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zı arkadaşlarımızın gerçekle ilgisi olmıyan bâzı
iddialarına cevap vermek için huzurunuzda bulu
nuyorum.
Değerli arkadaşlar; bâzı senatörler Meclisi he
men tatile göndermek suretiyle Meclise ve şahıs
larımıza yapılan bir tecavüzün hesabını verme
mekten bahsettiler. Hepinizin bildiği gibi Meclis
lerin tatile girmek için bir usulü vardır. Bu usu
lün Anayasamızdaki tedvin tarzına göre Meclis
ler müştereken tatile girer. Ama, nasıl müştere
ken tatile girecek? T. B. M. M. olarak girmesi im
kânı yoktur. O halde bir yol bulmak gerekir. Bu
yol bulunmuştur. Bu yol iki Meclisin Müşterek
Başkanlık Divanlarıdır. İki Meclis.'n Başkanlık
Divanı bu hâdisenin vukuundan çok daha evvel
ve bundan önceki kısmi Senato Seçimlerinde ya
pıldığı gibi Meclislerin 10 Mayıstan itibaren ta
tile girmesini kararlaştırmış bulunmaktadır. Mec
lislerin Başkanlık Divanları hepinizin bildiği gi
bi sadece iktidar grupuna mensup senatör ve mil
letvekillerinden ibaret değildir. Böyle bir karara
aynı zamanda muhalefete mensubolan ve Hükü
metin mensubu, bulunduğu partinin dışında bu
lunan gruplar da imza koymuşlardır. Şimdi hal
böyle iken; bunları bir tarafa bırakarak sanki Hü
kümetin oyları ile tatile girilmiş gibi bir hava ve
rilmesi ve sanki Hükümet bir mukabeden kaçıyormuş gibi açıklanmış olması gerçekle ilgili değil,
doğru değil ve bu yanlış intiba vermekten öteye
geçemez. Kaldı ki, muhterem arkadaşlar, biran
için Meclisin tatile girmed'ğini kabul edelim. Bu
rada konuşan arkadaşlar elbette İçtüzük ve Ana
yasa hükümleri içinde hâdiselerin cereyan ettiği
ni kabul buyuruyorlar. Bugün Meclisin günde
minde 40 tan daha fazla gensoru önergesi vardır.
Bu gensoru önergelerinin içinde, hepimizin bildi
ği gibi, bir roman gibi 500 sayfalık olanlarını da
görmüş bulunuyorsunuz. Bu hâdiseden dolayısiyle Hükümet hakkında verilmiş veya verilecek
olan bir gensoru, bir genel görüşme açılması ta
lebine ne zaman sıra geleceğini elbette takdir bu
yurursunuz. 40 tane gensoru vardır. Sıra ile
görüşülecektir. Bunun dışına çıkılmasına imkân
yoktur. Bu arada yine Meclisin kabul etmiş bu
lunduğu usule göre haftanın muayyen günlerin
de bâzı kanunlar görüşülecektir. Binaenaleyh;
Hükümetin 10 Mayısta Meclisin, bir Hükümet ka
rarı değildir, bu Meclisin 10 Mayısta tatile gir
miş olması Hükümetin bir murakabeden kaçmak
arzusunun neticesi değildir.
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Muhterem arkadaşlarım; bâzı arkadaşlarımız
yine Adalet Partisi iktidarı zamanında 27 Mayıs
düşmanlığının artmış olduğunu ifade ettiler. Aziz
arkadaşlarım; bu Meclisin elbette Millet Mecli
sinden daha başka bir hususiyeti olduğunu kabul
ederim. Buraya gelmiş olan arkadaşlarımızın id
dialarını mutlaka bir delile dayandırmış olmaları
lâzımdır. Yoksa mücerret olarak Atatürk düş
manlığı artmıştır, 27 Mayıs düşmanlığı artmış
tır gibi sözlerin bir delile dayanmamış olması ger
çekten hazindir. Ben size muhterem arkadaşlarım;
Adalet Bakanı arkadaşımdan resmen almış oldu
ğum bir istatistiki malûmatı arz edeceğim. MalûmuâLiniz, 38 sayılı Kanun 27 Mayıs düşmanlığını
önlemek için çıkarılmış bir kanundur ve bunun
başka sebepleri de mevcuttu ve diğer hususları da
ihtiva etmektedir. Şimdi bu kanunun neşir tari
hi olan 1962 senesinde 21 hâdise olmuştur. 1963
senesinde 185 hâdise olmuştur, eğer bir düşman
lık diye kabul ediliyorsa. 1964 te 109 ve 1935 te
de 60 hâdise olmuştur. Ve 10 Ekim 1965 tarihin
den bugüne kadar sadece 23 hâdise olmuştur.
Binaenaleyh... (Soldan, şiddetle takibedilmiş mi
dir? Sesleri.)... Elbette ki, şiddetle takibedilmiştir
beyefendiler. Buna zamimeten derhal ifade ede
yim ki, Atatürk düşmanlığından bahsediliyor.
Onun da rakamlarını vereceğim. Ve derhal ifade
edeyim ki, Adalet Gazetesi ki, bâzı arkadaşlar bu
nun Adalet Partisinin naşiri efkârı olduğuna id
dia ederler. 4 . 2 ;
5 - 2; 29 . 4 . 1986 tarihle
rinde olmak üzere toplattırılmıştır beyler. Eğer
Adalet Partisi iktidarı 27 Mayıs düşmanlığı gibi
bir hisle hareket etmiş olsa idi elbette bunu yap
mazdı. Yine Atatürk düşmanlığından bahsedi
yorlar.
FERİD MELEN (Van) — Onu savcılar ya
pıyor.
DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN
(Devamla) — Beyefendiler görüyorsunuz ki, bir
tenakuz içindesiniz. Gazeteyi savcılık toplar di
yorsunuz. Hükümet niçin yapmadı diyorsunuz.
Eğer bu işi savcılar yapıyorsa Hükümeti itham
etmeye hakkınız yoktur. Hükümet yapıyorsa sav
cıları ithama hakkınız yoktur. Muhterem arka
daşlar yine Atatürk aleyhindeki cürümler için
almış olduğum rakamları aynen arz ediyorum.
1962 de 20 tane; 1963 te 16 tane; 1934 te 29 ta
ne; 10 Ekim 1965 tarihinden bugüne kadar 13
hâdise adliyeye intikal etmiş, bunlardan yedi ta
nesi hakkında dâva açılmıştır. Buna zamimeten
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