen
medi.
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Sayın senatörler, havanızı sureti kati
yede bozmak istemiyorum. Hiçbir kimseyi de it
ham etmek istemiyorum, iftira edenler için söy
ledim ve iftira edenlerin de ismini vermedim. İf
tira edenler varsa bu tipde insanlardır diyorum.
Hakikatler çıksın, buradaki insanları tenzih edi
yorum. Özür dilerim, sizin samimî havanızı, sizin
hakikatlerin ortaya çıkarılması hususundaki samimî
görüşlerimizi sureti katiyede her hangi bir yanlış
anlama sokmak istemiyorum. Bunu beyan etmek
isterim arkadaşlar. Hakikatlere uymıyan şeyleri
söylemek iftiradır. Bunu yapan müfteridir. Bu
insanın ahlâklı insan olmadığını herhalde herkes
kabul eder. Benim söylemek istediğim de bundan
ibarettir arkadaglarım.
Şimdi sayın senatörler, işte ortada raporlar,
şahitlerin ifadeleri de var. Ayrıca istediğiniz
tarzda, istediğiniz Meclis organlarını çalıştırmak
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suretiyle bu tahkikatı derinleştirmekte muhtarsı
nız ve salâhiyetiniz dahilindedir. Net'cede eğer
ben suçlu çıkarsam gayet tabiî bütün suçluluğun
icabı yerine gelecektir ve o zaman suçlu insan
olarak Türk Milletine ilân edileceğiz. Ama, bun
lar bulunamaz ise ve bunlar birer iftiradan ibaret
ise şerefli ve haysiyetli insanların haysiyeti ile
oynamak ve şerefli ve haysiyetli Hükümetin şe
refli hizmetlerini gölgelemek için muayyen ter
tipleri ise elbette Türk siyasi tarihine ve Türk
Parlâmentosuna bunu terbibedenler her hakle iyi
isimler bırakarak gcçmiyeceklerdir.
Kıymetli senatörler; sizin yapacağınız bujim
hakikaten mühim mevzular vardır. Ben gavot vu
zuh ile, gayet samimiyetle ve gayet açık kalbi'Kk'e
bana isnadedilen, Hükümete isnaded len, Türk
Parlâmentosuna icranın tecavüzü konusunda vâki
olan ithamlar muvacehesinde iddia edenleri ispa
ta davet ediyorum. İddia onlardan geliyor, ispa
ta davet ediyorum. Delilleri, vesikaları ortaya
koymaya davet ediyorum. Bunları istemek Tür
kiye Cumhuriyetinin bir Bakanı olarak, mesul bir
insan olarak benim vazifemdir. Her halde şeref
lerle oynamayı hiçbiriniz arzu etmezsiniz ve şe
refli insanları temize çıkarmakta her birimizin
vazifeleri olması iktiza eder. Sözlerime burada
son verirken heı>inizi en derin saygılarımla ve,
grup adına konuşan kıymetli arkadaşlarımı da
şükranla selâmlıyarak huzurunuzdan ayrılıyo
rum.
BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakanı
Sayın Bilgehan.
NDVİT YETKİN (Malatya) — İsmimden
bahsetti Sayın Bakan ve söylemediğim şeyleri ba
na atfetti.
BAŞKAN — Sayın Yetkin. Nüvit Yetkin de
böyle dediler dedi. Bir sataşma yok. Sayın Dev
let Bakanı konuşur bilâhara düşünürüz.
7. — Devlet Baham Cihat Bügchan'ın, Mec
liste yapılan arama olayı münasebetiyle konuşan
üyelere covab: demeci.
DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN
(Balıkesir Milletvekili) — Çok muhterem senatör
ler; Saym İçişleri Bakanı Meclisteki hâdise hak
kında gereken bilgijd verdiler. Bendeniz o nokta
lara temas etmiyeceğim. Yalnız Mecliste vâki bir
hâdisenin gündem dnı konuşması sırasında Hü
kümet hakkında, Hükümet Başkanı hakkında bâ-
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