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yılında iki aydan fazla izin alan Adana 
Milletvekili Tahir Yüeekö'k'e' ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 

(3/600)' 47 

2. — Vâki davet üzerine Suriye'yi zi
yaret edecek olan Devlet Bakanı Kâmil 
Ocak'a Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin refakat etmesinin uygun .gö
rüldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/599) 47:48 

3. — Bolu Milletvekili Hasan özcan'm, 
ceza evlerinin bugünkü durumlariyle ıs
lah müessesesi olmaktan çıktığına, mah
kûmlara eziyet edildiğine, bu konularda 
tedbirlerin alınması gerektiğine dair de
meci 48 

Sayfa 
4. — Millet Meclisi tutanaklarında ve 

ses bantlarında .sahtecilik ve tahrifat ya
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A) Yazılı sorular ve cevapları 83 

1: — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
iSarıyüce'nin, Çorum'da bir gübre fabri
kası kurulmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakandan sorusu ve Sa
nayi Bakan Mehmet Turgut'un yazılı 
cevabı (7/296) 83 

2. — Kastamonu Milletvekili Âdil 
Toközlü'nün, İnebolu ve Çatalzeytin il
çelerindeki liselerin öğretmen ihtiyaçla
rının ne zaman karşılanacağına dair so
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3. —• İstanbul Milletvekili Osman özer'-
in, 1967 yılında İstanbul'un ilçelerinde ye
niden lise açılıp açılmıyacağma dair soru
su ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Den-
giz'in yazıh cevabı (7/310) 84:85 
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Sayfa 
4. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 

Sarıyüce'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 
PTT hizmetlerinin artan ihtiyaçlara cevap 
verecek hale getirilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Seyfi öztürk'ün yazılı cevabı 
(7/313). 85:86 

5. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-
trak'ın, Ergene suyunun ve ayaklarının 
yaptığı tahribatın önlenmesi konusunda 
ne düşünüldüğüne dair sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Derin-
er'in yazılı cevabı (7/320) 8$ 

Tasan 

1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 

Trabzon'da bir üniversite kuruıiması hakkında 

'kanunum ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 
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Sayfa 
6. — Maraş Milletvekili Kemalî Baya-

zıt'm, Maraş'm elektrik enerjisi ihtiyacı
nın ne şekilde karşılanacağına dair sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbra
him Deriner'in yazılı cevabı (7/322) 86:87 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli 
kasabasının gelişmesi için ne ıgibi tedbirler 
alınacağına dair sorusu ve Köy İşleri Ba
kanı Sabit Osman Avcı ile Bayındırlık Ba
kanı Etem Erdinç'in yazılı cevapları 
(7/329) 87:88 

sayılı Kanunla, 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayı
lı Kanun/un bâzı maddelerine birer fıkm ek
lenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/338) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına) 

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Urfa Milletvekili Atalay Akan'ın öldüğüne 
dair Başbakanlık tezkeresi okunarak rahmetli
nin hâtırasını taziz için bir dakikalık saygı duru
şunda bulunuldu. 

Trabzon Milletvekili Bamdi Orhıon'un; Hâ
kimler Kanununa ek 5017 ısayılı Kanuna bağlı 
ve 7168 ve 45 sayılı fcanoınlarla değiştirilmiş bu
lunan cetvelin değiştİTİlmıesime dair «lan 661 sa
yılı Kanunun 1 nci (maddesine bir fıkra eklenmesi 
haıkkındıafci kanun teklifini geri .aldığıma dair 
önergesi okundu ve teklif geri verildi. 

Çorum Milletvekili Abdur rahman Güler'in, 
Kaımu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonun
dan çekildiğine dair önergesi Gtenel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarının Başkanlık tezke
resinde gösterilen sürelerle izin verilmesi kabul 
olundu. 

İstanbul Milleıtvekili Reşit ÜHker, son zaman
larda bâzı hâkimlerin uğradığı 'tecavüzleri yeren 
bir demeçte bulundu. 

Kastamonu Milletvekili Osman Zeki Oktay'ın, 
bâzı hekimlerin bâzı ilâç firamalarına -ortak olduk
larıma, bu duru'mun halk sağlığı üzerindeki kötü 
ıdtikilierime ve bu konuda Hülkümetiın idari ve ka
nuni tedbirler alması gerektiğine dair demecine 
Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanı Edip :Somun-
oğlu devap verdi. 

Deniz î ş kanunu tasarısının ımaddeleri üzerin
de bir süre 'görüşüldü. 

8 . 3 . 1967 Çarşamba günü saalt 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,05 t© son ve-
rilıdi. 

B'agkan 
Başkamvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Ankara 

Ali Rıza Çetiner 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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Teklif 

2. — îzanir Milletvekilleri Mustafa Uyar ile 
Arif Eıtunga'nım, 28 . 6 . 1966 gün ve 766 sayı
lı Tapulama Kanununun 42 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanıun teklifi., (2/460) 
(içişleri, Adalet ve Plân kamiisyon'larına) 

Tezkereler 
3. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'in, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
'kında Başbakanlık tezkeresi. (3/595) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından 'mürekkep Kar
ma Komisyona) 

4. — Adana Millet vekili Turhan Dilligil'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/596) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ıma Komisyona) 

5. — Kastamonu Milletvekili A. Şevket B'oh-
ça'nm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık 'tezkeresi. (3/597) (Ana
yasa ve Adalet ıkomisyonüarındaTi mürekkep 
Karma Komisyona) 

6. — Açık bulunan Sayıştay Başkanlığına 
seçim yapılmasına dair Sayıştay B>aşkanlığı 
teskeresi. (3/598) (Bütçe Karma Komisyo
nuna) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara), Fuat Avcı (DenMi) 

BAŞKAN —• Millet Meclisinin 69 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN Yoklama yapılacaktır, sayın üye
ler lütfen beyaz düğmelere bassınlar, y,.klar/ıa 
muamelesi başlamıştır. (Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğunlu
ğumuz mevcuttur, müzakereye bağlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANÎMİN CSNEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında 
iki aydan fazla izin alan Adana Milletvekili Ta-
hir Yücekök'e ödeneğinin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/600) 

BAŞKAN 
yorum. 

Başkanlık tezkeresini okutu-

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Adana Milletvekili Tabir 
Yücekök'e ödeneğinin verilebilmesi, îç.tü::ü^ün 
197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun kara

rma bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasvipleri
nize arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Perruh Bozbeyli 

BAŞKAN — ödeneğinin verilebilmesi hususu
nu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Vâki davet üzerine Suriye'yi ziyaret 
edecek'olan Devlet Bakanı Kâmil Ocak'a Erzincan 
Milletvekili Hüsamettin Atabeyli'nin refakat et
mesinin uygun görüldüğüne dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/599) 
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BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 
Suriye Hükümetinin vâki daveti üzerine, 8 

Mart 1963 İhtilâlinin dördüncü yıldönümünü 
kutlama törenlerinde hazır bulunmak üzere 
7 - 12 Mart 1967 tarihleri arasında bu ülkeyi zi
yaret edecek olan Devlet Bakanı Kâmil Ocak ile 
birlikte Erzincan Milletvekili Hüsamettin Ata
beyli'nin de Suriye'ye gönderilmesi uygun görül-
müşttür. 

Anayasa 'mızm 78 nci maddesine göre, Yüce 
Meclisten gerekli kararın alınmasına delâlet bu-
yrulmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Mum/terem. arkadaşlarım, Ana
yasanın 78 nci maddesinle göre bir üyenin bel ! 
konuda ve 'altı /ayı «aşmamak üzere Bakanlar 
Kurlunda verülleoeik geçlicli bir görevi kabul ede-
bılımesi kendi Meclisinin kararma bağlıdır. Bu 
sdbeple ımezkûr kararın alınabilmesi için Yüce 
Meclisin /oyuna 'baş 'vuracağım. Kabul edenler... 
Kalbul etnıiy enler... Kabul edilmiştir. Gereği 
İrana ıgöre icra edilecektir. 

3. — Bolu Milletvekili Hasan Özcan'ın, ceza 
evlerinin bugünkü durumlariyle ıslah müessesesi 
olmaktan çıktığına,. mahkûmlara eziyet edildi
ğine, bu konularda tedbirlerin alınması gerek
tiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Oündeme geçmeden evvel Sa
yın Hasan özcan, ceza evlerinde, malhkûm ve tu
tuklular «hakkında yapılan ımuameleler dolayı-
siyle gündem /dışı kısa .bir söz veralıınesini ta-
lebeıtmiş'tir. 

Buyurunuz Sayın ö<zcan. .Belli bir süreyi 
aşmamak: üzere konuşacaksınıız. 

HASAN ÖZCAN (Bolu) — Sayın Başkan, 
mulhterem (milletvekilleri; ceza evleri birer ıs
lah müessesesi 'Oilımaktan çıkmış, sadece insanı 
manen tahribeden bir ıstırap ve işkence ev
leri (haline gelmiştir. 

Bugünkü /medeniyet anlayışına ıgöre ceza 
evderi 'birer intikam ve işkence yuvaları değil, 
bir ıslah. müessesesi telakki edilmektedir. Ben, 
son aylanda' 'Türkiye'nin en modern ceza evle
rini ziyaret e^tilm. Gördüm ki orada insanlar 

ıslah edilmekten ziyade, manen tahrib'edilmek-
tediır. Bugünkü şartlar altında ceza evinden 
çıkan mahkûm eemiyote dost olmaktan ziyade 
düşman olmaktadır. Bilhassa -siyasi suçluların 
Jbu kötü şartlar altında diğer mahkûmlarla bir 
arada bulundurulmaları, doğru değildir. Dün
yanın her tarafında siyasi suçlulara âdi suçlu
lardan 'farklı muamele edilir. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamıza göre 
eziyet ve işlkenee memnudur. Buna rağmen ce
za evlerinde nasıl dayak atıldığını ve .nasıl iş
kence yapıldığını cezaevi ziyaretlerimde biz-
'zat mahkûmlardan dinledim. Buma sureti ıkati-
yede mani olımak lâzımıdır. Kaderin kuıhanı 
olmuş veya suçsuz /olduğu 'halde /oraya düşmüş 
insanlara hu şekilde muamele yapmaya ve on
ları (Cemıiyete düş/man haline getir/meye hakkı
mız ydktur. 

Değerli arkdadaşilarım; bir ıslah müessese
sinde vazife alan insanların maddi ve manevi 
vasıfları herşeyden evtvel 'göz önünde ibuılundu-
ruliması icaheder keyfiyettir. Üzülerek ifadeye 
ımcdburıım ki, ceza evi personeli seçilirken bu 
•hususa kâfi miktarda ehemmiyet .verilmemek-
ıtedir. Diğer taraftan 'buralarda /çalışan insan
ların. hayat şartları ç/ok ağır olup hepsi geçim 
sıkıntısı içerisindedir. Bu hayat pahalılığının 
hızla yükseldiği devirde ceza evi personeli sa
dece '225 'ilâ 300 'TL. arasında maaş almaktadır. 
Bu kadar eüz'i aylık alan insanların çoluk ço
cuğunu /geçindirmesine ve huzur iç ini d e bulun-
ımasına imkân yoktur. 

A . P. Hükümet ıpragramında demokrasiyi 
insan 'haysiyetine en /uygun idare olarak tarif 
eder. Adalet Partisine 'mensup (milletvekilleri 
arkadaşlarımdan izah ettiğim bu meseleye el 
koyup, Adliye Vekiline telkin yapmalarını 'rica 
ederim. /Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Mulhterem arkaşlarım, günde
me geçiyoruz. 

4. — Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 
bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı id
dialarını tahkik için kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (9/10, 10/10) (S. Sayısı : 
221) (1) 

(1) 221 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadır. 
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BAŞKAN — Rapor üzerimde müzakere açı
lacaktır. 

Araştırma Komisyonu raporu daha önceden 
bastırılıp sayın üyelere dağıtılmış ibulunımakta-
dır. 

Müsadenizie >raporu okutacağımı. 
(Rapor okundu)1 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Araş
tırıma Komisyonunun Millet 'meclisi tutanakla
rında ve ses ıban'tilaırmda sahtecilik ve tahrifat 
yapıldığı iddialarını ıtahkik raporu Yüksek 
Meclisin huzurunda okunmuş bulunmaktadır. 

Şimdi, rapor üzerinde söz almalk istiyen ar
kadaşlara söz vereceğim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Sayın Başkanım, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, muhalefet 
şerhinizi izah etmek üzere söz istiyorsunuz? 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlar, birçok kere Meclis 
ses bantlarında ve zabıtlarında değiştirme 
yapıldığı yolundaki, iddialar yüksek huzuru
nuzda konuşulmuş ve neticede hu iddialar 
üzerinde hassasiyetle durularak bu mevzuun 
araştırılması bir heyete tevdi edilmiştir. 
Bendeniz bu heyette bir üye olarak vazife 
görmüş bulunmaktayım. 

Evvelce, ses bantlarında ve zabıtlarda 
tahrifat yapıldığı yolundaki iddialarda bulun
anlardan "birisi olmam hasebiyle, Yüce Mecliste 
o zamanlar bir iddianın sahibi olarak bulunmuş 
ve görüşlerimi arz etmiştim. Bugün bir iddia 
sahibi olarak değil, bu konunun aslının mey
dana çıkarılmasını üzerine alan bir Komisyonun 
üyesi sıfatiyle, bu Komisyonun yapmış olduğu 
çalışmalar, çalışmalarda meydana çıkan hus
uslar ve neticeler hakkında görüşlerimi Yük
sek Heyetinize arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmalarımın ge
reği gibi anlaşılabilmesi için hâdiseyi çok 
kısa olarak belirtmek isterim. Biliyorsunuz 
Sayın Başbakan Yüksek Meelisin huzurunda; 
Yüksek Heyetin seçimleri yenilemek hakkı
nı haiz bulunduğunu, bunu her zaman yapa
bileceğini ve seçimleri yenilemek imkânının 
olduğunu beyan ettikten sonra, «seçimi yeni-
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leriz», şeklinde bir beyanda bulundular ve 
adalet Partili arkadaşlarımız tarafından da 
bu beyanları şiddetli ve sürekli bir şekilde 
alkışlandı. Bunu mütaakıp Sayın Başbakanın 
yapmış olduğu bir basın toplantısında ken
dileri, seçimi yenilemek mevzuunda, «yenile
riz», şeklinde bir beyanda 'bulunmadıklarını, 
seçimin yenilenmesini, Başbakanın da Mec
liste seçimi yenileriz şeklinde konuşmasının 
ileri atılmasının bir taktik olduğunu ve Şark 
usulü bir hareket 'olduğunu, kendisinin böyle 
konuşmadığını bir basın toplantısında söy
ledi. 

Sayın Başbakanın bu beyanı üzerine Yük
sek Mecliste bulunan bütün üye arkadaş
larımız, Saym Başbakanın Yüksek Mecliste 
«seçimleri yenileriz» şeklinde sarih ve katî 
konuştuğunu bildikleri için, bu basın top
lantısında yapılan konuşma karşısında hay
ret ettiler. Hayret edenler içerisinde Millet 
Partisine mensup birçok arkadaşlar da vardı. 
Bu durumu, Sayın Başbakanın hu konuş
mayı Yüce Mecliste yaptığını ispat etmek için 
harekete geçtiler. O günlerde, hatırlarsınız, 
Millet Partisi Genel İdare Kurulu toplan
mış Sayın Başbakanın Mecliste «Seçimleri ye
nileriz» şeklinde konuştuğunu ve bunun Mil
let Partisi tarafından da benimsendiğini, mev
cut Seçim Kanunu ile seçime gidilmesini tek
lif etmiş ve bunu efkârı umumiyeye arz et
mişti. Başbakanın bilâhara böyle konuşması kar
şısında, Genel İdare Kurulunun yapmış 'oldu
ğu tebliğin hâdisenin aslı ile ilgisini tesbit 
bakımından Millet Partisinde vazifeli bâzı 
arkadaşlar Zabıt Müdürlüğüne müracaat ede
rek bu konuşmanın zapta nasıl geçtiğini 
tetkik etmek istemişlerdir. 

Arkadaşlarımız gitmişler, Za'bıt Müdürlü
ğüne varmışlar, o zaman buradaki stenograf
lar tarafından tutulan ve ismine «ham za
bıt» denilen zabıt örneği muvakkat kaydiyle 
arkadaşlarımıza verilmiştir. Arkadaşlarımıza 
verilen bu zabıtta Başbakanın konuşmasında 
üzerinde durulan bu ibaresinin «Seçimi ye 
niliyelim» şeklinde olduğu ham zabıtta yer al
mış bulunmaktadır. 

Zabıtta, «Seçimi yiniliyelim» şeklinde olunca, 
«Seçimi yiniliyelim» ile «Seçimi yenileriz» in 
arasında mâna bakımından, bu sözün kul-
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lanıldığı yer bakımından bir fark olmadığı ieiı I 
«îSeçimi yiniliyelim» şeklimde olan zabıt ü;;- | 
rinde durulmuş ve Yüksek Meclisin huzuru 
na gelinerek bizzat Sayın Bölükbaşı tarafın- I 
dan; Başbakanın Yüksek Meclis huzurun
da «Seçimleri yenil iy elim» şeklinde konuştu
ğunu fakat bilâhara bunu konuşmadığını ileri I 
sürdüğü, Mocliste do ellerinde ham zabıt 
bulunduğu ifade edilmiştir. I 

Arkadaşlarımız tarafından, acaba bu zabıt
larda bir değişiklik mi ohıyor şeklindeki I 
şüphe üzerine Meclis Zabıt Müdülüğünc mü- I 
racaat edilmiş, zabitin tasdikli bir sureti isten- I 
diği zaman, «Resmen isteyin o zaman veririz», 
denmiştir. I 

Benim de bullınıduğuım bir anıda Zabıt Büro
sunda Sayım Başbakanın burada yapmış okluğu 
konuşmanın teypini dinledik. Teypte, Sayın Baş
bakan konuşmasında : «Yüksek Heyetiniz se
çimleri yenilemek hakkını her zaman haizdir.» 
dedikten sonra kısa bir tezahütrat, arkasından 
«seçimleri yenilemek» 'şeklinde bir ibare ve Ada
let Partisi Grupunun çok şiddetli bir alkış ve 
tezahüratı ile karşılaşıldığı görülmüştür. 

Bunun üzerine biz, gerek basma aksettirdiği
miz havadislerle, gerekse Meclis içerisindeki faa- I 
liyetlerimizle, Sayın Başbakanın Yüce Meclis 
huzurunda «seçimleri yeniliyelim» veya «seçim- I 
leri yenileriz» şeklinde konuştuğunun ispatı sa
dedinde 'gayret sarf ettik. Çünkü bantta, «seçim
leri yenilemek» diye dinledik. Ayrıca da Meclis ı 
Başkanlığına bir dilekçe ile M. P. Grupu müra
caat ederek Sayın Başbakanın konuşmasının 
zaptının bir suretinin Grupa verilmesini istedi. 
Meclis Zabıt Müdürlüğü, Rahmetli Müdürün 
imzasını havi bir yazı ile, zaptın sekiz sayfalık I 
kısmı bize gönderildi ve burada da hayretle 'gör
dük ki; Başbakanın Mecliste, «seçimi yenileriz» 
değil, «seçimi yenilemek» şeklinde konuştuğu 
yazılı bulunmaktadır. Meclis zabıtlarında bu şe
kilde bir değişiklik yapılmasının; çok ağır, çok 
mesuliyetli bir iş olmakla beraber, demokrasimiz 
bakımından, Meclisin mukaddesatı bakımından, 
ne bileyim ben, bütün arkadaşların üzerinde du
racağı en önemli bir iş olduğu konusuna varan 
Millet Partisi bu 'hususu ispat etme yoluna ve 
Meclise getirme üzerinde durdu. 

Arkadaşlar bunun üzerine, Sayın Genel Baş- j 
kanımızın burada yaptığı konuşma üzerine Mec- I 
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lis Başkanlığı hâdiseye el koydu, bir tahkikat 
yaptı. Meclis Başkanlığının yapmış olduğu tah
kikat sonunda birçok kere arkadaşlarımızın ifa
delerine 'müracaat olundu ve Sayın Memduh Er-
demir tarafından yazılı olarak Başkanlığa veri
len bildiride, TRT de konuşmanın bantı bulun
duğu, şayet TRT den bant getirilecek olursa ora
da Sayın Başbakanın, «seçimleri yenilemek» de
ğil, «seçimleri yenileriz» şeklinde konuştuğunun 
anlaşılacağını ileri sürdü. 

Buraya kadar anlattığım kısımdan da anla
şılacağı üzere, biz o zamana kadar zabıtta, bize 
verilen zabıt suretinde ve dinlediğimiz teypte 
«seçimleri yenilemek» şeklinde olduğu için, bu
nun böyle olmayıp «seçimleri yenileriz» şeklin
de olduğunu ispat için gayret sarf ettik. Bilâha
ra Meclis Başkanlığı yapmış olduğu tahkikat 
sonunda bir raporla Yüksek Huzurunuza geldi
ler ve orada Sayın Başbakanın hakikaten «se
çimleri yenileriz» şeklinde konuştuğunu,» «se
çimleri yenilemek» şeklinde zabıtta bir şey olma
dığını, Millet Partili arkadaşların,» seçimleri ye
nilemek» şeklinde zapta geçmiştir, yolundaki id
dialarının doğru olmadığını beyan ettiler. O za
man M. P. li arkadaşlara düşen vazife tam ters 
oldu. Bn sefer Sayın Başbakanın Mecliste «se
çimleri yenileriz» şeklinde konuştuğunu, zapta 
da böyle geçtiğini; fakat, bu arada «seçimleri 
yenilemek» şeklinde zabıtlarda değişiklik yapıl
dığını bantta değişiklik yapıldığını iddia etmek 
ve bunu ispat etmek durumunda kaldılar, işte 
bunun için de Yüksek Heyetinize araştırma öner
gesi verildi ve bu araştırma önergesi üzerine de 
komisyonumuz faaliyete geçti. 

Şimdi, komisyonumuzun çalışmalarından el
de edilen neticelere göre komisyon bir rapor tan
zim ederek Yüksek Heyetinizin huzuruna getiril
miştir. 

Bu raporu Komisyonun çalışmalarıyla ilgili 
dosya ile oirlikte mütalâa etmedikçe, salim bir 
kanaate varmak 'mümkün değildir. Çünkü dos
yada şahit ifadeleri vardır. Dosyada zabıtların, 
ham zabtın orijinal veya orijinal olduğu iddia 
edilen sureti vardır. Orada Komisyon üyelerinin 
müzakere sırasında söyledikleri sözler vardır ve 
bunlar topyekûn bu zabıttaki, bu rapordaki mâ
nanın anlaşılmasında bize ışık tutacak mahiyet
tedir. 

Böyle olduğu halde raporu kaleme alan arka
daşlarımız, iddianın vâridolmadığı yolundaki de-
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lilleri rahatlıkla ele almışlar ve kanaatleri katı 
olarak yürütmüşlerdir. Fakat bu iddianın vâki 
olduğu yolundaki delilleri ele almadıkları gibi, 
iddiaları hangi ölçüde sabit olmuştur, sabit olmı-
yanları neden sabit olmamıştır, bu hususta ra
porda bir şeye tesadüf etmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, şunu peşinen arz et
mek isterim, zabıtta değişiklik vardır ve bu de
ğişiklik tahkikat dosyası ile sabittir, bu sayın 
milletvekili arkadaşlarımıza tevzi edilmiş bulunan 
raporda da bu değişikliğin yapıldığını anlamak 
mümkündür. Bakın neden? 

Şimdi b'ir ham zabıt meselesi var. Evvelâ bu
nu ele alıp, bu ham zabıt nasıl olmuştur, ne şekil
de değişikliklere uğramıştır onu arz etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlar, burada Sayın Başbakan 
konuştuğu zaman bir stenograf arkadaşımız bu
nun konuşmasını zabtetmiştir. Bu zabtettiği zap
tın örneği talebimizle bize verilmiştir. Sayın Os
man Bölükbaşı bunu Yüksek Meclis huzuruna ge
tirerek, burada Yüksek Heyetinize göstermiş ve 
okumuştur. Burada Sayın Başbakan; «Yüksek 
Heyetiniz seçimleri yenileme hakkını her zaman 
haizdir, seçimleri yeniliydim» şeklinde yazılıdır. 
Bu zabıt bugün ortadan kaybolmuştur. Bu ham 
zabıt yoktur. Bir sureti bizim elimizde idi, bu
nu Yüksek Meclisinizde Sayın Osman Bölükba
şı okumuşlardı, bilâhara bu mevzu üzerinde ya
pılan buradaki konuşmalar, basın toplantıları, 
başka yerlerdeki izahlar anında kaybolmuş bu, 
ama bunlar üç suret yapılıyor, üç nüsha tanzim 
ediliyor, bunun iki nüshasının Mecliste olması 
lâzım. Fakat bu ham zabıt Mecliste yok. Ama 
bu ham zabıt olduğu iddia edilen ve Komisyo
nun raporunda da, ham zaptın orijinalidir, diye 
yazılı bulunan bu zabıt var; bu da dosyada. Ama 
ben şunu şurada katiyetle ifade edeyim ki, ori
jinaldir, diye raporda yazılı olan ham zabıt ori
jinal değildir, orijinal olmadığı, biraz sonra izah 
edeceğim gibi, Meclisin halen Zabıt Müdürü olan 
Ahmet Varol arkadaşımızın ifadesiyle sabittir. 
Yine, Meclisin Zabıt Şefi bulunan Fikret Tekta-
nıl arkadaşımızın ifadelerinden istifade edilebi
lir. Stenograf arkadaşımız Nuri Ayaslı'nın ifa
delerinden bunun meydana çıkması mümkündür. 

Bakın arkadaşlar nasıl olmuş? Bu ham zabıt 
verildikten sonra, yalnız bu sayfa değil, bütün 
sayfalar o gün konuşmanın bütün sayfaları, 

gitmiş Tutanak Müdürlüğüne. Tutanak Müdür
lüğünde bu ham zabıtlar üzerinde tashihler ya
pılmış; bütün sayfalarda. Tutanak Müdürü Ah
met Varol arkadaşımız Mecliste şahidolarak din
lendiği zaman, kendisine soruldu, dedi ki : «O 
gün Mecliste yapılan konuşmaları aşağıdaki 
stenograf arkadaşlarımız tuttular, hemen konuş
malardan sonra biz bunları tevpten geçirdik ve 
tashih ettik. Tashih edilen sayfalarda «ok tashih
ler vardı, çok taishihli olan sayfaları ben yeniden 
yazdırdım, doğrularını yazdırdım, fakat orada 
aşağıda stenografın bizzat tuttuğu ve bilâhara 
taıaMhli olan ve yenileri yazıldığı için artık kıy
metleri kalmıyan ham zabıtları ben muhafaza 
ediyorum, çünkü kimler çok yanlış yazıyor, bu
nu bilmem lâzım, ben onları muhafaza ediyo
rum, işte yanımdadır», dedi birkaç sayfa ham 
?:a,ptı ibraz etti, gösterdi. Dedik; «Peki, bu üze-
^nde ihtilâf konusu olan kısma ait ham zabıtda 
deriştirilmiş midir, yeniden yazılmış mıdır, çok 
tashih olduğu için?» diye sorduk; «Bende değiş
tirilenler mevcudolduğu için, elimde olduğu için, 
o sayfaya .ait zabıt bende yok, o halde o sayfaya 
:dt zabıt değiştirilmemiştir, orijinali dosyadadır» 
'ledi. Kendisine soruldu; «O halde bunda bir de-
r-'siklik yapılması mümkün müdür, zabıtta deği
şiklik yapılabilir mi, yapıldı mı», diye... «Yok, 
efendim, böyle bir değişiklik yapılmadı, yapıla
maz da, biz eğer ham zaibıt üzerinde bir değişik
lik yapmak isteseydik ham zabtın orjinalini dos-
vaya koymazdık», dedi. «Bunu alırdık, istediği
miz gibi yazardık, üzerinde gereken tashihleri de 
yapardık, tekrar istenilen şekle getirirdik ve onu 
orjinal zabıt haline koyardık, böyle bir ileride 
dedikodusu yapılacak hale getirmezdik. Biz o ka
dar hüsnüniyetliyiz ki, ham zaptın orjinalini dos
yada bıraktık, doysadaki zabıt orijinalidir», de
di. «îşte benim elimde değiştirilenler, yeniden 
yazılanlar bende vardır, onun üzerindeki tashih
ler bellidir»,, dedi. Onun üzerine, talebemiz üze
rine dosyada mevcut orijinal olduğu iddia edilen 
ham zaibıt Tutanak Müdürüne gösterildi; bak 
denildi, bu müdür, «Ham zabıt bu mudur?» Tu
tanak Müdürü olan arkadaş aldı baktı; «Yok, bu 
değildir», dedi. «Dosyada orijinal olarak bana 
.gösterdiğiniz ham zabıt o ıgün yazılan, stenogra
fın tuttuğu şekilde, yazılı, bilâhara üzerinde tas
hihi yapılan zabıt bu değildir; bu bilâhara yazıl
mıştır, ben bunda yanılmışım, benim elimdeki 
tashihlüer arasında bulunmadığı için foen o kana-
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ate varmıştım, ama şimdi görüyorum ki, bu da 
değiştirilmiş, yeniden yazılmıştır»-, dedi. Bu ifa
deleri dosyada mevcut. Şimdi buna rağmen rapor
da, dosyada mevcut ham zaptın orijinal olduğu 
kabul edilmiş ve rapora geçirilmiştir. Orijinal 
değildir. 

Şimdi arkadaşlar, bu orijinallik kısmından 
sonra, bu ham zabıt, üzerinde, «Seçimleri yenili-
yelim» şeklinde olan ham zafbıt kayboluyor, yeni
den bir zafbıt tanzim ediliyor. Bu zalbıt tanzim 
ediliyor, bunda, «Seçimleri yenilemek» şeklinde 
yazılıyor. «Yüksek Heyetiniz seçimleri yenilemek 
hakkını her zaman haizdir», arkasından, «'Seçim
leri yenilemek...» 

Steno arkadaşımız ifadeye çağırıldı, denildi 
ki; «Gel, sen bu zaptı, aşağıda tutmuş ve yukar
da da sen yazmışsın, Sayın Başbakan nasıl ko
nuştu, sen nasıl zaptettin bunları, diye soruldu. 
Stenografın ifadesi aynen şöyle: «Aradan çok 
zaman «geçti, ben Sayın Baışbakanm ne şekilde ko
nuştuğunu bilemem. Aradan üç ay geçtikten son
ra beni arkadaşlar çağırdılar ve kendileri dedi
ler ki; bak isen zapta, «Seçimleri yenilemek» şek
linde yazmışsın, ne diyorsun, dediler. Ben de zap
tı elime aldım, baktım, hakikaten oraya ben, «Se
çimleri yenilemek» şeklinde yazmışsın ne diyor
sun, dediler. Ben de zaptı elime aldım, baktım, 
hakikaten oraya ben, «Seçimleri yenilemek», şek
linde yazmışım. Üç nokta da koymuşum. Ben 
oraya, «Seçimleri yeni]emek» şeklinde yazdığıma 
göre, üç nokta da koyduğuma göre, ben o zaman 
Başbakanın tam olarak ne konuştuğunu zabtedeme-
miştim, ilerde düzeltirim, diye üç nokta koymu
şum. Ben bunu biliyorum.» Onun üzerine dedi ki; 
«Beki sen koymuşum diyorsun, ama bu zabıt aşa
ğıda yazıldıktan sonra yukarda daktilo eden biz
zat sen misin, bunu bilmiyor musun?» Aynen ifa
desinde yazılıdır: «Ben bunu bilemem, benim o 
zabıtta imzam yok, (A/3) diye yazılı, onun için 
bu rumuz bana aittir, benim tarafımdan yazıldı
ğını gösterir, aynı zamanda daktilo makinası be
nim daktilo makinamdır, Mecliste, zabıtta bu dak
tilodan başka kimsede yoktur. Bu benim dakti
lomdan çıkmış bir yazı olduğuna göre, hafleri 
benim daktilonun harfleri olduğuna göre bu zap
tı ben yazmışım.» Onun üzerine soruyoruz: «Bu 
makina ile başkaları da yazabilir mi?» «— Evet, 
Mecliste bu daktilo ile yazan arkadaşlarımız var
dır, ben yokken gelirler bu daktilo ile bu zaptı 

yazabilirler, ben bu zaptı kendim yazdım diye 
katî olarak bilemem, başkası da bu zaptı yazmış 
olabilir», diyor, ifade veriyor. Bunlar da dosya
da mevcut. 

Şimdi arkadaşlarım, raporda deniyor ki; «Ste
nonun çok samimî ifadesinde belirtildiği gibi, 
orijinal zabıt kendisi tarafından yazılmıştır. Hiç
bir surette değişiklik olmamıştır.» Bu stenogra
fın ifadesine istinadettiriliyor. Halbuki o diyor 
ki; bilmem, daktilo bana aittir, bana Söyledikleri 
için böyle söyledim, o anda ben ne yazdığımı bil
mem, fakat orada şimdi görüyorum ki, «Seçim
leri yenilemek» diye yazılı, üç de nokta var, o 
faalde ben bunu o zaman tam zaptedememişim, üç 
nokta koymuşum bilâfaara tashih ederim, diye, 
ama ben o zaman böyle mi yazdım, başka türlü 
in i i yazdım onu bilmem. Bu zaptın altında im
zam. da yok, onun için, bunun benim tarafımdan 
yaızıldığmı da bilemem», diyor. Tutanak Müdürü 
de, bu dosyada bulunan ve orijinal diye söylenen 
zaptın orijinal olmadığını kendisine gösterilme
siyle sarahaten beyan ediyor. Ama gene burada 
yazıldı; stenografın samimî beyanlariyle bu, «se
çimleri yenileriz» şeklindeki Başbakanın ifadesi 
yanlışlıkla, tam zaptedemediğim için, «seçimleri 
yenilemek» şeklinde yazıldı, diye rapora geçirili
yor. 

Muhterem arkadaşlar, gene zabıtlarla ilgili 
bir üçüncü husus; Şef Fikret Tek'tanıl'ın ifa
desi. Şef Fikret Tektanıl ifadesinde diyor ki ; 
«Ben ımaıtibaaya basılmak üzere 'giden zabıtları 
tetkik ederim, gözden geçiririm, tastfıihl erini 
yaparım, matbaaya 'basılmaya gider», diyor. Bu
nun buradaiki tetkikleri, bantla karşılaştırılma
sı bakımından veya ifadelerin doğru olup olma
ması bakımından değil, zafbıtları okuyacak 
çilimle düşüklükleri, virgül, veya islim yaniış-
ıtokları falan, onlar. «Ben» diyor, «hasta idim, 
bulunmadım. Onun için evrakların da, zabıtla
rın da matbaaya göndieriılımesi gcciktli, hastalı
ğım iyi olıdulktan sonra Meclise (geldim aldım 
'baktım Sayın Başlbaikanın konuşması. Gazeteler
de, sağda - solda da «böyle bir tahkikat oldu
ğunu duymuştum, talhkikat değil de, yani za
bıtların değipirüldliğii yokındakli iddiayı duymuş
tum, bediim bu konuşmayı teyple karşılaştırmak 
vazifem olmadığı faalde» - /ben'iım vazıil'eımde teyp
le İvarşılaştırnıalkydkltıur - diyor «Vazifem ol'ma-
dığı halde, hâdiseye ımeraklıyım, (bir de şunu 
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(ben Iteypten karşılaştırayım, (bakayım, dedim. 
Bana teypten karşılaştırılmış olarak 'gelmişti, 
onun mamurları, vazifeli ileri başka kimselerdi, 
onlar karşılaştırmışlar, bitmiş, son şeklini al
mış, bana 'gelmişti. Ben dedim ki, bunu bir de 
ben tetkik edeyim, karşııl aştır ayım, 'dedim, ku
laklığı 'taktım, /karşılaştırdım. Neticede bak
tım, Başbakanın; «seçimleri yenileriz» şeklin
de (teypteki konulması zapta, «seçimleri yeni
lemek» şeklinde 'geçmiş. Hemen derhal 'durum
dan Zalbıt Müdürünü halberdar çittim, Zabıt Şefi 
Şakir Beyi 'haberdar ettim, kendilerine aynen 
şöyle söyledim; Sayın Başbakan 'Mecliste «se
çimleri yenileriz:» şeklinde konuşmuş, işte teyp
te «seçimleri yenileriz» şeklinde. Ama aşağı
da stenograf tarafından tutulduğu iddia edi
len şu iham zaJbıtta, biMıhara ımemur tarafından 
teypten karşılaştırılan ham zalbıtta «seçimleri 
yenilemek» şelkKnde yazılı, bunda yanlışlık var, 
dedim. Teyp'i omlar da dinlediler, neticede «se
limleri yenilemek» değil, «seçimleri yenileriz» 
olduğu anlaşıldı. Ben bunu tashih edeceğim, 
dedim. Kendi inisiyatifimle tetkik ettim, kendi 
inisiyatifimle teyple karşılaştırdıım ve kendi 
inisiyatifimle bunu düzelttim», 'diyor. Zabıtta, 
ifadelerinde . bunlar 'mevcut. Arkadaşlari'mrz 
benim bu ifadelerimi alırlar, komisyonun çalış
malarındaki teyple tesbit edilen ifadeleri din
lerler, ve teypten deşifre edilen zabıtları dinler
ler, olkurlar. Benim bu söylediklerimin hilafı 
varsa derler k i ; siz 'şurada (böyle konuştunuz, 
komisyon çalışmalarına ait zabıtlar böyle değil
dir, komisyon çalışmalarına ait teypteki sesler, 
sözler 'böyle değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu şahit Fikret 
TektanıPa soruyoruz; neden iliyoruz sen bunu, 
mademki âdetin değil, karşılaştırmak vazifen 
değil, niçin hassasiyet 'gösterdin? «Hassasiyet 
göstermenin sebebi diyor, bu hâdise üzerinde 
zabıt değişikliği yapıldı diye basma da akse
dildi, 'konuşuldu. Onun için ben bunu dinle
meyi bizzat istedim.;» Haklı; dinlemesi lâzım. 
Ama, aynı 'hassasiyeti 'başkaları göstermiyor
lar veyalhut gösterdikleri belli değil. Meclis za
bıtlarında değişiklik yapıldığı bir partinin ge
nel (başkanı tarafımdan Yüksek Meclisin hu
zurunda ifade ediliyor, basma aksediyor, ko
nuşuluyor. Bir grup tarafından Meclis Riya
setine bir y?;Li yazılarak »bu zaptın bir sureti

nin verilmesi talebediliyor. Meclis Zabıt Mü-
' dürlüğii imzası ile o grupa bir yazı yazılıyor; -

istediğiniz konuşmanın zaptı, ilgili kıısımı teyp
ten geçirilmek suretiyle eklidir, 'size gönderi
yoruz, deniyor. Bize verdikleri zabta bakıyo
ruz; «seçimleri yenilemek.» Geliycüruız dliyıo-
ruz ki, komisyonda ifade ediyoruz, işte diyo
ruz, Tutanak Müdürlüğü Başbakanın konuş
masını «seçimleri yenilemek» diye 'zapta geçir-
ımiş. Biz istedik bir suretini de bize verdi. İş
te ervelce t i r değiştirme teşebbüsü yapılmış-
tır, bu. değiştirme teşebbüsünün yapıldığının 
kati delilidir, diyoruz; hayır diyorlar, bu yan
lış olmuş, memur dinlerken «seçimleri yenile
mek» şeklinde dinlemiş aşağıda, öyle yaamış, 
balk diyor kendisi öyle söylüyor. Halbuki onun 
yazdığı ẑalbı't değil, bu. Stenograf böyle söylü
yor. Bilâhara teypten geçiren, karşılaştıran me
mur da yanlış karşılaştırmış, farkına varma
mış, varamamış, ^ene o da «seçimleri yenile
mek» şeklinde bırakmış. Siz suret istemişsiniz, 
istediğiniz suret üzerine bir kopyası çıkarıl
mış, size gönderilmiş, o zaman da yanlışlık ba
k i ; «Seçimleri yenilemuk» şeklinde yazılmış si
ze verilmiş, bu safhalarda hiç hassasiyet gös
terilmemiş. Ama en son basılmaya giderken, 
hiç vazifesi .dmıyan, karşılaştırmak vazifesiyle 
yükümlü bıdunmıyan bir memur hassasiyet 
göstermiş, karşılaştırmış", yanlışlığı bulmuş ve 
tashih, etmiş Olmaz arkadaşlar! Vazifeli me
murlar, 1, 2. 3 tane ayrı ayrı vazifeli memur
lar teyple karşılaştıranlar dinliyorlar, yanlışlı
ğın farkına varmıyorlar da, «seçimleri yenile-
ımek» yazısını görüyorlar. Ondan sonra vazife
li olmıyan biv kimse hassasiyet gösteriyor. Ya 
o hassasiyet göstermese idi 'matbaaya nasıl gi
decekti? «iSeçıimleri yenilemek» şeklinde gide
cekti ve zabıt da matbaada «Seçimleri yenile
mek* şeklinde olaeaktı. 

Bu değiştirtmenin zamanı bakıımmdaın üze
rinde duruyoruz. Memur diyor ki; «Ben hasta 
idim, üç ay Honra ıgeldim, üç ay sonra mevzu 
oldu.> Bize de öyle gediyor ki, Sayın Memduh! 
Erdemir bir dilekçe ile müracaat ederek, bu 
konuşmanın aslı TRT de mevcuttur, oradan ge
tirirseniz Sayın Başbakanın konuşmasının «ıSe-
çimleri yenileriz» mi, «Seçimleri yenilemek» mi 
olduğu anlaşılır dendikten sonra bunun üze
rinde durulmuş ve «Seçimleri yenileriz» haline 
getirilmiştir. 

— 53 — 
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Muhterem arkadaşlar, zabıtlarda değişiklik, 
basılan nüshada da mevcuttur. Bugün ha'len 
basılmış, Meclis ızapitı olarak •basılmış' olanda 
da değişiklik vardır. Bu, seslerde değil, tezahü
ratlarda. Bakınız nasıl/? Sayın Başbakan bura
da, «Yîüksek Heyetiniz seçimleri yenilemek 
hakkını her zaman ha ld i r» dediği zaman, Ada
let Partili arkadaşlarımızın sıralarından hafif 
bir alkış ve tezahürat, iki saniye kadar devaım 
'ediyor. Arkasından «Seçimleri yenileriz» diyor, 
gene aynı grup arkadaşlarımız tarafından çok 
şiddetli <ve sürekli bir alkış, tam 9 saniye sü
rüyor. Şimdi basılmış Kapta bakıyoruz, Mecli
ssin bugün halen, basılmış olan zaptına 'bakıyo
ruz; iki saniye devam 'eden hafif 'alkış 'zabıtta 
«şiddetli alkış» diye yazılı. 9 saniye devam 
eden şiddetli 'alkış da sadece «alkış» diye yazı
lı. Soruyoruz, Komisyonda ilgili arkadaşa, di
yoruz ki; «Alkışın şiddetli ve zayıf oluşu ob
jektif ölçülerle bulunamaz, o sübjektiftir, .ora
daki arkadaş »mız ıbunu hafif alkış görmüş, 
öbürü şiddetli görmüş,» diyor. Öyle değil ar
kadaşlar, (bugün 'orijinal ham zabıttır diye dos
yada bulunan zalbıt tetkik 'edilirse görülür ki, 
orada alkışlar 'evvelâ zapta şöyle yazılmış: 
«Yüksek Heyetiniz seçimleri yenilemek hakkı
nı her zaman haizdir. (Alkış,) seçimleri yenile
mek. (Alkış) İkisinde de şiddetlisi falan yok. 
Ama bilâhara teypten karşılaştırdım diyen, 
karşılı şûramak vazifesiyle yükümlü olan me
mur karşılaştırmış, bakmış ki, birinci alkış şid
detli imiş 'güya, kırımızı kalem ile üzerine şid
detliyi o ilâve etmiş, l a n i teypten karşılaştır
mış, iki saniye hafif olanın şiddetli olduğu -ka-
anaatine varmış, (sübjektif görüşüne varmış., 
orayı bir «şiddetli» kelimesi ilâve etmiş, a "' 
ondan sonra gelen, dokuz saniye devam '©den 
ve şiddetli olan alkışı da sübjektif ölçülerine 
göre «alkış» olarak kabul etmiş, Bunu aklen, 
mamıkan kabul etmeye imkân yok 'arkadaş
lar. Peki bu neden oldu? Ha! Bunun oluşu 
şu; Sayın Genel Başk,ınımız Osman Bölükfoaşı 
burada konuşurken, o zamanlar 'Başbakanın 
«Seçimleri yenilemek» şeklinde konuşmadığını, 
«seçimleri yenileriz» şeklinde konuştuğunu, 
«Seçimleri yenileriz» şeklinde konuşmasının bir 
delilinin de bu kelimeyi konuştuktan sonra şid
detli ve sürekli alkış olduğunu burada ifade 
ettiler. Birinci defa konuşmasında geçen, «iSe-
ei'mleri yenilemek» 'kelimesinin, ibaresinin al

kışlanmadığı ıha/İde, ikinci «seçimi yenilemek» 
kelimesinin alikışlanmaisı ım'ümkün değildir. 
«.Seçimleri yenileriz» demiştir, onun için alkış 
yapın niş tır, şeklinde kürsüde konuşmasından 
sonra, işte bu kırmızı kalemle bininci alkışın 
başına «şiddetli alkış» ilâve ediliyor. 

Şimdi 'burada raporda, hiç olmazsa 'gönül 
isterdi ki, arkadaşlarımız raporu kaleme alır
ken, her ne kadar Başbakanın konuşmasının 
bu cümlesinin-ortasında bininci olarak yer 
alan alkış hafif ve iki saniyelik, ikinci gelen 
alkış 9 saniyelik ve şiddetli olduğu halde zap
ta binincisi Hiddetli, İKİncisi hafif, diye 'geçi
rilmiştir, bu sabit olmuştur, demeli idi. Ama, bu 
kısımdan hiç bahsetmiyor, alkışların süreleri ba
kımından üç bantm birbirini tuttuğunu ifade 
ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım; bir de TRT de ya
pılan inceleme sonunda bilirkişilerin müttefi-
kan üç bantm birbirinin aynı olduğu yolunda
ki beyanları üzerinde durulmakta ve rapor bu 
bilirkişi raporu üzerine inşa edilmektedir. 

Arkadaşlar, iddianın ne olduğunu biimeK-
sek raporun hangi kısımları içine alıp, hangi 
kısımları almadığını bilemeyiz. İddia nedir? 
Meclis ses bantında değişiklik yapılmıştır, bi-
lâhar'a TRT den gelince bu değiştirmenin far
kına varıldığı 'için, değişiklik yapılan 'bant kal
dırılmıştır, .onun yerine 'değişiklik yapılmıyan 
bant konulmuştur, deniliyor, iddia bu. O hal
de bupnin halen Meclis zaptıdır diye, 'Meclis 
ban tidir diye ortada duran, elbette Başbakanın 
buradaki konuşmasının aynı, TRT nin de yer
diği bant yine burada Başbakanın (konuşması
nın aynı. O halde Başbakanın konuşmasını zap-
teden Meclis bantı ile, TRT bantı birbirinin ta
mamen aynı. Doğru. Ama biz ne diyoruz, bu 
bantm evvelce «seçimleri yenilemek» şeklinde 
değiştirilen bir do kopyası var, o yoktur, orta
da deniliyor. TRT de dinlenen bu değiştirilen 
(kopya değil. Peki, bu iddiamızı ne ile isıbıata 
kalkışıyoruz? Diyoruz ki, bu bantta değişiklik 
yapılmış, değişik olan bantın bir kopyası Za
bıt Müdürlüğüne 'gidilerek teype alınmıştır. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — TRT deki 
de mi değiştirilmiş? 

BAŞKAN" — Müdahale etmeyin sayın Kü
lâhlı. 
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İSMAİL HAKKI AKDOĞAN .((Devamla) 
Muhterem arkadaşım TRT debi değiştirilmiş 
diye bir iddianın sahibi değiliz. TRT deki de-
ğiştiirilımeınıiştir, doğrusudur. 

Şimdi arkadaşlar, nasıl oluyor? Sayın Fa
ruk önder arkadaşımız, .Sayın Memduh Erde-
m'ir arkadaşımız vıe bendeniz Meclis Zabıt 
Müdürlüğüne müracaat ettik; zaptın bu* suretini 
istedik. Resmen isteyin de'diler. O halde şu teyp 

• dlnliyelim dedik, teyp i dinledik; Barbakanın «se
çimleri yenileriz» şeklinde Yüksek Meclise ko
nuştuğu sözü «seçimleri yenilemek» olarak duy
duk. Mevcut teypimizc onun bir suretini aldık. 
Dosya muhteviyatında, yeri gelmişken üzülerek 
ifade etmek isterim, bir şeyi burada ıtckrarlamak 
istiyorum; Sayın Komisyon Başkanı Komisyon 
çalışmaları sırasında; «Millet Partili arkadaşlar 
gizli olarak teyp getirmişler, almışlar, kapıdan çı
karken pantolonlarının arkasında teyp in saklı 
olduğunu görmüşler memurlar,» dedi. Meni urla
ra sorduk, ifadelerinde dediler ki; evet geldiler, 
teyp de yanlarında idi, biz bunun bir suretin' 
alacağız, dediler ve suretini aldılar, dedi. Bunu 
da üzerinde hassasiyetle durulacak 'bir nokta ola
rak antiparentez arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi gelelim bizim su
retini aldığımız teyp ile Sayın Meclisin ve TRT 
nin teyp in in birbirinin aynı olup olmamasına. 
TRT ye git'tjk. Üç. tane bilirkişi geldi. Üç tano 
bilirkişiye üç tane bantı ayrı ayrı dinlettik, sor
duk. Dediler ki; «Bu üç 'bant 'birbirinin aynıdır, 
sözleri de aynıdır, tezahürat kısmı da birikirinin 
aynıdır.» Bendeniz orada ayrıca kendilerine bor
dum, dedim ki: «Bu iki bant esasen 'biribirinin ay
nıdır, bunun bir iddiası yok, fakat Sayın Osman 
Bölükbaşı tarafından bir sureti ibraz edilen ve 
şimdi dinlemiş olduğunuz bant (seçimleri yenile
riz) kelimesi bakımından biribirinin aynı değil, 
burada (seçimleri yenilemek) şeklinde j'azıhdm; 
dedim. Bilirkişiler dediler ki: «Yok, (seçimleri ye
nileriz) dir bu da. Fakat makina küç.ükmüş, bu
rada sarahaten tam anlaşılmıyor ama, diğer bizim 
TRT ninki, Meclisinki daha güzel anlaşılıyor, si-
zinkinde az anlaşılıyor, ama sizin dediğiniz gibi 
değil, hakikatte bu da diğer bantlara uygundur.» 
dediler. 

Bunun üzerine geldik Meclise, Tahkikat Ko
misyonunda bendeniz bir teklifte bulundum; ar
kadaşlara arz ettim, dedim ki; Sayın Bölükbaşı'-

nın ibraz ettiği teypteki sözün «seçimleri yenile
mek» olduğuna bendeniz kaaniim, öyle duyuyor 
kulağım, benim kulağım bunu böyle duyuyor. 
Ehlivukuflar da bu sesi «seçimleri yenileriz» şek
linde duyuyorlar. O halde kulaklar arasında 
işitme bakımından fark var. Ehlivukuflar teknik 
bir kısmın hize aydınlatmasını yapmadılar. Onlar 
da kulaklarına istinadediyor, ben de kulağıma is-
tinadediyorum. O halde bu mübayenetin halli lâ
zım. Bunun halli için iki şey teklif ediyorum Ko
misyona: Bir, TRT de ifade ettiler, teknik ele
manlar ifade ediyorlar, Sayın Osman Bölükbaşı'-
mu bir suretini ibraz ettiği teyp küçük devirli
dir, tam, sarih olarak dinlenilmiyor. Bunu bü
yük devirli 'bir makinaya alalım, bunu da götü
nüp radyo evinde dinliydim, «seçimleri yenile
mek» veya «yenileriz» olduğu rahatlıkla anlaşıl
dın, ortada bir ihtilâf konusu kalmasın; «seçimle
ri yenileriz» ise «yenileriz», «yenilemek» ise «ye
nilemek» olduğu katî olarak anlaşılsın. Arkadaş
larımız bu tevsii tahkikat talebimizi reddettiler, 
hayır, dediler. Peki. 

Bunun üzerine ikinci bir teklif yaptım Ko
misyona, dedim ki; mühendis olan arkadaşların 
bâzıları ifade ediyorlar, konuşmaları söze çeviren 
makina olduğunu söylüyorlar, ben bilmiyorum 
'böyle bir makina var mıdır, yok mudur, bilmiyo
rum, olacağına da katî olarak ihtimal vermiyo
rum, ifadelerim aynen var, ama mühendis olan 
arkadaşlarımız böyle söylüyorlar; vardır, diyor
lar, madem ki, tereddüt ediyoruz, şu bantı, varsa, 
bu konuşmaları yazıya çeviren makina varsa 
bununla tesbitirii yapalım. Arkadaşlarımız lüt
fettiler, kabul ettiler. Dediler ki böyle bir ma-
kinıa varsa, biz de zannetmiyoruz olduğunu, aaııa 
sizleri tatmin etımcık halamından, yarın böyle 
bir makina varken komisyon ;bu yola gitmemiş
tir dedirtmemek bakımından, varsa bu ;maki-
nayı soralım, dediler ve komisyon ;bu karara 
vardı. Konuşmaları yazıya çeviren bir ımakina-
nm olup olmadığını TRT den, PTT den, Polis 

Enstitüsünden ve üniversiteden sordum. Ertesi 
gün bendeniz ımüracaat ettim kâtip arkadaşa, 
geldi :mi, dedim yazdığımız yazılara cevap? 
«Bir kısmından geldi, (bir kısmından gelmedi» 
Yani, toplantı yapacağımız günden bir evvelki 
akşam üzeri yazılar gelmiş. O gün de pek mü
him bir işim vardı, yazılar da gelmemiş, nasıl 
olsa bu talik edilir düşüncesiyle toplantıda bu-
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lunamadım. Arkadaşla nımız toplanmışlar, ge
len yazıların müphem olmasına rağmen bir kı
sım, bir yerden de yazı gelmemiş olmasına rağ
men, kâfidir tahkikat demişler, bir karar ver
mişler. Kararlarınla hürmet edı riz, muhterem
dir, o kanaattedirler, tahkikatı bitirmişler ve 
zabıtlarda, bantlarda bir deği'y klik olmadığı 
yolunda kati kanaate varmışlar, Bu kanaatlc-
i'ini de basına aksettirmiş bir arkadaşımız. 
hayretle okudum, Komisyon• üyeleri toplanmış
lar, ittifakla karar vermişler. Yok, ımevcudun 
ittifakı diye bir şey yok o zaman; ittifakla ka
rar vermişler diye var; üzüldük. 

O arada hiz de, bu yazılan yazılara cevap 
gelmemiş olmakla beraber, acaba böyle bir ma
kina var mıdır, yok mudur diye fen adamları 
nezdinde teşebbüste bulunuyorduk. Neticede 
öğrendik; Türkiye'de konuşmaları yazıya çe
viren bir makina yok, ama kir konuşmanın ne 
olduğunun tesbiti 'mümkün. Bunu öğrendik. 
Uzun yıllar TRT de ve PTT de hocalık yapmış 
bir kimseden bir de repor aldık. Komisyon Baş
kanlığına bir müracaatta bulundum, takriri mü
zakere talebiyle. Müracaatım özetle şöyle idi: 
Türkiye'de halen İstanbul Teknik Üniversite
sinde ve Ankara Fen Fakültesinde konuşmak. 
mı ne olduğunu aşağıda izah edeceğim - tesb'i-
tirıiıı mümkün olduğunu kati olarak öğrendik. 
Bu bakımdan Yüksek Heyetiniz takriri müza
kere talebimi kabul etsin, hu mevzuu bu öğ
rendiğimiz yolla çözelim, iki tarafta da bir te
reddüt kalmasın, kati olarak «seçimi yenileriz» 
•midir, «yenlemek» 'midir bunun '.mademki teshi
li vardır, o halde; bu yola gidelim, dedik. Ko
misyona gittik, Komisyonda arz 'ettim nasıl 
tesbiti mümkünmüş. E fendim, derler ki, yetkili 
kimseler; bir kimsenin ağzından çıkan bir söz 
ister kuvvetli çıksın, ister yavaş, ister hızlı, is
ter ağır, nasıl çıkarsa çilesin, Tanrı yaratığı ola
rak onun bir kelimesi her zaman ufkî dalga 
olarak aynı çizgiyi çizer. Yani «seçimleri yeni
lemek» tâbirini Sayın Başjbakan hangi tonda 
söylerse söylesin her zaman aynıdır. Sayın Baş
bakanın «seçimleri yenilemek» şeklinde ıbir ev
velki cümlede konuşması var, onu alırız, diğer 
«seçimleri yenilemek» konuşmasını alırız, iki
sinin ses dalgalarını tesbit ederiz, birbirinin 
aynı ise «seçimleri yenilemek» tir. Eğer birıbi-
riuin :aynı değilse, biri «seçimleri yenilemek» tir 

biri «seçimleri yenileriz» dir. Böyle tesbit edi
lir, bir. 

İkinci 'bir tesbit usulü daha var: Osİloğraf 
diye bir âlet vardır, bunlar çift girişjli çalıştırı
lır, yani birbirinin aynı olduğu veya aynı olma
dığı iddia edilen iki bant bu makinaya iki yer
den verilir ve çalınır. Bu 'bantlardaki sözler 
birbirinin aynı ise taım üst üste mutabakat eder 
ve birbirinin ayn,ı olduğu kati olarak belli olur. 
Eğer birbirinin aynı değilse, o zaman ayrı ayrı 
dalgalar gösterir ve bu konuşmaların birbiri
nin ayın olmadığı 'kati olarak anlaşılır. Bu de
diğim bugün Ankara'da Fen Fakültesinde hu 
makina 'mevcuttu!-, İstan'lml Teknik Üniversite
sinde de mevcuttur, buraya gidelim ve arkadaş
larıma aynen şunu söyledim: Arkadaşlar; ben 
geçken toplantıda konuşmaları yazıya çeviren 
bir makinanın olduğunu haricen söylüyorlar, 
doğru mudur, yanlış mıdır, böyle bir makina 
olduğunu 'bilmem,, ama böyle sövlüvorlar. 
tereddüt kalmasın, gelin hu yola gidelim, de
diğim zaman kaibul ettiniz, gittiniz. Ben de te
reddüt içerisinde idim, olduğunu da bilmiyor
dum ama 'bugün size diyorum ki, böyle bir ma
kina vardır, katî teşhis yapılabilir, ihtilâf 
halledilebilir, bu yola gidelim, diyorum. Ar
kadaşlarım hayır dediler, gitmiyelim. Karar 
Yerdiler, «Gitmiyelim dediler bu yola, tahkika
ta lüzum yok..» Buna sebep olarak ta Saym 
Osman Bölükbaşı'nın Komisyona ibraz etmiş 
olduğu bantın mevzuumuzun halli bakımından 
değeri olmadığını söyleyen arkadaşlarımız ol
du. Dediler ki, «Osman Bölükbaşı'nın elinde bu 
teyp, 'bir suretini bize verdi, farz edelim ki bun
da dediğiniz olsa gibi ne kıymeti var?» Yani Os-
(111'»n Bölükbaşı'nın bir suretini verdiği bantm is
ter içerisindeki söz «seçimleri yeniliyelim» olsun, 
ister «seçimleri yenilemek» olsun, Bölükbaşı'
nın yedinde kaldı uzun müddet, icaJbmda de-
ğiştirilmişse o değiştireJbilir, onun için bumun 
üzerinde durmayalım, bunun mıevzuumuz ile 
hiç ilgili tarafı yoktur. Bunu diyen arkadaşla
rımız da çıktı. Zabıtlarda ifadeleri var. Bir 
kısım a rk ad aşıl arda; öhür sefer sorduk böyle 
bir makina yoktur, bu sefer de yoktur, uzat-
ınravıa matuftur, falan filân gerelkçeısli ile katıl
madılar. Zannediyorum o gün komisyonda altı 
kişi bu tekriri müzakere talebimizin kabul edik 
memesine Başkan dâhil, beş arkadaş da tekriri 
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müzakere talebimizin kaimi edilmesine oy kul
landılar. Bir oy farkı ile ıgörüşümüz Komisyon
ca kabul edilmedi. 

Muhterem arkadaşlar, ehlivukuf, TRT de 
dinlenen ehlivukuf der ki, bir band üzerinde 
seslerde değişiklik yapmak mümkün değildir. 
Yani Siiz «seçimleri yenileriz» ibaresinin «seçim
leri yenilemek» şeklinde değiştirildiğini iddia 
ediyorsunuz ama, değiştirmek fennen mümkün 
değildir, der, ehlivukuf. Sebebi der, sesin bant
ta bir de zemini vardır. Barbakan alkışlan* ara
sında bu konuşmayı yapmıştır Bandı silip yeni
den yazsanız yalnız konuşmayı alırsınız, alkışı 
alamazsınız, alkış silinir. Onun için fennen de
ğiştirilmesi mümkün değildir, der. Biz de, de
ğiştirilmesi mümkündür deriz. Ama öhlivukuf 
böyle der. Komisyon der. biz de, değiştirilmesi 
mümkündür deriz. Aıma ehlivukuf böyle der. 
Komisyon üyesi arkadaşlarımızın bir kısmı eh
livukufun bu sö'zünü kati olarak kabul ederler 
ve rapora da ,geıçıer. Teypte bir sözcüğün, bir 
hecenin değiştirilmesi mümkün değildir, der eh
livukuf, bunu da Komisyonun raporuna geçi
rirler. Ama öbür taraftan da derler ki, eğer si
zin elinizdeki zabıt «seçimleri yenilemek» ise 
onu siz değiştirmiş olabilirsiniz, bir delil olmaz 
ki. derler. Olmaz. İkisinden biri; ya değiştirme 
mümkündür veya değildir. Değiştirme mümkün 
değilse, ki raporda böyle yazıyor, Sayın Bölük-
başı'nın, bir kopyası yedinde bulunan bir kop
yasını da Yüksek Meclise verdiğimiz bant orta
dadır, değiştirmek te mümkün değildir o halde. 
O halde her zaman için bunun tesbiti mümkün. 
Fen Fakültesine, denildi ki, «Bunların tesbiti 
sitesinde bunu tesbit edecek aletler mevcuttur. 
O halde bunun tesbiti yoluna gitmek lâzım, bu 
dâvayı kökünden halletmek lâzım. 

Grupumıuz tarafından bir yazı yazıldı, Mec
lis Araştırma Komisyonu teklifimizi reddedince, 
grupumuzdan resmen bir yazı yazıldı Ankara 
Fen Fakültesine, dendi ki, «Bunların tesbiti 
mümkün müdür?» Fen Faikülltesli resmen cevap 
verdi : «Tesbiti mümkündür, uzun zaman is
ter.» Yani hazırlık ister. Ama hazır olan ma-
kinalar var Türkiye'de. Yani o makinalar ha-
zırlıyacakmış, ne ise... Onun için bugün tesbiti 
mümkün olduğuna göre Türkiye'de, iddia ne
dir? Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtların
da değişiklik yapıldığı iddiası. O halde bunun 
üzerinde hassasiyetle durmak lâzım. En ufak 

• bir tereddüde meydan vermiyecek şekilde bu-
I nu açıklığa kavuşturmak lâzım.. 

TRT de dinlenen bilirkişi kendi kulağı ile 
I diniliyor, diyor ki ; ben bunu «seçimleri ye-
I nıileriz» anlıyorum. Ben de dinliyorum, «seçim-
I leri yenilemek» anlıyorum. O halde bunun hal-
I ledilmesi lâzım. Yalnız ben anlamıyorum, bir-
I çok arkadaşlarımız anlıyor. Meselâ Asbuzoğlu 
I arkadaşımız dinledi haricen, evet bu, «seçim-
I leri yenilemek» tir dedi. Meselâ bendeniz bir 
I basın toplantısı yaptım, bütün gazeteci arka-
I daşları topladım, tekriri müzakere talebimi ar-
I kadaşlara izah ettim, Sayın Bölükbaşı'nın elin-
I deki teypin bir kopyasını kendilerine dinllet-
I tim. Orada bulunan basın mensubu arkadaş-
I lamınız dediler ki, bu, «seçimi yenilemek» diyor. 
I Onlar da öyle duydu. Ama gazeteci arkadaşla-
I rımız, ben, Asbuzoğlu arkadaşımız, bir başkası 
I yanılabilir, bu belki de «seçimleri yenile-
I riz» dir. Ama, 'belki de «seçimleri yenileriz» 
I değildir. O ehlivukuf arkadaşımız, komisyo-
I nun diğer üyeleri arkadaşlarımız yanılmışlardır 
I da, bizim kulağımız doğruyu tesibit etmiştir. 
I E! Bu tereddüdü ıgidermek için mutlaka tesbi-
I ti yoluna gitmek lâzım. O bakımdan Yüksek 
I Heyetinizin, böyle tereddütlü bir mevzuda ka-
I rar vermektense, bu cihetin aydınlanması için 
i raporun tekrar komisyona havalesinde zaruret 
I olduğunu kabul etmesini ben şahsan bir ko-
I .misyon üyesi olarak istirham ederim. 

I Arkadaşlar, sizin sabrınızı suiistimal ettim; 
I özür dilerim. Sözlerime sooı verirken kısaca 
I özetlemek isterim; Meclis zabıtlarında, söz ba-
I kınımdan değiştirme teşebbüsü yapılmıştır, 

katidir. Bu ham zaptın ortadan kaybolması, 
I bize verilen sekiz sayfalık zaptın nraıhteviya-
I tiyle sabittir. Meclis zabıtlarında tezahürat 

bakımından, alkışlar bakımından değiştirme ya-
I pılmıştır. Bu mevcut üç bant, TRT bantı, 

Meclis bantı ve elimizdeki bant ve bunun kar-
I şısında basılmış zabıt bakımından anlaşılır. 
I Çünkü Meclis bantı, TRT ve bizim elimizdeki 

bantda birinci alkış iki saniye devam etmekte 
ve hafif; ikinci alkış 9 saniye devam etmekte, 
şiddetli. Fakat bugün basılan zabıtta, birinei-

I si şiddetli, izah ettim nasıl yapıldığını, ikin
cisi hafif, diye yazılmıştır. Alkış bakımından1 

da değişiklik yapıldığı Meclis zaptı ile sabit. 
Bant bakımından değişiklik yapıldığı ispat 

| edilememiştir, doğrudur. Ama ibunun ispatına 
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imkân verilmemiştir. Bu imkânı Yüksek Mec
lisiniz sağlar, dosyayı havale öderse, komis
yona gider, Teknik Üniversiteye, Ankara Fen 
Fakültesine 'gider, ne olduğu katî olarak anla
şılır. Bizim için netice nasıl olursa olsun, bir 
şey yoktur; gelir, böyledir, der, biz yanıldı
ğımız kanaatine varırız, öyledir, der arka
daşlarımız yanıldığı kanaatine varır, netice 
bellidir. 

Hepinizi hürmetlerimle, saygılarımla selâm
larım. (Muhalefet sır allarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Osman Bölükbaşı, buyu
runuz efendim. (M. P. sıralarından alkışlar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhte
remi milletvekilleri; çok yaikından bildiğiniz 
şartlar içinde 'bulunmama rağmen, bugün Yük
sek Meclise mâruzâtta bulunmaik üzere huzuru-
za (gelmek zaruretini hissetmiş 'bulunuyorum. 

Belki ıbâzı arkadaşlarım telâkkisine göre, 
memleketin daha önemli 'meseleleri varken, bu 
meselenin üzerinde durulması 'zait telâkki edi
lebilir. Ama unutmamak lâzım ki, memleketin 
en 'büyük (meselesi, l)u rejimin temeline fazi
let ve ahlâkı (koymaktır. (M. P. sıralarından 
alkışlar) 

Demokratik rejim bir fazilet ve ahlâk reji
midir. Bu rejimin mümessili mevkiinde bulu
nanlar, 'bilhassa milleti temsil edenler • fazilet 
ve ahlâk mevzuunda çok titiz davranmaz! arsa 
demokratik rejim şelMî olmaktan kurtulamaz, 
fazilet ve aJhlâkm ihmal edildiği yerde rejim 
de çöker, memleket de çöker, millet do çöker. 
(M. P. sıralarından alkışlar) 

Meseleyi bu zaviyeden mütalâa edecefk olur
sak çok önemli bir konu üzerinde bulunduğu
muz anlaşılır. 

Arkadaşlarımızın peşin bir fikirle, bu, mu
halefete mensup bir kimseden gelmiştir, gibi 
bir fikirle meseleyi ele a'lımamalarmı, söylene
cek 'Sözlerin içerisinde hakikat var mıdır diye 
vicdanlarının terazisini ayarlıyarak beni din
lemelerini rica edeceğim. 

Arkadaşlar, talihsiz Ibir talh.kika.tm, - tâbiri 
caizse - ikinci safhasında huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. Daha evvel Başkanlık Divanının 
'bu mevzuda yaptırdığı kifayetsiz ve birçok 
noktalardan (hatalı bir tahkikat sonunda huzu
runuzda uzun ımâruzatta ibuiunımıışıtum. O za-

nan verilen araştırma önergeleri kabul edilmiş, 
gerçekleri meydana çıkıp Yüksek Meclise arz 
edecek bir 'komisyon kurulmuştur. Fakat üzü
lerek ifade edeyim ki, bu komisyon da hakikat
leri meydana çJkaramamıştır. Eğer tarizde bu
lunmak istesem bu komisyona münasip (bir ad 
'bulabilirim; hakikatleri Araştırma Komisyonun
dan ziyade bir ^hakikati setretımc komisyonu» 
şeklinde çalışmaları tecelli etmiştir. Biraz son
ra arz edeceğim hususlar, ilik nazarda acı gö
züken (bu hükmünün nedenlerini nazarlarınıza 
serecektir. 

Muhterem 'arkadaşlar, Meclisin .çatısı altın
da sahtekârlık olmaz, diye kesip atmak, tec
rübesiz • insanları belki tatman eder ama, acı 

• tecrübeler 'geçirenleri acı acı «gülmeye sevflc 
eder. Şu Meclisin çatlısı altında bulunan öyle 
arkadaşlar vardır ki, bir muhalif parti liderini 
zindana göndermek için Meclisin (zabıtlarınım 
tahrif edildiği ıbizzat kendi ,ş,alhadctleriyle ada
let önünde ortaya koymuşlardır. Bunlar ara
sında .bugün Adalet Partisine mensulbolanlar da 
vardır. Sayın Ziya Termen, Ibir siyasi tertibin, 
siyasi suMkastin karşısında ıbir vicdan şahla
nışı ile adalet huzurunda bu söylediğim sözleri 
dile getinmiştir. Bugün burada bulunan, - bel
ki şu anda değildirler ama Mecliste ibulunuyor-
lar, mclbulsturlar - Sayın Turgut Göle, Sayın 
Fethi Çclikbaş, Sayın Azizoğlu, Senatoda 
Sayın Bora Tunceli ıSenatörü Ziya Termen ve 
dalha birçok arkadaşlarımız Meclisin çatısı al
tında dalhi salhtelk&röığın, zulümü taam'mü-
dün namı ıhesaıbına yapıldığını görmüşler, ya
şamışlar ve şahadetleriyle bu yüz karasını ta
rihe tescil ettirmişlerdir. Ne hazin bir tesa
düftür ki, o sahtekârlık hâdisesi dolayısiyle ya
pılan tahkikat esnasında şahilt olarak ifadesine 
•müracaat edilen ve her türl'ü siyasi baskıya rağ
men vicdanından başka hiçbir kuvvete tabi ol-
mıyarak ifadeleri talhlil edip, neticede 'bâzı 
şahitlerin ifadelerinim samimî olmadığını açık
ça ortaya koyan ve şimdi Temyiz Maibkeıme-
sinde âza bulunan bir muhterem hâkimin mu
halefet serininde görloeeği üzere, kıoımisyonu-
nuzun .Sayın Başkanının da beyanlarının sa-
(raimî .olmadığı o zaman teslbit edilmiştir. Ne 
(hâzin bir tecellidir; bugün böyle Ibir hâdisede 
Adalet Partisi bu 'muhterem arkadaşımızı ko
misyona seçiyorlar ve 'kendilileri de bu vazifeyi 
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kabul ediyorlar. Ben, acık iyi niyetle hareket 
edeceğinden, kendisi e'min dahi olsa, böyle bir 
maceradan sonra -böyle -bir vazifeyi üzerine al-
ımarnasının münasibolacağmı 'komisyona yan
dığım yazıda ifade etmiştim. Bu kadarını söy
lemeden geçemiyoceğim arkadaşlar. 

Arkadaşlar; 'birbirimizin siyasi kanaatleri 
hakkında 'düşüncemiz ne olursa olsun, her hal
de birebirimizin idraki, mantığı, aklı, mükteısa-
ıbatı hakkında bir fikrimiz vardır. Cteman Bö-
lükbaşı, 22 yılliik siyasi hayatı olan ve bu me
seleyi ortaya attığı za'man bir partinin lideri 
bulunan bir adamın durup dururken ispadede-
miyeoeği, hakikatle alâkası okmyan bir 
şeyi Meclis kürsüsüne getireceğini kabul etmek, 
bu 22 senelik geçimisin şahadetini hiçe saymalk 
olur. Bir insanın ,alhlâkı bozulk 'dahi olsa, eğer 
aklı sağlanışa kendini müşkül duruma dü
şürecek teşebbüslere girişmiyeceğini herkes ka-
ıbul eder. Hamdolsun, ahlâkımız da sağlara, ak
lımız da sağlam. 

Arkadaşlar, niçin getireceğim ben bunu? 
Yani bu iktidarın söylenecek bi.r tarafı kalma
dı da, onun namı hesabına yapıldığı iddiasiyle 
bunu niçin getireceğim, eğer hakikat olduğu
na inanmasam? Arkadaşlar, hakikattir. Şimdi 
hâdiseleri taihlile tabi tuttuğum zaman, Adalet 
Partisine mensııbolan arkadaşlarımız da kendi
lerini biraz 'parti taassubundan kurtarırlarsa 
söylediklerimin hakikat olduğunu tasdik ede
ceklerdir. Çünkü insanlar arasında, partiler 
arasında müştenak şeylerden 'bahsederler, in
sanlar arasında müşterek bir akıl var, mantık 
var, bunda birlıeşamediğimiz takdirde anlaşmak 
mümkün değil. Ben insanların şahadetinden zi
yade aldın, mantığın şahadetini huzurunuzda 
bir ıkere daha sereceğim ve sizi hüküm vermeye 
davet edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bir iki kelimeyle size 
Meelis 'zabıtlarının (mahiyetinden bahsedeyim; 
Meclis tutanakları ihtiyaca sâlih resmî vesika
lar değildir. Resmî vesika mahiyetinde rkabil-
mesi için zaptı tutan kimsenin, «benim tuttu
ğum »zabıt budur» diye altını imza etımeısi, mü
hürlemesi, bir arşivde muhafaza edilmesi lâ
zımdır. Meclis zabıtları böyle bir şekilde tutul
maz ve muhafaza edilmez arkadaşlarım. Stenog
raflar tutar, ondan sonra giderler daktilo ma-
'kinasiyle yazarlar, altında ne imza var ne bir 

şey, ne de mühür. Sadece bir harf yazılıyor, her 
stenografın bir işareti varmış, o da makinayla 
yazılıyor. Onu tutan stengraf bile aradan za
man geçtiği zaman karşısına çıkarılan bir kâ
ğıdın kendisi tarafından tutulduğunu söyliye-
mez. Nitekim hâdisamizde, fazla sıkıştırılan ve 
sıkıştırıldıkça şaşırma istidadı gösteren alâkalı 
stenograf da sonunda şunu söylemek mecburi
yetinde kalıyor: «Altında imzaım yok, sadece 
benim nıakinamm yazısı olduğunu harflerin
den anlıyorum, karakterlerden. Araden zaman 
geçmiş, bu kadar zabıt tutuyorum, ben nere
den hatırlıyayiim?» 'Söylüyor ama yakasını bı
rakmıyorlar, orjlnal (tutanak bu değildir, diyor
lar, neticede o da: «Ben nasıl batırlıyalbilirim, 
aradan zaman geçmiştir, imzam yok» demek su
retiyle toocalıyarak söylediği şeylerin hepislni 
son 'Cümlesiyle ortadan kaldırıyor, kendisi bir 
şahadette bulunaırnıyor, ben şu kelimeyi zap-
tettim, diyemiyor. 

Ankadaşlar, hu mo.dekette bilirsiniz; «hak
lar bağıra bağıra g'diyor» diye bir halk tâ
biri var. Talihsiz bir meımlekctlz, hakkı bağıra 
bağıra 'giden tal ibiz bir milletin çocuklarıyız. 
Hiç olmazsa şu Mecllısiıı çatısı altında, Parlâ
mentonun haysiyeti, bir siyasi partinin haysi
yetinin bahis mevzuu olduğu işlerde hakkın 
bağıra bağıra gitmesine göz yuman bir parti-
•zagıca zarfın içinde bulunmuyalım. Hakları hiç 
olmazsa burada illâ, illâ edelim, teselli kabi
linden olsun. (M. P. sıralarından alkışlar) 

Ben iktidara isnatta bulunmak için bu işi 
yapmışım. Arkadaşlar, iktidar için söylenecek 
o kadar s"3z var ki, ispat edemiyeceği'm «mek» 
di, «riz» di ıgibl bir meseleyi buraya getiran/ek 
her hakle Bölükbaşı'dan beklenecek bir şey 
değildir. 

Şimdi arkadaşlar, komisyonun raporunu da 
'tahlil edeceğim. Evvelâ; hâdiseyi bir de bende
niz kısaca arz edeyim. Gerçi arkadaşımız ben
den evvel burada meseleyi arkadaşlarımın an
lattığına göne, kifayetle, liyakatla kah etmiş
ler, ama ben şahsen dinlemddiğim için, sonradaın 
'geldim, tosa da olsa meseleyi bir kere daiha na
zarlarınızda canlandııımak isterim. 

27 Şubat 1066 tarihinde muhalefetin tenkid-
lerine cevap veren ,Sayın Başbakan, burada yap
tığı bir konuşmada seçimleri yenilcımcıkten balh-
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setti. Seçimleri j^e inlemekten nazarî olarak bah
setmedi benim o günkü intiharım. Eğer nazarî 
bir- şey olsaydı Adalet Partisi Grupunun coşkun 
tezahüratına 'vesile olmazdı. Başbakan bir kuv
vet gösterisi, bir nefise itimat, uıııhafelete mey
dan .okuyuş havası içinde bulundu ki, Adalet 
Partililer de; ,biz de senin gibi düşünüyoruz 
diye burayı yıkan tezahüratta budundular. O 
gün derhal not altlım, seçimleri yenil om e sö
züne cevap venmek, hodri meydan, gidelim se
çimlere dernek için ııtrft aldım. Fakat konuşma
ma imkân verilmediği için konuşamadım. 

Meclisten sonra, arkadaşlarla aramızda ko
nuştuk. ıŞimdi Adalet Partisi -safihalarında bu
lunan bâzı zevat o zaman ,bizim aramızda bulu
nuyorlardı. Bizim şahadetimizi maıkibul say
mazsa adaletçiler, analarında (bulunanlann şa-
ih adet ini <ve iımzasmı işhadedeceğim. (M. P. sı
ralarından alkışlar) Herkes bilir ki, iddiasının 
delilini ve mesnedini hazırlamadan halkın önü
ne çıkan, insan değilim, değil Parlâmentonun. 
Bütün arkadaşlar-, Başbakanın «seçimleri yeni
liyelim» veya «yenileriz» dediğini duyduklarını 
ıbenim gilbi ifade ettiler. İktidarın g'idişini ve 
'bu gidişin doğuralbi'İJoceği muhıteımel kötü nr-ıtıi-
eeleri nazara alan Millet Partisinin yetkili 
oıig'a-nları, ıgrup ve genel idare kurulu yaptık
ları nLÜşterdk toplantıda Başlbakanın seçimleri 
yenilemekten bahseden 'meydana .okuyucunu da 
munzam bir mesnet olarak nazara alarak, se
çimlerin .mevcut kanunla derhal yenilenımesi 
lüzumunu belinten .bir karar aldı ve karara is
tinaden de bir tebliğ yayınladı. Tebliği yayın
lamadan evvel aldığı karar şudur arkadaşlar: 
Bir vesile ile Erzurum. Milletvekili Necati Gü
ven arkadaşımız »Sayın Başibakana bu kararın 
ve altında imzası bulunan bâzı 'zevatın duru
munu ifade için fatokopiyi Sayın Başlbakana 
da bir me'ktupla gönderdi, çok oldu, yani ken
dilerinde de var. Şimdi A. P. saflarında bu
lunan. arkadaşımızın 'da imzası var. .Seçimleri 
yeniliydim, şe'krinde Başbakanın Meclis kürsü
sünde muhalefete tevcih ettiği sözleri ve saire 
ve saireyi nazara alan Millet Partisi Genel İda
re Kurulu ve Meclis Grupu, seçimlerin, mevcut 
Seçim Kauunuyle yenilenmesinin bir takrirle 
Yüce Meclisten talebedilmeıslne karar ver
di. Yani şimdi sizde olduğu için sağlam s ay ar
ısınız; o arkadaşın da imzası var; seçimleri ye-
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I llyclim. ,Soç'imıleri yenileriz demiyor, seçimleri 
I yeniliydim deniyor. Teyp dinlendikten sonra 
I bunun «seçimleri yenileriz» olduğu anlaşılmış

tır. İlk anda «'seçimleri yeniliyelim» diye kal
mış. Bütün arkadaşlar bunda mutabık oldu-

I 1ar. Memdulh Erdem.ir arkadaşımız ham bir 
zabıt aldı geldi Tutanak Bürosundan, onu da 

I tetkik ettik, orada «seçimleri yeniliydim;» di-
I yor. Eh, hem tuitaoalkda «seçJinıleri yeni-
I liyeiim» deniyor. İktidarın (başı da seçimleri ye

nilemekten bahsetti, artık -bu «rk» mi idi, «yc-
I niliydim» mi idi üzerinde durmanın mânası 
I yak. Çünkü işin mahiyeti değişmiyor. 8 Mart 
I tarihinde aldığımız, fotokopisi Başbakanda da 

bulunan şu karar üzerine 4 Mart tarihinde par-
I timizin yetkili organı bir tebliğ neşrelt'ti ve se-
I cinlilerin yonlilenımesliırii talldbeltlbiı. 5 Mart ta

rihinde gazetelerde çıkan ıbu kararlımız üzerine 
Sayın Başlbakana 'basım toplantısında bir sual 
tevcih ediliyor, Sayın Başibakan da; «seçimleri 
yeniliydim» veya «yenileriz» diye bir şey söyle
mediğini ifade ediyor. Bunun üzerine çok tec-

I riübeli bir insan sıfatiyle üç arkadaşı çağır-
I dım, ıded'im ki; Başhakanm bu beyanını ben 

garip buldum, o g-iin meydan okuyup, alkış 
toplayıp, şimdi de «seçimleri yeniliyelim», «ye
nileriz» diye 'bir şey söylem edim, şeklinde ko
nuşması benim dikkatimi çdeti. 'Bunu mesele 
yaparız, gidiniz belki Meclisin bantında, belki 
tutanağında bir değişiklik yapmak yoluna gidi
lebilir. Başımıizdan ıçok geçti hunlar arkadaşlar. 
Üe arkadaş, hirisi Sayın Süleyman Deımirel'lo 
İvaibiuede sdklz ay arkadaşlık eıtti, Dahiliye Ve
killiği yaptı, 'Turizm ve Tanıtıma Batkanılığı yap
tı, her halde Sayın Demire! üzerinde intibaı 
gayet müspettir. Diğeri Seyit Faruk Önder 
arkadaşımız, Konya Milletvekili, valilikten 
Meclise .geldi, geçmişi olan bir insandır. Diğeri 

Memduh Erdemjr arkadaşımız. Genel Başkan 
livcralOlerıinli vazifelendirdiği için, baritin bir su-
••ıriL'inl almalk üzere Faruk Beyin portatif ufak 

I toypi ile Tutanak Bürosuna gidiyorlar ve bantı 
'dinliyorlar. Hayretle görüyorlar ki, «seçimleri 
yeniliydim» veya •«yenileriz.» sözü yok, bunun 
yerine havada kallmış bir «seejiııııleııi yeniılemek» 
ısözü gelmiş konmuş. B'ihflkmetli Hûda, nere
den. geldiği belli değil. Demokrasi darlbesiyle 
yerleşmiş oraya. Arkadaşlar hayret içinde ıka-

I lıyorlar. Geldiler bana durumu anlattılar. 
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Memdiih Erdeımir arkada şımız büro'dan aldırı 
:ham zaptı, tasdikli suret isterseniz .reisinen ve
ririz dcmişlar, o hakle 'biz de -tasdikli suret 
istiyeceğiz resmen, demiş iade etmiş. Deıdira 
ibunu tekrar gidip 'geri alınız. Gittiği zaman ar
kadaşlar, kendisinin şnihadcitine göre, zabıt şoTi 
olan arkadşımız vermek is'tem'emiş, yırttım at
tım demiş. Arkasında benini notunu vardır de
lmiş, nihayet sepetlin idinden almış avlkadaşlar. 
Sen demiş bunu karşılaştıracaksın bantta, ba
şıma iş çıkaracaksın. Ben şahsan bu sözü söy-
liyen tutanak, şefi .arkadaşımızın bir sahtekârlık 
işinde bir rolü olacağını tahmin etmem. Çünlkü, 
Bölükbaşı'yı vurmak için Meclisin çatısı altı
nı siyasi sahtekârlık karargâhı haline getiren
leri zamanında bile bu arkadaş nnalıikomıo huzurnn-
da namuslu şahadette bulundu. Zabıtlara kadar 
geçirilmiş söyleri, ıbenim söylemediğlımi, söylü
yor. Meclis zaptı, adı büyük ama her şey giri
yor oraya. Neyse almış, getirdi, G Mlart Pazar 
günüydü. Vallahi benim partimin enirinde tah
rifat yapacak lâboratuvarlar yok. G Mart Pa
zar günü. getirdiler, tatile gidilmemesi husu
sunda kanaatlimizi aeılklaviken, !bu vahim hâd'i-
ıseyi de bir. vesile arz ettik ve huzurunuzda 
Meclis baütmın, .-tahrif edilmiş Mcclks bani tının 
kopyasını burada dinlettik arkadaşlar. Elimiz
de yırtılmış ham tutanakta, «(seçimleri yenili-
yelim» ibaresinin bulunduğunu soyledilk. Tah
rifatın ne şekilde yapıldığını burada izah et
tikten sonra size bantı da dinlettim. Hiçbir mes
nedi olmadan bir parti liderinin böyle sahne
lerde rol alacağını düşünmek için imsanm as
gari hüsnüniyetten ve biraz da karşısmdalkinıi bıit-
me'k mevzuunda nasibini almaması lâzım. Yok 
böyle bir şey. 

Hayatımda hiçibir -zaman sözlünle müşkül 
mevkie düşmedim, çünkü inandığımı söyledim, 
iddialarımı daima delillere istinadettirdim. Mu
ayyen inanışlara salıilbolaın insani aır için 
tezada düşmek, tenakuza düşmek olmuyor. Ara
dan 20 sene de geçse, 30 sene de geçse olmuyor. 
Çünkü kıblesi değişmediği için muayyen şeylere 
uyduruyor hareketini. 

Arkadaşlar, huzurunuzda bu tahrifata temas 
ederken, şimdi zabıttan okuyacağım, aynen şun
ları söylemişim: 126 ncı sayfada devam ediyor 
konuşmamız; (Söyliyeyim arkadaşlar; Meclisin 
yırtılarak elimize gelmiş zaptı burada, umumi bir 

cümle söyleniyor; «Anayasaya göre seçimi yeni
lemek hakkım her zaman haizsiniz...» ses yok. 
Sev yok.) demhş ama taibiî ki bu ses. («Seçimli ye-
niliyelim.» (A.P. sıralarından bravo sesleri, arkış-
lar.) Arkadaşlar, teypte ne hale getiriliyor bilir 
misiniz Birinci cümle almıyor, arkasından bir - iki 
el sesi, gayet zayıf, arkasından «seçimi yenilemek» 
kelimesi ve kıyamet kopuyor. Eğer seçimi ye-
niliyelim diye bir teklif bahis mevzuu olmasaydı 
- zabıtta olsaydı diyor - mantığa göre tabiî olma
saydı olacak sivakma, sivakma göre... olmasaydı, 
«daha evvel geçen yenilemek kelimesi karşısında 
susanlar bu alkışı koparmazlardı arkadaşlar. 
Hepiniz dinlediniz, bantm üzerinde böyle bir 
tarif de yapılmış) 

Arkadaşlar, o gün size dinlettim. Şimdi son
radan bakm ne oluyor, Sayın Komisyon nasıl 
kendini zorluyor? Kendini zorlarken bizim haysi
yetimize istese de istem iyerek de olsa vurduğu 
darbe bir şey değil ama, mantığı nasıl boğazlı
yor, onu anlatacağım. 

Arkadaşlar, diyebilirsiniz ki, siz bantı dinle
mişsiniz, net anlamışsınız. Ham zabıt da ihticaca 
salih değildir. Meclis zabıtları o kadar hatalarla 
malûldür ki, bir zamanlar bir arkadaşımız var
dı, Kastamonu Milletvekili Muzaffer Müftü. Al
lah rahmet eylesin, öldükten uzun müddet son
ra rey kullanırdı Mecliste arkadaşlar. Tutanak
larda rey kullanırdı. Bövledir Meclis zabıtları... 
Yanlış anlamış olabilirsiniz... Hayır öyle denmi
yor arkadaşlar,, başka türlü bir şev, bir tema iş
leniyor. Biz bununla iktifa etmedik, elimizde ses 
bantı var, ama denilir ki, va siz bunun üzerinde 
ovnadıvsamz?... Nitekim Komisvonda bâzı azalar, 
arkadaşımız tsmail Hakkı Akdoğan biraz evvel 
İfade etti; bunu Bölükbasrnm nezdinde bul
muşuz o zamandan beri, onun yapmadığı, sizin 
va/pmadılınız ne malûm1? îloride bövle bir şevle 
karşılaşabiliriz dive, tecrübeli bir insan sıfativlo 
derhal zaptın ses bantivlo karşılaştırılmış tasdikli 
suretini istedim. Ne zaman? Meclis kürsüsünde
ki anıklamadan üç nün sonra. Bütün Mecliste 
bulunanlar bunu duvdu. Tabiî alâkalılar olarak, 
zabıtlarla alâkalı insanlar olarak zabıt bürosunda 
çalışanların cümlesi duvdu. Ve bu İşte suni tak
siri olmıvanlar, faziletli insanlar kara kara dü
şümü eve başlamışlardır. Yahu bu nasıl olur? 
tste bu açıklamadan üc .«ün sonra, verin divomz 
ftu seçimleri yenilemekle alâkalı kısmın tasdikli 
bir suretini. 



M. Meclisi 8 : 69 8 . 3 . 1967 O : 1 

Şimdi arkadaşlar, Mecliste böyle bir itham or
taya atıldığı zaman en çok hassasiyet gösterilme
si icabedenler bundan sonraki muamelelerde, tu
tanak bürosunda çalışanlardır. Aman bir yan
lışlık olmasın diye kılı kırk yarmaları lâzım. 
9 Mart tarihinde istiyoruz ve verilen vesika şu
dur arkadaşlar : Sayın Komisyon, bir zühul ke
limesiyle, zühule de zulmederek bunu da çürüt
meye çalışıyor. Bakınız arkadaşlar, sekiz sayfa
lık tutanak veriliyor bana. En ufak bir hatası 
yok, o kadar üzerinde durulmuş ki arkadaşlar, 
makina ile yazılırken, nokta faraza virgül ol
muş, virgül faraza nokta olmuş, kırmızı kalemle 
sırf makina hatası olan bu hususlar dahi düzel
tilmiş. Hiçbir şey yok, hepsi tertemiz, yalnız 
şurada bir nokta virgül olmuş, hemen virgülü 
koymuş. ı 1ar, i 1er, sedinler düzeltilmiş. Millet
vekilleri sözü majiskülle yazılmamış, minüskülle 
yazılmış bu dahi düzeltilmiş. Yani o kadar itina 
edilmiş ki... Bölükbaşı hakikat peşinde, Türkçe 
bakımından tetkik etmiyecek ama, itina göster
mişler. Şurada, «sağdan yalan mı» demiş, «sesi» 
yok. «sesi» ni de ilâve etmişler. Yani tâbiri caizse 
noktasına, virgülüne, sesine o kadar dikka.t etmiş
ler ki, aman yanlış bir şey gitmesin. 

Şimdi burada ihtilaflı olan «yenilemek» keli
mesini, «yenileriz» miş ama «yenilemek» diye zu-
lıulen yazmışlar, diyor, Komisyon, neye istinaden? 
Hiçbir tahlil yok. Evet, balkınız ne diyor; Alla
nın rahmetine kavuşmuş Salih Onar isminde bir 
Tutanak Müdürü var, şahsan namuslu bir adam 
olarak bilirim, ruhunu tenzih ederim böyle it
hamlardan, zaten bilirsiniz, kötü işlerde herkes 
rol almaz. Ama her toplulukla kötüler olduğu 
gibi Tutanak Bürosunda da olabilir. Kudretli el
ler, birtakım vicdanını ikbalin, mıenfaatin eli
ne verilmiş insanlar bulunabilir. Bunlar ha
yatta görülmiyen şeyler mi? Herkes haksızlıktan 
şikâyet ediyor. Demek ki kötü kısanlar var İri, 
oluyor. Şimdi arkadaşlar, bu sekiz sayfalık tu
tanağı, bize verdiler ve bakınız ne diyor : Grup 
Başkanlığımızın bir yazısı üzerine verdiler. Yazı 
9 Mart 1966 tarihini taşıyor, numarası 563. «Mil
let Meclisi Başkanlığına. Sayın Başbakanın büt
çe müzakereleri sonunda yaptığı konuşmaların 
rejim buhranı tedbirleri ve seçimlerin yenilen
mesi mevzulariyle ilgili olan kısmının tasdikli bir 
zabıt örneği lüzumuna binaen grupumuza veril
mesini arz ederim. Millet Partisi Grup Başkan-
vekili Seyit Faruk önder. Tutanak Müdürlüğü

nün Genel Sekreterliğe yazdığı yazıyı okuyorum; 
aslı bizde) böyle vermişler. «İlgi: Başkanlığa hita
ben yazılan ve tarafımızdan havale büyürulan 56$ 
sayılı ve 9 Mart 1966 tarihli yazt. Sayin Başba
kanın bütçe gülüşmeleri sonunda yaptığı konuş
manın rejim buhranı tedbirleri ve seçimlerin ye
nilenmesi konulariyle ilgili kısmını içine alan se
kiz sayfalık tutanak ses alma eiha^iyle karşılaştı
rılmış ve tasdikli bir sureti sunulmuştur. Arz ede
rim. Salih Onar Tutanak Müdürü.» Ondan sonra 
sekiz sayfa, tertemiz, basılmış Meclis tutanağı ile 
'bu sekiz sayfa arasında bir tek kelimede fark 
var. «yenilemek» 3rerine «yenileriz» olmuş. Bir 
de alkıştaki garabeti unutmuşlar. Anlaşılan o da 
telâştan olacak. 

Şimdi arkadaşlar, demez misiniz; ses baıı-ti ile 
karşılaştırdık, tasdikli suret diyor. İşte resmî ve
sika bu. Bunun dışında arşivde bir dosya içeri
sinde bulunan altında kimsenin imzası yok, müh
rü yok, kurşun kalemle dahi yapılmış bir işareti 
olmıyan lâalettayin kâğıtlar karşımıza orijinal 
nüahalar olarak çıkarılıyor. Zabıt kâtibi de sıkış-
tınldıkça sıkıştırılıyor, o da sıkıştırıldıkça şaşır
dıkça şaşırıyor, en sonunda da imzam yok, bir şe
yim yok, ben ne 'bileyim deyip çıkıyor. Sayın Ko
misyon buna züihul diyor arkadaşlar. Peki İsmail 
Hakkı Akdoğan, dün Kabinede Demirel'le memle
ketin kaderi mevzuunda arkadaşlık ediyordu. Se
yit Faruk Önder, şerefli bir insan. Memduh Er-
demir altı seneden beri Parlâmentoda bulunan es
ki bir arkadaş. Şimdi müsaade buyurun; haydi 
Osman Bölükbaşı'yı kötüleyin, o icadetti, tasni 
etti deyin, ama bu üç arkadaş, tabiî sizde bulunan 
bir arkadaşın da burada imzası var, o da «yeni
liydim» dedi diye tebliğ neşretmişler. Bu arka
daşların şahadetini acaba Sayın Komisyon ne ile 
çürüttü ki?... Hem tutanakta, orijinalinde seçimi 
yenilemek yazmış zabıt kâtibi yanlışlıkla, sonra 
teyple karşılaştırıp bu sureti veren, altına da pa
rafını koyan zabıt kâtibi de zühul en yenilemeyi 
ipka etmiş. Demez misiniz bu nasıl zühul? Se
kiz sayfanın hiçbir noktasında zühul olmuyor da, 
ihtilaflı olan noktada zühul oluyor. E, demez mi
siniz üç 'gün evvel Bölükbaşı, seçimleri yeniliye-
lim, veya yenileriz, sözünün yerine, seçimleri ye
nilemek getirilmiş, banta yerleştirilmiş, tahrifat 
yapılmış diyor Meclis Kürsüsünde. Bundan ha
berdar olan Tutanak Bürosu noktasını, virgülünü 
dahi tashih ederek bize zabıt veren Tutanak Bü-
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rosunda çalışanlar nasıl olur da sekiz sayfanın 
içinde noktada, virgülde dahi zühul etmiyor, her 
şeyi tamam yazıyor da bu ihtilaflı noktaya gelin-
ee zühul ediyor... Bu nasıl zühuldür demez misi
niz? Benim kanaatime göre zühuldür deyip arka
daşlarımızın şahadetinin elimizde resmî vesika 
mahiyetinde olan şu tasdikli tutanağı hiçe sayıp 
da, zühuldür demek, bana öyle geliyor ki, akla, 
mantığa zulümdür, bu kararı imza edenlerin 
kendi şahsiyetlerine zulümdür. Hiç mi zühul gör
medik... 

Arkadaşlar, biliyorsunuz bu tahkikat başından 
fberi talihsiz bir seyir takibetmiştir. Meclisimizin 
Sayın Başkanı Ferruh Bozbeyli, uyarmalarımıza 
itibar etseydi kendisi de hukukçu olduğuna göre, 
hukuk mantığına ve tecrübeye itibar etseydi de 
bu işin tahkikini bir A. P. li tdare Âmirine hava
le edecek yerde bir karma ve tarafsızlığına itima-
dedilebilecek bir heyete havale etmiş olsaydı bu 
tahkikat 'çoktan bitmiş olur, hakikat meydana çık
mış olurdu. Ama böyle yapılmadı, Adalet Par
tilidir diye şayanı itimat değil midir, diye bir 
mantıkla karşımıza çıkabildi. Arkadaşlar, mü
saade buyurursanız diyoruz kî, Başvekil bir söz 
söyledi, basın toplantısında da 'bunu inkâr etti. 
İddia bu. Başvekili müşkül durumdan kurtar
mak için Meclis tutanağında ve ses bantmda tah
rifat yapıldı, diyoruz. İster istemez iktidar biraz 
hâdisenin içine giriyor. Ama iktidardan Ali mi 
yaptı, Veli mi yaptı bilmeyiz. Böyle bir mesele, 
ihtilaflı 'bir mesele tahkik edilirken bunun tah
kikatını tek başına bir Adalet Partili İdare Âmi
rine havale etmek salim bir yol değil. Bunu ver
diğimiz cevapta belirttik Sayın Başkana, ama 
Başkanımızı bu tabiî kaideye bir türlü imale ede
medik. Onun için biz Adana'da iken burada nok
san bir tahkikat neticesinde bir Başkanlık Divanı 
karan okunuyor, âdeta biz yalan söylemiş gibi 
millete gösterilmek isteniyoruz. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Doğru. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Doğru 
mu diyor birisi?... Vallahi bana kalırsa o birisi 
peşin fikirle hareket ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Koç, rica ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Asıl 
doğru olmıyan bunu söyliyenler ve onların hemfi
kirleridir. 

Arkadaşlar, hâkimlikten gelen bir zat, mantı
ğın ve delillerin burada dile getirilmesi karşısın
da hicap duyuyor. Acaba adalette nasıl hüküm 
veriyo.' 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Ben de hicap 
duyuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Koç, çok rica ediyorum, 
müdahale etmeyin efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Beye
fendi bu kadar abes bir şey mi söyledim ki, hi-
eap duyuyorsunuz? Şahsiyetinize yakışmıyacak 
bu kadar abes bir şey mi söyleniyor ki, hicap 
duyuyorsunuz? Tahlil ediliyor hâdiseler. Neye 
hicap duyuyorsunuz? İştirak etmezsiniz ama hi
cap duyulacak kadar bir abeslik mi var? Vallaha 
«hicap duyuyoruz» derken hicap duyulacak bir 
duruma düştüğünü arkadaşımız fark etmiyor. 
Ne ise, ben böyle söz atmalarla meşgul olacak 
değilim. Hicap duyulacak mevkide bulunduğunu 
kendisi dte sonra anüaır. 

Arkadaşlar, geldik o zaman bir talhkikat ko
misyonunun kurulması İsmail Hakkı Akdoğan 
arkadaşımız tarafından Meclisten istendi. Bu 
arada Adalet Partisine mensup bâzı arkadaşlar 
da, benim yaptığım basm toplantısında meseleyi 
Meclise getireceğimi açıkladığım gün 9 aydan 
beri muallâkta kalmış olan bir tahkikat konu
sunda takrir vermiyen arkadaşlar alelacele ha
rekete geçip takrir vermişler. Ne ise ikisinin mü
zakeresi neticesinde bir komisyon kuruldu. 

Şimdi arkadaşlar, bu komisyonun hangi man
tıkla hareket ettiğini kararından anlamak müm
kün değil. Muhtasar müfidolsun demiş ama mü
fidi uçmuş, muhtasarı kalmış. Üç tane milletve
kili ; hem zabıtta «seçimleri yeniliydim» diye ya
zılıydı diyorlar, bantı dinledik, 6 Mart tarihin
de, «seçimleri yenileriz» sözünün yerine «yeni
letmek» geçmiş duyarlar, banrtm bir suretini aldık, 
Osman Bölükbaşı'ya verdik diyorlar, bütün bun
lar bir tarafa bırakılıyor. Eğer sayın komisyo
nun mantığına göre Millet Partisine mensubolan-
ların şahadeti itimada şayan sayılnyyorsa bu 
nevi indî mebdelerle başkalarının beyanını çü
rütmek yolu açılıyorsa, müsaade buyursunlar da 
biz de kendilerinin kararını ve kendilerini iti
mada şayan saymıyoruz. Tahlil edilir şahadet; 
ismail Hakkı Akdoğan'ın, Memduh Erdemir'in, 
Faruk önder'in söylediği taJhlil edilir. Samimi
yetsizliği gösteren bir şey varsa, denir k i ; bunu 
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söylüyor ama yukarısı yaz, aşağısı kış, siyakı si
bakına uymuyor, samimî olmadığı kanaatine 
vardığı için komisyon bunu nazara almamıştır 
diyebilir. Ama sıkıştırılırken, terliye terliye «ne 
bileyim imzam mı var» eriyen talihsiz memurun 
söylemediği sözleri söylemiş göstererek bir ra
por tanzim etmek B. M. Meclisi nâmı hesabına 
vazife gören bir komisyona yakışmıya'cak bir ha
rekettir. 

Arkadaşlar, tabiî komisyon cevap verecek, 
neden bizim arkadaşların beyanlarını şayanı iti
bar telâkki etmemişler. Millet Partili oldukları 
için, diyorlarsa, bizim de onlara ne söyliyebilece-
ğimizi biraz evvel ifade ettim. 

Şimdi arkadaşlar, biraz evvel ismail Hakkı 
Akdoğan arkadaşımız ifade etti; muhalefete 
mensup bâzı muhterem arkadaşlarımız tevsii 
tahkikat talepleri lehinde rey vermişler. Yani 
tevsii tahkikat talebi lehinde rey vermek ne de
mek? Şimdiye kadar yapılan tahkikat hakikatin 
teshiline kifayet etmemektdir, mesele üzerinde 
bir şüphe gölgesi kalmaktadır mânasına gelir. 
Aksi takdirde tevsii tahkikat takriri lehinde rey 
vermenin bir mânası olmamak lâzımdır. Bu tev
sii tahkikat takriri lehinde rey veren muhalefete 
mensup arkadaşlarımız sonradan bu kararı ka
yıtsız şartsız.nasıl imza etmişler; bu da benim 
meçhulümdür. Lütfederler izah ederlerse tenev
vür ederiz, haklarında milyarda bir ele olsa içi
mizde bir şüphenin gölgesi dolaşıyorsa bundan 
kurtulmuş olurlar. 

Arkadaşlar, insan dostuna karşı değil, düş
manına karşı âdil olduğu zaman kâmildir. Siya
si hayatta birbirimizin rakibiyiz ama, ahlâkta, 
fazilette, namuskârlıkta birleşiyorsak, ister Ada
let Partisinden olsun, ister Halk Partisinden, is
ter Y. T.' P. den, bir arkadaş haklı mı, Anadolu'
da bir köy odasında dinleyip de bu efendi haklı 
diyen ak sakallı köylü gibi, hakka boyun eğme
liyiz ki, bu da bir nevi ibadet olsun. (M. P. sıra
larından alkışlar) İnsan başını yalnız secdeye 
koymakla Müslüman olmaz. Hakka boyun eğen 
Müslümandır. Evlâdının aleyhine olsa doğruya 
doğru diyen adam müslümandır. Bununla fikri
mi söylüyorum. Büyük lâf filân söyledim diye 
bir iddiam yoktur. Görüyor musunuz arkadaş
lar, bu kadar mutedil, bir konuşmayı arkadaşla
rım dinliye iniyorlar. Daha durun yakında Mec-
lise geleceğim, o zaman alaca duvarı görün siz. 
(M. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, komisyona bir cevap 
verdim. Müsaade ederseniz bâzı satırlarını oku
yayım. Komisyon beni âdeta davacı yerine koy
muş, iddianızı ispat edin diyor, bir yazı yazıyor. 
Ben de komisyona bir cevap veriyorum ve diyo
rum ki ; «6 Mart 1966 da, 12 Aralık 1966 da Mec
lis kürsüsünde yaptığım konuşma ve Riyasete 
takdim ettiğim resmî vesikaların fotokopisi bir
likte tetkik edildiği, hâdiseler mantığın süzge
cinden geçirildiği takdirde ididamızın sabit ola
cağını arz ederim.» Bununla beraber kısa da olsa 
hâdiseleri bir de bu cevabımda dile getireyim di
yorum. Ve size biraz evvel arz ettiğim hususlara 
kısaca temas ediyorum ve diyorum ki; elinize 
verilen ses ban'tı ile karşılaştırılmış tutanağın 
suretidir diye her sayfası, paraflı, mühürlü ve 
imzalı vesikadaki «,mek» sözünün bir zühul ne
ticesi buraya geçtiği ileri sürülemez, diyorum. 
Mukadder kaçamaklara peşinen cevap veriyo-
ıu'iı. Çünkü diyorum 6 Mart tarihinde Mecliste 
bn hâdise ortaya atılmış, tahrifatın «seçimi ye-
niliyeliım» sözünün veya sonradan «yenileriz» 
olduğu anlatıldı, «seçimi yenilemek» şekline 
kalbettirmek suretiyle yarnldığı ifade ettiğimi
ze !>'öre alâkalı memurlar, teyple karşılaştırıla
rak bize 1 ıır arı ak verirken büyük bir dikkat gös
terirler, ihtilaflı kelimenin üzerinde zühul ba
his mevzuu olamazdı. Akıl var, yakın var; 
îsmail Halkla- Aikdoğan'ın, Memduh Erdeımir'-
in ve Seyit Faruk Önder'in şahadeti makbul 
değil. Resmî vesika, mühürlü, imzalı, paraflı, 
o da ımakibul değil. Ama nereden çıkardıkları 
meçhul bir zühul makbul, yerine hangi vesika
yı gösterirsek onu bir zühulle bertaraf ediyor
lar. 

iğin daha hazini var arkadaşlar. Ben tale'be-
diyorum, bakınız; 6 Martta Meclise dinlettiğim 
ses bandının kopyasını komisyonunuz emretsin 
gelin dinliydim diyorum. Benden komisyon 
bu bandı istemiyor. Arkadaşlar bir insan Mec
lis kürsüsünde dinlettiği bir ,scs bandını komis
yon da istemediği halde benim iddiamın bir 
mesnedidir, dinideki bandı lütfen dinleyiniz, 
emir 'buyurun geleyim der mi1? Akıl var, man-
tılk var. Eğer bu «seçimi yenilemek» değil de 
«seçimi yenileriz» İse 'banttaki söz, bir insan 
kendi! aleyhine ille elindekini dinleyin der mi? 
Demez. Elimde resmî tutanağın tasdikli sureti 
var, ses cihazı ile 'karşılaştırılmış, mühür im-
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za. Tam resmî vesika. Bu var iken banttan hiç 
bahsetmiyebilirdim, zayi oldu da diyebilirdim, 
demedim çünkü kendime de güveniyorum, pek 
çok insan dinledi «mc'k» diye bağırıyor. Ama 
«mek» diye bağırırken baıul, hakkı bağıra ba
ğıra çiğnemek yolu ihtiyar edilecek olursa, bu
nun karşısında da elbette susmıyacağız. 

Şimdi'komisyon ne yapıyor? Evvela, arkada
şımızın da biraz evvel ifade ettiği gibi, canını 
diyor teyp sizde değil mi, istediğiniz gibi değiş
tirebilirsiniz. Onun ne kıymeti var, Meclisin res
mî bantı ile TRT nin bantı tutuyor ya. Mec
lissin resmî bandı dediği acaba, nedir? Başvekil 
konuştuktan sonra o bantı alınıp da götürülüp 
Teniyiz Mahkemesinin kasasına, hâkimlerin 
huzuruna konup da mühürlenmiş midir? Ha
yır. İstediğin gibi değiştir, istediğin gibi baş
kasını) getir yerine. Mümkün Zabıt şefine soru
yorlar, bantı nerede idi diye? Bantı dolapta 
idi diyor. Anahtarı nerede idi? Anahtarı çek
mecemin gözünde idi. Çekmecen kapalı mı idi? 
Hayır açıktı. Yani Nasreddin Hocanın türbesi 
gibi her taraf acık. Bu devirde kapalı kasala
rı açıyorlar, açık bir çekmecenin gözünden 
analı t an alıp da oradan bantı almak mesele 
mi? Heü'e bunu istiyenler kudret sahibi iseler, 
sözü gecen insanlar ise mesele değil, arkadaş
lar. Binaenaleyh, dolapta idi mesele yok, diye
mezler. Adam diyor ki, anahtar çekmecemin 
gözünde idi, açıktı, diyor. 

Şimdi arkadaşlar evvelâ bizim elimizdeki 
banta itibar etmiyorlar. Biz bantı arkadaşlar 
iddiamızı teyit zımnında komisyona dinlettir
mek istedik. Eğer kendimizden emin olmasak 
dinletmezdik. Buyurun işte tasdikli vesika, iş
te basılan Meclis zaptı, ikisinin arasındaki 
fark görülüyor. Verdik, bu işi kısa keselim. 
Diyeceksiniz ki, sonradan nasıl olmuş da Mec
lis zaptına basılırken «yenilemek» «yenileriz» 
geçmiş. Nasıl olur? O da hazin bir maceradır. 
Şimdi tahlil edeceğim. Vazifelilerin ifadesini 
tahlil edeceğim. 

Arkadaşlar, biz elimizdeki bantm tarafımız
dan tahrif edildiği gibi bir iddia ile kıymet
ten düşürülmek istenmesi ihtimali i kargısında 
TRT nin Meclisteki konuşmaları, bilhassa Hü
kümetin ve grup sözcülerinin konuşmalarını 
teyple tesbit ettiğini bildiğimiz için, TRT ye 
resmen müracaat ettik. TRT Genel Müdürü ken
disi bantı dinlememiş, fakat dinliyen arkadaş

ların «seçimi yenileriz» olduğunu ifade etmiş
ler, vazifeli arkadaşımıza, «partiye veremeyiz 
bu bantm suretini, fakat Meclis Başkanlığı is
terse takdim ederiz», demiş. Bunun üzerine 18 
Nisan 19GG tarihinde, 22 Şubattan bakınız kaç 
ay sonra, Memdııh Erdemir arkadaşıımız Mec
lis Başkanlığına bir takrir veriyor, diyor ki; 
TUT de ilci bantı getirip Meclisteki bantı ile 
karşılaştırdığımız takdirde sahtekârlık ve tah
rifat meydana çıkacaktır. Şimdi bu bantı ge
tirmemek mümkün değildi. Getirmemek yoluna 
gidildiği takdirde peşinen suçluluğu kabul et
miş mevkiine düşerler. Mecliste bant tahrif 
edilmiş ama aslı duruyor. Bunun üzerine aslı 
meydana çıkarılıyor. 11 Alayiş 196G tarihinde 
27 Şubat 19GG tarihli Meclis tutanağı basılmak 
üzere Matbaa Müdürlüğüne "gönderiliyor, işle 
o sırada bir hamiyetli zuhur ediyor, Memduh 
Erdemir'in müracaatından çok sonra, tabiî dos
yaya girince birçok insanlar gördü bunu, kar
şılaştırınca sahtekârl de meydana çıkacak, dü
zeltiliyor bu sefer, hakka rücu ediliyor, tabiri 
caizse ikinci tahrife başvuruluyor. Yalnız bu 
arada alkışlarla alâkalı bir hususu unutuluyor. 
G Mart Tarihinde burada yaptığımız açıkla
mada dedik ki ; Başbakan «Yüksek Heyetiniz 
seçimleri yenilemek bakicin her zaman haizdir» 
dedi. Bir iki el sesi, hafif bravo, arkasından «se
çimi yenilemek» muallâkta bir söz, kıyamet ko
puyor. Eğer bir meydan okuma olmasa idi bu 
kıyamet kopmazdı. Tahrifin yapıldığını şu 
alkışlar arasındaki mantıken izahı mümkün ol-
mıyan fark da gösteriyor, dedik. Bu alkışlar 
arasındaki manasızlığı bize tasdikli suret.ve
rirken değiştirmek istemişler. Bir tane şiddet
li kelimesi ilâve etmişler baş tarafa, öbür taraf 
hafif kalmış. Asıl kıyameti kopan yerde alkış 
hafif, bravo hafif, orada 9 saniye olduğu hal
de hafif alkış diye gösteriliyor zabıtta ve bra
vo. Asıl 2 saniye devam eden hafif de şiddetli 
oluyor, o kalıyor. Bir hayır sahibi oraya bir 
şiddetli lâfını ilâve etmiş. 

Arkadaşlar, nasıl olmuş da sonradan bunu 
yapmışlar? Tabiî minareyi çalan kılıfını ha-
zırlaı-i Bakın bir hamiyetli zat ortaya çıkıyor. 
Sayın komisyonun mantığına göre biz ne söy
lersek hücceti hatiaya, kaziyci muhkemeyc, 
akla ve mantığa da istinadetse o çürütülüyor, 
arkadaşların şahadeti gibi. Ama zabıt şeflerin
den birinin insanı güldürecek beyanları ise 
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samimî beyanları diye bir de samimî sıfatını 
alıyor. Beyanlarından anlaşıldı dese bir şey 
değil, bir de samimiyet ilâve ediyor. Nereden 
anlamış samimî olduğunu? Bakın arkadaşlar, 
Fikret Tektaml isminde bir Zabıt Şefi ne söy
lüyor; Araştırma Komisyonunun müzakereleri
ndi tesbit elden zaptım bugıün Sayın İsemai'l Hak
kı Akdoğan tarafından komisyon başkanlığın
dan rica edilerek alman ve bana 1 - 2 saat ev
vel intika'l ettirilen tutanağının 20 - 21 - 22 
nci sayfasına bir bakalım. Ne diyor bilir mi
siniz arkadaşımız? Ben diyor bu Meclis mü
zakereleri olduğu zaman diyor hasta idim, 
yoktum. 

Aradan uzun zaman geçiyor, iadei «afi
yet ediyorlar, Meclise geliyorlar. Vazifeleri 
tutanakları bantlarla karşılaştırmak değil; kendi 
lifadesli vazifesi ne 'inmiş? Bantlia. karşılaşt-irılimış tu
tanaklarda, olur ya noktaı virgül, majisfltülü mu
nisimi yazar, münüskülü majisüriil yazar veya oku
nunca anlaşılacak bir düşüklük olur, on
ları tashihle mükellefmiş. Fakat bihikmeti 
hüda bir hamiyet galeyanına kendini kaptı
rıyor ve ifadesine göre diyor ki; bu me
sele diyor, çok diyor dedikodulu bir mesele 
idi diyor, sonradan duymuştum diyor, yahu 
şu matbaaya gitmeden bir teyple karşılaş
tırayım. Hamiyetli bir hareket. Kendi ifadesi 
nedir bilir misiniz? Diyor ki, bana verilen 
tutanaklar teyple kontrol edilmiş tutanaklar
dır. Şüphe içine girmiş duramamış. Teyple 
kontrol edilmiş orada «Imek» diyor, koca 
zaptı teyple karşılaştırmanın sebebi ne? Di
yor ki, ihtilaflı idi diyor, dedikodusu oldu 
diyor, onun için diyor büyük bir dikkat sarf 
ettim. E, demiyecek misiniz, ey muhterem 
hamiyetli tutanak şefi, sen bu mesele dedi-
koduludur, Bölükbaşı bu meseleyi ele aldı 
diye teyple karşılaştırıldığını bildiğin zaptı bir 
dalha teyple karşılaştıracak kadar hassasiyet 
gösteriyorsun da, senden evevl bu işi ya
panlar, 6 Mart tarihinde bu meseleyi Bölük
başı ele aldığına ve 9 Martta tutanağın tas
dikli sureti istendiğine göre ve onlar da. 
fteypte karşılaştırdık kaydı ile biır suret ver
diklerine göre, ve onlar da teyple karşılaştırdık 
kaydiyle bir suret verdiklerine göre 
tasdikli suret, acaba onlar göstermemiş 
miydi? Birincileri, hakiki vazife sa
hiplerini dikkatsiz, alâkasız 8 sayfanın 

içimde bir ihtilaflı «yenilemek» kelimesinde 
zühullü düşmüş gösteren komisyon bu tezadı, 
bu tenakuzu, bu garabeti hiç nazara almı
yor. Ne diyor bakalım? «Efendim bu bir
leşim biraz üzerinde ehemmiyetle durulan bir 
mevzu idi. Zaten ben bütçe müzakereleri sı
rasında şeker hastalığım dolayısiyle hastanede 
idim ve bu yüzden de biraz benim noksan
lığım dolayısiyle de yani bu işlerde günü 
gününe çıkmıyor, yani okumada gecikme olur
du, yani nokta nokta ve Başbakanın bu ko
nuşmasının bir tepki yaratabildiğim yani 
böyle bir hâdiseler olduğunu bildiğim için bir 
de ben bizzat dinlemek istedim banttan.» Sonra 
zannederim sual mi oluyor ne oluyor, de
vam ediyor, bu da 22 nci sayfa : «Yani) benim 
onu teypten tekrar karşılaştırmak mecburiye
tim yok idi.» Mecburiyeti yok imiş, vazifesi de
ğilmiş. «Ben okumak suretiyle iktifa edebilirdim.» 
Vıaaifösi şu 'im!iş, batsı'lımaya gıiıtameden evvel okuyup 
da şöyle düşüklükler falan olursa, ufak tefek 
yanlışlar, hemen anlaşılacak, onları tashih 
etmek, makinanm yapacağı yanlışları. Fakat 
hamiyet durdurmamış, evet. 

Şimdi arkadaşlar, işte komisyonun samimî 
ifade dediği bu ifade. Peki diğerlerinin ifade
sinin gayrisamimî olduğunu nereden çıkarı
yorsunuz? Şu Tanrının rahmetine kavuşmuş, 
şerefli bir insanın, tahrif meselesi Mecliste 
ortaya atıldıktan üç gün sonra maiyetin-
dekilere sıkı emir vererek banttan kontrol 
edildi kaydı ile hazırlatıp bize verdiği res
mî vesikada yazılı olanlara neden itibar et
miyorsunuz? Bunların dikkatine, itinasına 
ve samimiyetine neden inanmıyorsunuz? Bu
nun da yolunu bulmuşlar, raporda bir tu
haf ifade. Sanki ilk defa şu tasdikli sureti 
istediğimiz zaman banttan karşılaştırıp altına 
parafını koyan zatın hastalığı bunu kuv
vetten düşürecekmiş gibi bilmem ruh hastalık
ları kliniğinde bu vazifeli memur şimdi 
hasta imiş. Yani gaibe havale edilmiş. Bunu 
da zikrediyor komisyon raporunda, o kadar 
dikkatli. 

Arkadaşlar, şimdi komisyon İsmail Hakkı 
Akdoğan'ın, Memduh Erdemir'in ve ondan 
sonra Faruk önder arkadaşımızın şahadet
lerini, biz orijinal ham zaptı gördük, orada 
«seçimi yanileyelim» kaydı vardı diyorlar. 
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Ben de zaten Meclis huzurunda 6 Martta söy
lemişim. Haa, buna rağmen d'Otsyaya konmuş 
ve orijinal olmadığı stenograftan beyanın
dan ve zabıt şefinin sonradan söylemeye mec
bur olduğu sözden anlaşılan bir lalettayin 
kâğıdı ihticaea sali'h bir vesika imiş gibi 
orijali diye tavsif ediliyor. 

Arkadaşlar, şu sıkıştığı için çok ter dök
tüğü anlaşılan talihsiz Stenograf arkadaşı
mızın beyanını okuyalım. Bakın sualler nasıl 
sıkıştırıyor : «Bu orijinal senin yazdığın de
ğil mi?» deniyor, Başkan tarafından. Orijinal 
diye, orijinalliği meşkûk olan' bir kâğıt uzatılı
yor, «Bu senin yazdığın -değil mi?» deniyor, oku
yacağım şimdi. Evet, ama bizim siyasi sicilimiz• 
de sahte vesika tanzim etmek yoktur, müsterih 
olunuz, inandığımızı söylüyoruz, iştirak etmiye-
bilirsiniz, ama peşinen suçlayamazsınız. Haâ, 
şimdi arkadaşlar, Zabıt Müdürü olan zata birta
kım sualler tevcih ediyorlar, bu zat bakınız en 
sonunda ne söylüyor. 

Tutanak Müdürü Ahmet Varol — «Bu yazı o 
yazı değildir, bu demek ki, sonradan yazılmış bir 
sayfa oluyor, efendim.» Bunun adı komisyonun 
raporunda tutanağın orijinali. Zabıt Müdürü bu
nu nereden çıkarıyor Diyor ki; «Üzerinde çok 
tashihat yapılan sayfaları yeniden yazmak âdet
tir», Hakikaten zabıt kâtipleri tutamazlar ar
kadaşlar. Hele hızlı konuşanlarınkini hiç tuta
mazlar. Eğer onu temize çekmeden arşive koysa
lar ileride okunması mümkün olmıyabilir. Kimin 
yazdığı belli değil, okunmaz. 50 tane, 40 tane ha
ta olur. Fakat orijinal diye dosyada muhafaza 
edilende ise böyle bir şey yok. Tertemiz, yalnız 
«inek» in üzeri çizilmiş, «riz», konmuş ve bunu 
da samimiyetin bir hücceti olarak gösteriyorlar. 
Diyorlar ki; eğer niyetimiz kötü olsa idi oriji
nalini kaldırır üzerine, «riz» diye koymazdık, on
dan sonra yeniden bir sayfa tanzim ederdik. Ori
jinal olmadığı da Zabıt Müdürünün ifadesinden 
belli. Zabıt Müdürü bakıyor ki, ben beyaz bir 
sayfa, bu üzerinde tashih yapılmış, orijinal olsa 
bu kadar olmaz. Anlaşılıyor ki, bu orijinal değil, 
bu sonradan yazılmıştı. Evvelâ lehlerine bir de
lil gilbi bundan uzun uzun bahis ettikten sonra 
karşılaştırmayı bulmak, mantıki bir mukayese 
karşısında hakka rücu etmek zarureti hâsıl olu
yor. Bu Zabıt Müdürünün ifadesi. 

Talihsiz stenograf m ifadesini okuyalım: Say
fa 23 ten 26 ya kadar olan okumak fırsatını bul
dum kısa zaman içinde, bakınız ne diyor : 

Tutanak Müdürlüğü Stenograflarından Nuri 
Ayaslı (23 ncü sayfada) «— Şimdi efendim o 
gün tabiî aradan zaman geçti, zaptı görünce ha-
tırlayamam, sonradan öğrendim ki, «yenilemek» 
diye bir yazı yazmışım oraya, nokta nokta koy
muşum oraya, bunun sebebi de o gün Sayın De
mirci konuşurken, A. P. Grupu tarafından o ke
limenin hemen bitişiğinde büyük bir alkış kop
tu. Ben kelimenin sonunu anlıyamadım, anlıya-
madığım için teypten tekrar karşılaştırılarak aslı 
yazılır diye müphem şekilde, «yenilemek» diye 
yazdım ve nokta nokta koydum, benim yapacağım 
iş bundan ibaret ve yaptım.» Tâbir yerinde. «Ar
kadaşlarım dediler ki, sen (mek) yazmışsın» di
yor. Ondan sonra aşağıya indikçe sıkıntı başlı
yor. Başkan tekrar sual soruyor, bakınız ne di
yor: 

«Sayın Ayaslı, şimdi arkadaşlarımızın da bir 
iddiası vardır. Bölükbaşı o ilk konuşmasını yap
tığı anda yırtık bir zabıttan bahsetmiştir, ham 
zabıt. Orada bu kelimenin, «yenilemek» değil, 
«yeniliyelim» olduğu şeklinde bir ifade bulundu
ğu Sayın Akdoğan ve diğer Memduh Bey, Fa
ruk önder Bey ve Bölükbaşı, yani bu hususu ha
tırlıyor musunuz? Bu hususta katî bir şey söyler 
misiniz? Yani başka türlü ifadeler var, ne der
sin?» deniyor. 

«Tutanak Müdürlüğü Stenograflarından Nuri 
Ayaslı — Zaten ben orada kelimenin sonunu an
lasa idim, olduğu gibi yazardım doğrusunu. 

Başkan — Hayır, yani sizin ilk yazdığınız za
bıtta, «yenilemek» şeklinde mi yazdınız, «yeni
liyelim» şeklinde mi yazdınız?» 

«Tutanak Müdürlüğü Stenograflarından Nu
ri Ayaslı — Aradan zaman geçti, ben unuttum 
gitti. Sonradan Meclis tahkikatı çıkınca arkadaş
lar konuştular, yahu ssn, «yenilemek» yazmışsın, 
filân diye. O zaman tahattur ettim, «yenilemek» 
yazdığımı. Aradan zaman geçtiği için tahattur 
edemiyorum tabiî.» 

Görüyor musunuz arkadaşlar, samimî ifadeyi? 
Bocalıyor, ondan sonra devam edljyor, ifadeler 
devam ediyor. Bakınız: 

«Başkan — Yalnız iki iyi şeyi yapın. O dak
tilonuzun harfleri midir? Yani bu sizin elinizden 
ilk çıkan zaptın yani tashih edilmemiş şekli mi?» 
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Arkadaşlar, onun makinesinin harfi midir, di
ye soruyor. Sanki o makine bulunmazmış, sanki 
o makine ile başkası yazamazmış. Zorlanıyor 
adamcağız. Makinenin harfi diyecek bu da delil 
olacak. Hâa, şimdi devam ediyor, tutanak şefi, 

«Vallahi makina harfleri benim harfim. Be
nim harfim. Zaten ben 37 seneden beri Mecliste 
memurum, ben Mecliste ilk daktilo öğrendiğim 
zaman eski klavye üzerinden öğrendiğim için bü
tün arkadaşlar makinalarını değiştirdiler, ama 
heıı hâlâ 37 senelik makinayı kullanırım. Benim
ki «ski Remington makinasıdır, yani arkadaşları
mın makinal arı son sistem makinalardır ve Türk 
klâvyesidir. Yani Maarif Vekâletinin kabul ettiği 
Türk klâvyesidir. Benimki, A -1 diye başlıyan. 
eski klavyedir ve hiçbir zaman o makinayı ver
mem, çünkü yeni makinalarda yazamam, imkân 
yok. 37 senedir yaızdığım bu makinava alışmak 
başka şeydir, ben şimdi piyano çalar gibi ezbere 
yazarım bunu. Onun için de benim makinamm 
harfleridir.» 

Yani orijinal tutanak dedikleri imzasız, mü
hürsüz, muallâktaki bir yazının sadece harfleri
nin karakterinden, benim makinamm karakterine 
uyduğunu anlıyorum diyor, bu da zabıt şefinin 
bu orijinal nüshadır, dediği şeklinde Komisyon 
tarafından kabul ediliyor. 

«Yani buraya kadar olanı matluba muvafık 
değil» 

«Başkan — Saym Ayaıslı, şimdi üç nüsha yaz
mıştınız o Başbakanın konuşmasını yani deşifre 
ederken.» 

«Tutanak Müdürlüğü Stenograflarından Nu
ri Ayaslı — Hatırlamıyorum ki, o kadar zaman 
geçti. Bâzan emir verilir üç nüsha yazılır, bazan 
emir verilir 5 nüsha yazılır, bazan dört nüsha 
yazılır, o gün...» 

«İbrahim Sıtkı Haıtipoğlu — Asgari kaç nüs
ha yazıyorsunuz?» 

«Tutanak Müdürlüğü Stenograflarından Nu
r i Ayaslı — Asgari mi, asgari üç nüsha yazılır. 

«Başkan — Yani şimdi şu orijinal, yani tas
hih edilmemiş şekli sizin ilk yazdığınız zabıttır.» 

Nasıl zorlanıyor görüyor musunuz? 
«TutanaJk Müdürlüğü Stenograflarından 

Nuri Ayaıslı - Makinanın harflari benim.» 
Yani padişahım çok yaşa demiş işin 
içinden çıkmış «Zaıten Meclise gellinse bir 
tahkikat yapılsa bu harfli makiina bir tanedir, 

diğer ma'kinalar yeni harflidir, yani küçüktür 
harfleri, tuşlarının seyisi küçüktür, benimki bi
raz daha gcnişç.eldir.» 

Ne rollerde dolaşıyor görüyor musunuz talih
siz memur? 

Yine bir- sual sormuşlar, devanı ediyor: 
«Şimdi efendim üzerinde benim imzam yok, (A) 
'diye basılıyor ve benim makinemin harflerinin 
aynı, (A) diye başlıyor ve makinemin harfleri
nin aynı. Ona yüzde yüz eminim benim maki
nem. Ama belki binisi «türapta, başkası da 
yazmış olabilir. Fakat şimdi aradan bu kadar 
zaman, geçti, benim şimdi bu makinenin bu 
harflerinin kendi makinama aidıolduğımu iddia 
ediyorum. Eğer benden bay*ka birisi oturupta 
aynı makina ile aynı şeyi yazdı ise benim onun 
hakkında bi'ldiğim bir şey olamaz tabiî» 

Yine bir sual daha, sual yağmuruna tutulan 
talihsiz memur: «Hayır hiçbir makinada yaz
mam». Sanki başka makinada yazılsa ne olur? 
Meselenin ruhu bu imiş gibi dolaştırılıyor, buna 
orijinal dedirtmek için. Bakınız en sonunda ne 
diyor: «Eski arkadaşlar da bu makinalarda ça
lışıyorlardı, halen eskiden kalma üç, dört arka
daşımız vardır, onlar hep benim çalıştığım şe
kilde makinalarla çalışmışlardır». Yani başka 
birisi de yazabilir. 

Neyse devam ediyor sıkıştırma, en sonunda 
bakınız ne diyor: «Evet gayet iyi hatırlıyo
rum, çünkü üç gün sonra büyük mesele oldu
ğu için üzerine dikkatimi teksif ettim, aradan 
aylar geçmesine rağmen hatırlıyorum. Şu cüm
leler benim tarafımdan yazılmıştır» Başbakan 
«seçimi yenilemek mi» dedi, «yenileriz mi» dedi 
tefrik edemediğim için böyle yazdım diye, ke
sip atmıyor. Benim makinamm harfi, başka da 
yazabilir, ,imzam yok, aradan zaman geçti, nasıl 
hatırlıyayım, arkadaşlar sen «mek» diye yaz
mışsın dediler. 

En sionunda da Sayın Hatipoğlu şöyle; «Bu 
mevzuda kati kanaat sahibi değildiniz, arka^ 
daşlarmızm hatırlatması üzerine böyle bir ka
naate vardınız.» 

«Tutanak Müdürlüğü Stcnoıgrafilarından 
Nuri Ayalalı - Efendim, hengiin yüzlerce 
yazıyoruz. Hangisini hatırlıyayım, hatırlıya-
aıaı ı gayet t'abiî.» 

İşte arkadaşlar, ses makinası ile karşılaş
tırılmış, tasdik edilmiş, noktasına, virgülüne 
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kadar taıshih edilmiş 8 sayfalık tutanakta bir 
tek kelime zühulün kurbanı olarak gösteriliyor. 
Oda ihtilaflı nokta. «Orijinali» diyor muhte
rem komisyon, «tetkik ettik diyor», işte oriji
nal hakkında asıl stenograf olan memurun be
yanı budur. Ben ne bileyim demekten öte git
miyor arkadaşlar. Ondan sonra dosyada bulu
nan orijinalinden bahsediyor. Tutanak Müdürü 
birtakım mantıki şeyler karşısında diyor ki; bu 
orijinal değildir; bu başka yazıdır, bu başka 
yazılmış, konmuştur. 

Şimdi komisyon bunu da orijinal tutanak 
olarak kabul ediyor boş bir ıcâğıdı ve ona göre 
hüküm tesis ediyor. Ne söyliyeliım daha? Kud
retimiz yok ki, Tanrının rahmetine kavuşmuş 
merhum Salih Onar'ı da şahit diye buraya geti
relim... İşte istinadettikleri şahitlerin beyanı, 
komisyonun raporunun mesnetten mahrum in
di bir rapor olduğunu gösteriyor. Zaten mantık 
bunu emreder. Resmî vesika içlimizde tasdik 
edilmiş, burada «inek» diyor. Neye istinaden bu 
«riz» di de «mek» olmuş zuhulen diyorsun. Da-
yanacğm hiçbir şey yok. Ne bizim ikame ettiği
miz şahitleri çürütebiliyorsun, ne istinadettiğm 
şahitler senin maksadına hizmet edecek beyan
da bulunuyor. Fakat Tutanak Bürosunda şüp
hesiz bir şaşkınlık havası esiyor. Kimbilir ne 
tazyikler yapılıyor? Biz bunları gördük arka
daşlar; korkusundan hasta olanlar oldu mah
kemeye gelmemek için vaktiyle. (A. P. sırala
rından «Allah, Allah» sesleri). Yaa, siz işini
ze gelmiyen kararlar için bin tane efsane uy
durursunuz, ama böyle tazyiklerin ihtimalin
den bahsedince sanki mantığı yaralamışız gibi 
«Allah, Allah» dersiniz. İnşallah Allah Allah 
diyeceğiniz gün gelir. (M. P. sıralarından alkış
lar). 

Şimdi arkadaşlar, acaba komisyon bu kadar 
şahidin şahadetine ve kendilerinin mıeisnet aldı
ğı ve hakikatte kendilerine mesnet olamıyacak 
vazifelilerin beyanına rağmen, bu resmî ve ses 
bandı ile karşılaştırılmış tasdikli tutanaktaki 
«mek» in mevcudiyetine rağmen zühulden nasıl 
bahsedebiliyor? Neye istinaden bunu söylüyor 
arkadaşlar? 

Ben komisyona şunu soracağım; zühul diye 
hakikati setredecek bir mantık kullanacak yerde, 
niçin geliyorsunuz mesele ortaya atıldıktan üç 
gün sonra resmî tutanak istendiğine göre, büyük 

I bir dikkat ve itina ile •bunun hazırlanacağı gayet 
tabiîdir. Buna göre verilen tasdikli tutanakta. 
yazılanlar hakikaten tâ kendisidir. Sonradan ben 
gayreti hamiyetle, «Matbaaya giderken, ihtilâflı-

I dır, bir de ben dinliyoyim dedim, vazifem değil 
I ama, dinledim ki, «riz» «iniş» deyip de «üzerine 

bir kalemle yazdım» diyen insanın sözünü diğer
lerinden muteber telâkki etmenin hikmeti nedir? 
Banım izahını istiyoruz. 

Arkadaşlar, ne yapmışlar? Bizim iddiamızı te-. 
yidedecek Tjir munzam delildir diye resmî vesika ' 
dışında dinlenmesini istediğimiz ses bandı kopya
sını, Komisyon huzurunda alman kopyası TRT de 
dinlenmiş, Komisyonun raporuna göre de 3 tane 
de mütehassıs varmış. Vallahi onların kulak mü
tehassısı olduklarını bilmiyorum. Teknik ele
mandır ama böyle şeylerde ihtilâf oldu mu yalan 
söylem iyecek makinalara müracaat edilir, burada 
makinalarııı Türkiye'de mevcudiyetine dair biraz 

I sonra da resmî bir vesika okuyacağım. Evet 3 ta-
I ne mütehassıs. Sordum arkadaşlara kim bu mü

tehassıs? İsmail Hakkı Bey İm gün dedi ki; bir 
tanesi dedi, İç Yayınlar Müdürü Doğan Ka-
saroğlu. Gazetecidir ama TRT mütehassısı de-

I ğil, yani sesle, fizikle alâkalı bir ihtisası yok. 
I Haber kısmını idare ediyor, onu da mütehassıs 

diye koymuşlar ki, sayısı çoğalırsa itibar fazla 
olur. 3 ııcü de o imiş orada bulunmuş, karış
mamış bir şeye. Dinlemişler de onlar demişler 
ki, 3 bant da biribiriııc benziyor. Yani bizim 
«mek» diye bağıran bant kopyasından alman 
kopyada da «mek» yokmuş da «riz» varmış. E, pe
ki bu memurların, orada vazifeli olan mütehassıs 

I dediğimiz iki tane adamın evvelâ «riz» i dinle-
I yince onun tesiri altında kalıp da acaba bunu da 

öyle anlamaları ihtimali üzerinde niye dıırmuyor-
I sunuz? İnsan trende giderken aklına ne getirirse 

o sesi duyar. Devam eder ses, aynı şey, aklına 
I ne getirirse onu duyor. Olabilir, kulaktır, belki 
I onlar yanılmışlardır demiyorlar. Onlarınki kazi-

yei muhkeme, ilmin hücceti. 

Arkadaşlar, zannederim Asbuzoğlu arkadaşı-
I mız da, özel olarak Faruk Beyde teyp vardı, ban-

ta almıştı, bana anlattılar; dinlettik hayret etti 
dediler Asbuzoğlu; «yahu «mek» diyor.»' Şimdi Sa-

I yın Asbuzoğlu'nun da imzası var. Biliniyorum 
I bu imzayı usulen mi attılar, yoksa varılan hük-
I mün mesnetlerine iştirak ettiklerini ifade için 
1 mi? Ben varılan hükme iştirak ettiklerini hiç zan-
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netmiyorum. Çünkü tekriri müzakere lüzumu 
için rey vermişlerdir, tahkikatın kâfi olmadığını 
reyleriyle belirtmişlerdir. Ondan sonra bir şey 
yapamadığına göre, böyle tezatlarla, tenakuzlar
la, mentikî zarflarla dolu. indî bir rapo>run al
tında imzalarının bulunmasını tasdik makamında 
istiyeceklerini zannetmem. 

Gazetecilere dinlettik; muhalif var, muvafık 
var; «Ne diyorsunuz?» dedik; «mek» diyorlar. 
Bize göre «mek». Onlar da; TRT nin iki memu
ru dinledi, «riz» diyorlarmış. Komisyonun muh
terem âzalarının kulaklarını verip de Çeker teker 
bu muhtelif bantları dinleyip aralarında bir fark 
yoktur diye !bir kanaate vardıklarını da zannet
mem. Çünkü komisyonun bir kısım azaları, kara
rın altında imzaları bulunmasına rağmen, ne ga
rip tecelli, TRT de yapılan toplantıda bulunma
mışlar, üç bantı bir arada dinleyip de bir kanaat 
sahibi olmalarına mantıken imkân yok. Her hal
de Komisyon Başkanı ile ona uyanların hata et-
miyeceğine inandıkları için bu işi yapmış olmala
rı lâzım. Pladi iktidardakiler diyelim ki, bu işte 
iktidar biraz taraf gibi gözüküyor da, belki far
kında olmadan beşerî zaıflannm tesiri altında 
kalmışlar, kılı kırk yarmamışlar diyelim. Ya mu
halefette bulunup da hâdiseye kendini tam ver-
miyerek imza atan arkadaşlarımıza ne demeli? 
Ne diyelim; toizi kesen baltanın sapı bizden demiş. 
Evet, hayret ediyorum nasıl imza atıyorlar. Ma
mafih aynı şekilde hareket edip, aynı mütalâaları 
Komisyon üyeleri sürüp de muhalif kalan şeyler 
de var, aynı partiye mensup üyeler de var. Nasıl 
oluyor bu fark, anlıyamadım. 

Şimdi arkadaşlar, şimdiye kadar verdiğimiz 
izahatla şu noktalar sabit oldu: Resmî tasdikli tu
tanakta «mek» olduğu halde, bu Meclis zaptına 
basılırken «riz» diye geçiriliyor ve bu «riz» diye 
geçiş te biraz evvel izah ettiğim tevilin gölgesine 
saklanıyor. Komisyon, arşivdeki orijinalini ge
tirttiğini söylüyor tutanağın, getirttiği orijinal 
değil, bizzat yazanın dahi benimsemediği, «ne bi
leyim ben» dediği, bizzat Tutanak Müdürünün, 
«Bu yazılmış başka 'bir yazıdır, bu orijinal değil
dir.» dediği blir yazıdır. Bu da salbit oldu. Le
himize bir delil diye 6 Martta burada size din
lettiğimiz bant 'kopyasının bir suretini kendi
lerine dinletmek istedik, 'biz talebettik, bizim 
delilimizi bizim dâvamızı çürütmek için yegâne 
mesnet alıyorlar. Sıkıştıkları zaman da, bunu 

siz de değiştirebilirsiniz, bunun ne kıymeti v<ar, 
diyorlar. Ondan sonra şahitlerin şahadetine rağ
men «mek» i zühulen buraya yazdıklarını söy
lüyorlar. Bu, tamamen mantıksız, mesnetsiz bir 
iddia. Gelelim diğer tezatlarına : 

Arkadaşlar, İsmail Hakkı Akdoğan arkada
şımız 26 . 1 . 1967 tarihli komisyon toplantısın
da 'bulunamamışlar, zannederim izah ettiler. 
Yazılan yazıların bir kısmına cevap gelmediği
ni, bir gün evvel akşam üzeri komisyon kâtibi 
ifade ettiği için, nasıl olsa iş yarın karara bağ
lanmaz demiş bir işi varmış gelememiş. Komisyon 
Başkanı onu da şeye geçirmiş, bir arkadaşımız 
demiş ki, İsmail HaJkkı Beyin bir işi Var, (bunu 
tehir etmenizi rica ederim. Millet Partisinin ta
lebi değil, arkadaşlar bir arkadaş söylemiş. Bu
nu dahi reye koymuş, kararda ıbunu da zikre
diyor. 

Arkadaşlar, şu tevsii tahkikat mevzuundaki 
tezatları, tenakuzları belirtmek isteriz. Balkınız 
ne yazıyor Komisyon; «Komisyonumuzun 
19 . 1 . 1967 tarihli toplantısında Yozgat Millet
vekili İsmail Hakkı Akdoğan'm, sesi yazıya 
çeviren bir ınıakinanm bulunup bulunmadığının 
araştırılması ve varsa bantlardaki iddia ile ilgili 
sözlerin 'bir de bu m akmadan geçirilmesi için 
araştırmanın genişletilmesi hakkındaki teklifi, 
durum tavazuh etmekle beraber iddia sahip
lerinin hu arzularının da yerine getirilmesi ge
rekçesiyle kabul edilmiştir.» 

Arkadaşlar, eğer durum tavazzuh etmişse, 
gerçekleri meydana çıkaracak kadar deliller 
toplanmışsa iddia sahibinin gönlü hoş olsun 
diye bir komisyon karar vermez. Eğer iddia 
sahibinin gönlü hoş olsun diye karar verecek 
kadar âlicenap ve bu müsamaha fikriyle mem-
lû bir kotmisyonsa çok daha ciddî 'bir teklif kar
şısında tevsii tahkikat talebini kabul eder, 
fennen bunun teshirinin mümkün olup olmadı
ğını Devletin alâkalı müesseselerine sorardı. 
Birincide ıböyle yapıyorlar, ondan sonra ikin
cide, arkadaşlarımız ikinci tevsii tahkikat tale
bini durup dururken yapmadılar arkadaşlar. 
İlim adamiarliyle temasa geçtüler, benim malûına-
tım tahtında; profesörlerle, sununla bununla. 
Onların söylediği aynen şudur: Fennen tesbiıti 
mümkündür. Türkiye'de gerek Teknik Üniver
sitede, gerek Ankara Fen Fakütesi lâboratu-
varlarında bunun tesbiti mümkündür. Kulak 
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«riz» anlıyormuş, «inek» anlıyormuş bunun 
ehemmiyeti yok, «riz» midir, «inek» midir, üç 
itan» bant var, bunlar yan yana getirildi mi 
maJkinalar kimsenin tesirine kapılmadan, yalan
cı şahadetin çukuruna düşmeden, hakikati hay
kırır diyorlar. Onun üzerine ismail Hakkı Bey; 
böyle bir makin'a varmış diye vaktiyle, yahu 
var mı yok mu şunu bir sorun demiş, sesi yazı
ya geçiriyormuş. Var diyen o mu? Birisi söy
lemiş. Bunun için sağa sola yazı yazan komis
yon, giımdi daha, kesin bir talep karşısında o 
müsamahayı göstermiyor, tahkikat kâfidir di
yor ekseriyetle. Tahkikatın Ikâfi olmadığına 
rey verenlerden, arkadaşımın bana naklettiğine 
göre, birisi de Sayın Asbuzoğlu, birisi de Sa
yın Hatipoğlu. Zannederim ımuhalefetleri de 
yak kararda. 

Şimdi 'arkadaşlar, evet, hayır, şimdi müsaade 
buyuran; bu birinci toplantıda siz yoktunuz. 
İkincide vardınız onu söylüyorum. Kaçında ol
duğunu söyliyeyim de: 30 Ocak 1967 de. Bunda 
zatıâliniz mevcuttunuz, ıbeş İkisi tahkikat tevsi 
edilsin demiş, altı ikisi edilmesin demiş, ta'bki-
kat tevsi edilsin diyenler Sayın Asbuzoğlu, Sa
yın Hatipoğlu, Sayın İsmail Hakkı Akdoğan, 
Komisyonun âlicenap Başkanı Sayın Mehmet 
Ersoy ve bir arkadaş daha, hatırımda kalmadı. 

Şimdi arkadaşlar, diyorlar k i ; TRT nin 
mütehassısları ... Yani şu Türkiye'de mütehassıs 
kelimesi kadar suiistimal edilmiş hiçbir şey yok. 
Herkes mütehassıs... TRT den iki memur... Fi
zik mütehassısı değil ya, aletle tesbit ettiği yok 
ya, Einstein değil ya onlar, bildiğimiz teknis
yenler. öyle duyduk, demişler. Demişler k i ; 
bir kelime silinip yerine diğer kelime yazılamaz, 
imkânsızlık var. Neden?... Çünkü o kelimeyi Baş
vekil söylediği zaman alkış ve tezahürat devam 
ettiği için, kelimeyi silersen altındaki alkış da 
silinir. 

Arkadaşlar; «mek» sözü ne kadar bir zaman 
içinde söylenir ? İnsan onun altında alkış var mı 
yok mu, alet olmadan keşfedemez, arkadaşlar. 
«mek» «riz» bu kadarcık. Sanki altındaki al
kış da silineceği için büyük garak ayan beyan 
olurmuş gibi sözünde mütehassıslar 'beyanı mü
talâada bulunmuştur. Yani insan bunu söyle
meye mecbur oluyor arkadaşlar. Mantığı bu ka
dar yaralıyan iddialar var. 
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İyi, madem ki, imıkânsızmış arkadaşımızın 
dediği gibi, madem ki, imıkânsızmış; Bölükba-
şı'nın bunu, kendisinin yaptığını siz söylüyor
sunuz. öbür tarafta diyorsunuz ki, bu bantlar
la öbürleri birbirinin aynıdır diyorsunuz, o ya
pabilir diyorsunuz. O halde tahrifat yok. 

Karşılaştırılsın, «mek» midir, «riz» midir 
anlaşılsın. Niye bundan kaçıyorsun? İddia sa
hibinin gönlü hoş olsun diye, her ne kadar tah
kikat tekemmül etmişse de bir de dediği yere 
yazalıım diye vaktiyle Ikarar veren komisyon 
sonradan ne oluyor da bu kadar muta-assıp olu
yor? 

Arkadaşlar, sonradan İsmail Hakkı arkada
şımızın ileri sürdüğü iddia mesnetsiz değil, bi
raz evvel arz ettim, ilim adamları ile görüşül
dü. PTT de hocalık yapmış mekteplerde hoca
lık yapmış, TRT de çalışmış yaşlı bir zat var, fi-
z'lkten anlıyan bir zat. Ama şimdi fennî aletler 
satıyor. Bu /at bir arkadaşımızın hocası imiş, 
bantı götürdüler, 'bunun atölyesinde dinletti
ler. Adam l an tm yavaş dönmesini sağlıyor, 
«meeek» d i y bağırıyor. Yani böyle gürültüye 
geldi, anlaşılamadı diyecek'birşey yoik; «meeek* 
diye bağırıyor. Yazıyor; Sayın Başvekilin 27 
Şubat 1966 tarihinde Mecliste söylediği nutku 
banttan dinledim; «melt» olduğu sarahaten an-
laşılmaktadır.. Bununla beraber osilograf de
nen âletle «mek» midir, «riz» midir »bu fennen 
tesbit olunabilir, diyor. Bu raporu eline alıyor 
İsmail Hakk Akdoğan, komisyona müracaat 
ediyor. İlim adamlarından aldığımız 'bilgiye, 
şu rapora göre bunun fennen teslbiti mümkün
dür ; tahkikatı tevsi edin, 'bu işi üniversiteye 
havale edin, diyor. Kabul etmiyorlar. Bunu da 
küçüHmek için, «bir tüccardan «almış.» Yahu 
tüccar lâfını zikretmek bir insanın beyanını 
küçültür mü? Allah Allah birisi de Başvekilimi
ze, mütaahhit dese ne diyeceğiz canım? İş mi bu 
yani? Mütaahhitlikten de gelir adam, bakkal
lıktan da gelir, liyakati vardır, iş yürür, neı 
ifade eder yani. Bakkal Kıyak vardı, biliyorsu
nuz Fransa'da milyonları aldattı, ne »kudretli 
adammış. 

Arkadaşlar şimdi komisyon itina ile onu be
yan etmiş: «Bir tüccardan.» Sanki TRT de 
memur olursa ilâhidir, evliya mertebesine yük
selmiş olur ve şu başından sonuna kadar bo
calamalarla dolu «ıben ne bileyim» diyen me-
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mıurum söylediği söz hüe-öoti kaitıa, kaz'iye'i muh
keme. Aınıa yıllarca hocalıik etmiş, yaşlı başlı 
bir adam imzası tahtında «dinledim budur, bu
nun Zennen de tos biti ımümikündür» »diyor, bu
na inanmaya mecbur değilsiniz, gidin ilme mü
racaat edin diyor, buna rağmen tahkikata lü
zum görülmüyor. Ne yapalım bu irmemi eketto 
hakkı i'lâ etmek 'kolay değil, kolay olsaydı bu 
kadar mücadele yapılmazdı, milletin 'başından 
bu kadar serencaım geçmezdi. 

Arkadaşlar, bunun üzerine tuttuk 'grup 10la-
rak Fen Fakültesi Dekanlığına 31 Ocak 1967 
(tarihimde 715 sayılı bir yazıyı 'Millet Meclisli 
Meclis grupu yazdı, Grup Başkanvekili Sayın! 
Hüseyin Ataman burada, o da imıza lett'i. Yazı
yı da okuyacağım, 'gelen cevabı da. 

«Bir ses ban tınıda bulunan «ımuhterem mil
letimizin Anayasaya göre seçimi yenilemek 
hakkını her zaman haizdir, (alkış)» «iSeçimi 
yenilemek» (şiddetli ve sürekli alkış.) ısöz'leri-
nin ve tezahüratların deşifre edilmesi, diğer bir 
deyimle bu sözlerin tutanak haline ıgetirilmıesi 
mün'iseıbetiyle sonda 'bulunan «seçimi yenile
mek» ibaresinin, «seçimi yenilemek» mi yoksa 
«seçimi yenileriz» imi olduğu hususunda ayrı 
ayrı görüş ve kanaatlere varılmıştır. Bu iti
barla; 

1. — Bu ba-ntm Fakülteniz Atoım Fiziği 
kürsüsü lâboratuvarlarniida dinlenilmek ve söz 
konusu kelimelerin analiz edilmek suretiyle bu 
ibarenin «seçimleri yenilemek mi» yoksa «se
çimleri yenileriz mi» olduğunu, 

2. — Bahis konusu olan konuşmayı ihtiva 
eden ve aynı 'bantlarda bulunan aynı şahsın 
sözlerinim birbirlerinin aynı olup lolmadığmın 
teşbihinin mümkün olup .olmadığınım ve (bu tes-
bitler için gerekli 'cihazın fakülteniz lâboratu-
varlarında, umevcudolup 'olmadığının bildiriimıe-
•aimc omürleriioizi saygı ile arz ve nica ederim. 

ıM. P. Meclis O u p u 
Başkamvekili 

İstanbul 
Hüseyin Atamam» 

3L nde gidiyor, 3 tarihinde fakülte dekam-
lığı, Fizik Lâboratuvarı Kürsüsü Şefliğine hava
le ediyor. Lâboratuvar şefinin fakülte dekanına 
yazdığı yazı. 

«A-nkara Fen Fakültesi Atoım Fiziği Kürsü
sü Profesörlüğüme ;i 

Millet Partisi Meclis Orupu Başkanlığının 
31 . 1 . 1967 tarih ve 715 sayılı yazıları ile 
bir sos bamtında kaydedilmiş bulunan «seçimi 
yenilemek» ve «seçimi yenileriz» ibarelerinim 
fe-nnen ayı rd edilip edi'lmliyeceği sorulmakta
dır. Bu hususta, 

1. — Bir ses bantma alınmış kelimelerin 
streskop aleti veya armonik analizleyici cihazı 
ile analizi yapılarak parazit seviyesinin düşük 
'olması halinde fennem ayırdedilelbilecıeğiniım 
mümkün olduğunu, 

2. — Lâlboratuvarımiiz için istemilen teshili 
işinin uzun süreli bir çalışmayı gerektirdiğini 
ısaygrlarıımla arz ederim. 

3 Şubat 1967 

Doçent Doktor Ziya Güner 
Aslı gibidir, Fakülte Dekanlığı» 

Arkadaşlar, ne diyor lâboratuvar şeıfi olan! 
ilim adamı1? «Femmen mümkündür,» diyor. Bi
zim lâboratuvarımızda da mümkündür, ama 
hemem yarım saatte, bir saatte olmaz, üç beş 
gün bir hazırlık yapıp, işte aletleri falan, şey 
edeceğiz. 

Arkadaşlar, buna rağmen TRT deki mev
hum mütehassısların kimseden farklı olduğunu, 
kimsenin bilmediği kulaklarına itibar edilerek 
bu kadar insanın kulağına da bühtan edilerek, 
«mek» in «rız» olduğu iddia ediliyor. Kendi 
iddiamızın delili diye elimizle sunduğumuz de
lil, bizim karşımıza fuzuli boratı haline getiri
lerek çıkarılıyor. Biz kendi ayağımıza meğer ip 
takmışız, nene lâzım bantı dinleyin diye Komis
yona müracaat ediyorsunuz. İşte resmî tuta
nak tasdikli. Sizin bastığınız tutanakta ise bun
dan ayrıdır, TRT delici bant suretinin getirilip 
dinlenmesini istiyen Memduh Erdemir'in 18 Ni
san tarihli takriri üzerine sıkışanlar -hakka rücu 
etmişlerdir, de kes, at. Demek ki, doğru söyle
mek kusurmuş. 

Arkadaşlar, burada A. P. 'mensuplarından 
bâzı arkadaşlar verdikleri takrir vesilesi ile bu
nu konuşurken Yüksek Meclislin itibar ve şere
finden bahsettiler, büjaik hassasiyet gösterdiler. 
Şimdi o 'arkadaşlar bu raporun altına., bu kifa
yetsiz, tezatlarla tenakuzlarla, keyfiliklerle indî-
kilerlo dolu raporun altına imza koyuyorlar. So
ruyorum; bölyesine bir raporla hakikati setre
den bir raporla Meclisin huzuruna gelmek Par-
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lâmentonun şerefine birşey ilâve eder mi? ilâve 
etmez arkadaşlar. Ne diyeceklcrmiş? Efendim 
Bölükbaşı, Millet Partisi bir iddiayı ortaya attı 
da Meclis Tahkikat Komisyonu, insanlardan mü
rekkep, insanî zaıflarla malûl olanları var, par
tizanlığı kuvvetli olanları var, kendini bu işe 
vermiyenleri var; eğer kendilerini bu işe verse
ler dediğim zaıflardan arınmış olsalardı, de
lilinden beni söylediğimi manitıikî sözlerin okları 
bağırlarına saplannıazdı. Meclis Komisyonu de
necek de efendim, Bölü'kbaşı'nın dediği çıkmadı 
denecekmiş. Bölükbaşı masum olarak zindana 
atıldı, ona suçlu dediler ama Bölükbaşıyı kimse 
suçlu saymadı. Şahit de çoktu, yalancı şahit, tü
men tümen. Meclislin zaptı da tahrif edilmiş basıl
mıştı, dosyadaki evrak kaldırılmıştı, bant yok 
edilmişti, ama kimse Bölükbaşı yalan söylüyor 
dememiştir. Demezdi arkadaşlar, bir insan ken
di fiili ile halkın vicdanında bu adam yalan söy
ler, yalancı dolandırıcıdır diye bir hüküm giy
memiş ve bir iktidar değil, bin iktidar bir ara
ya gelse kendini yırtsa şerefli adamlara, bir ka
rış cüce gibi kalır, el uzatıp leke süremez. (M. 
P. sıralarından alkışlar) Mümkün değil bu. 
Ben onun endişesinde değilim. Şuraya gelinir 
İDİr şey söylediniz, olabilir ya sizden evvel bir 
Halkçı çıkmış aynı fikri söylemiş, yahu bir fikir 
Halkçının ağzından yahut Adaletçinin ağzından 
çıktı diye kıymetinden kayıp mı eder? Akıl için 
tarik birdir. Zaman oluyor şurada Adalet Par

tisinin verdiği takrire iltihak ediyoruz. Zaman olu
yor onları alkışlıyoruz. Onu da geçin, iltihakı, da 
geçin. Şimdi A. P. nin verdiği takrire rey ver
dik, onları alkışladık diye siyasi kanaatlerimiz
den, şahsiyetimizden teccrrüt mü etmiş oluyo 
ruz? Filânın paralelinde, filânın bilmem nere
sinde, Öğrenmişler bunu da... Her halde mate
matikleri kuvvetli, paralel diyorlar. 

Arkadaşlar, böyle iftiralar ancak yapanları 
küçültür, bize hiçbir tesir etmez. Çıksınlar, bu 
tahkikatı havale etmesinler geri Komisyona ve 
malûm raporun üzerinde bir hüküm bina ederek 
güya bizim iddiamızı ispat edemediğimizi reyle
ri ile tasdik etsinler. 

No kıymeti var.. Topyckûn bir Parlâmento 
hakikatin karşısına çıksa, üç gün sonra o Par
lâmento hakkında tarihin verdiği hüküm lanet
lere uğrar, Hiçbir şey ifade etmez. Asarsın ama; 

masumsa masumluğunu alamazsın, şerefli ise şe

refini alamazsın. Paralelindedir, bilmem onun 
gibi konuştu, bunlar hiçbir şey ifade etmez. 
Derler vatandaşlar, Bölükbaşı yalana dolana te
nezzül etse idi, yalanın dolanın revaçta olduğu 
siyaset sahnesinde çok neticeler alırdı. Etmediği 
için böyle, olmuştur, derler, inanmazlar, arka
daşlar. Fransızların bir sözü var bilirsiniz, der
ki : «Non prof et daus son pays» Kimse mem
leketinde Peygamber olmamıştır, çünkü insanla
rın kusur ve za'fmı uzâktakiler bilmez de, ya
bancı makbul, derler birçok yerlerde. Ama ken
di muhiti dosyaya girdiği andan itibaren onun 
hayatını takibedcnler zaıfları, kötülükleri var
sa, eşkıya hüviyetli ise onu evliya saymazlar. 
Hamdolsun hen koca bir vilâyetin 22 senelik sa
dakatinin şeref diplomasına sahip bir insanım, 
kimse benim yalancı olduğumu, kimse benim 
inanmadan birşey söylediğimi iddia edemez. 
Ama diyebilirsin ki, sen yanılıyorsun, olabilir, 
yanılmadığın için, ama sen yalan söyledin, sen 
iftira ettin, bunu kimse söyliyomez. Söylese, da
hi kem söz sahibinin olduğu için gider rütbe gi
bi onun omuzuna yapışır. Ben orasında değilim 
arkadaşlar. Gazetelerde okuyoruz, rejimi kötü 
cereyanlara karşı tarsin için kanun tasarıları 
hazırlanıyor. Söyliyeyim arkadaşlar, bu rejimin 
baş düşmanı nedir? Politikacı olanların ahlâk
sızlığıdır. (M. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) Şu, menfaat, ikbal için övdüğüne şo
venler, öptüğü yere tükürenler çok bulunduğu 
müddetçe bin tane kanun çıksa bu rejimin te
melinde zaıf var, hastalık var. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Par
lâmentonun itibarını ve şerefini ayakta tut
manın yolu şekle sığınmak değil, hakikatleri ört
meye çalışan suni izahların karşısına vatanper
verine ve namuskârane çıkıp dur demektir. Biz 
namuslu olduğumuz müddetçe, umumi söylü
yorum, bir toplulukta iyi de olur, kötü de olur, 
ben, ben iyiyim, siz kötüsünüz de demiyorum, 
biz namuslu vatanperver olduğumuz müd
detçe, liyakatle memleketin dertlerine parmak 
bastığımız müddetçe hiçbir maceracı bir re
jime karşı kılıcını kımıl datamaz. Ama biz 
fazilet ve ahlâkı ihmal 'eder, hakikatlere sırt 
çevirirsek ve bu hareketlerimizle kendimizi 
manen halkın nazarında düşünürsek her gün 
bir şiddet kanunu da çıkartsak bu müesseseyi 
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ayakta tutmak, öyle zannediyorum ki, mucize 
ile mümkün olur. (M. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) Onun için bu meseleye par
mak basınız arkadaşlar. 

Ne söylüyoruz? Bizim iddiamız ispat edil
miş.. işte resmî vesika. Öbür tarafta hiçbir 
değeri olmıyan tezatla, tenakuzla, insanı gül
dürecek beyanlarla dolu bir iki çürük şaha
deti alıyorsun, bu resmî vesika zühul neticesi, di
yorsun. Nereden çıkarıyorsun? Namuslu insan
ların, tanınmış insanların şahadetini hiçbir 
mantıki delil ileri sürmeden keenlemyekün ad
dediyorsun. 

Benim iddiam ispat edilmiştir. Ama şu Mec
lisin çatısı altında üç kişinin, beş kişinin, beş 
bedbahtın yaptığı bir sahtekârlık veya bir 
gayretkeşlik, belki rejim için büyük tehilke 
teşkil letmez, ama şu ortaya konan hakikatle
re rağmen bâtılı hak diye reylerinizle tescil 
ederseniz o zaman bu sahtekârlığın vebali Par
lâmentonun omuzlarına yüklenir, arkadaşlar. 
Ve kimse de, ben milletten rey aldım diye bu 
aklın, mantığın tahmil ettiği vebalden kendi
sini kurtaramaz. Ben rejimin itibarı namına 
konuşuyorum. Biraz yorgunum, rahatsızım bi
liyorsunuz, zamansız geldim ama ne yapalım 
bir Adana'ya gittik, mecbur ettiler geri dön
meye bir hafta sonra. Şimdi de birkaç saat ev
vel bu şeylerden haberdar oldum, bir iki saat
lik bir hazırlıkla buraya geldim arkadaşlar. 

Ben bilhassa A. P. li arkadaşlarımdan rica 
ediyorum; dünya hiç kimseye kalmaz, gelin 
şu dünyada iyi nam bırakmaya çalışalım. Bir 
hakikat ortaya çıksın diyorum. Benim verdi
ğim izahla çıktı ya, bir de ilmin hüccetini ala
lım diyorum. ilmin hüccetini alalım diyorum, 
gidin de bizim filân yerdeki ilçe başkanının 
şahadetine müracaat edin demiyorum, lâbo-
ratuvarlarda ilmen bunun tesbiti mümkündür 
deniyor, Devletin müesseselerine müracaat 
edelim, şu çürük kararını, çürük bir zemine 
istinadettinen komisyonun benim iddiamın le
hine delildir diye kendim tâlibalarak dinletti
ğim banttan aleyhime netice çıkarmasının ifa
de ettiği manasızlığa Parlâmento iştirak et
mesin. Dünya kimseye kalmaz, üç gün övü
nebilirsiniz, Bölükbaşı'nm dediğinin aslı olma
dığı bir tahkikatla anlaşıldı. Ohoo, zaten Mec
lis araştırmaları arkadaşlar, adlî tahkikat ma
hiyetinde de değildir, bir bilgi edinmektir. Ben 

işte zabıtlarda bulunan ifadelerden istifade 
ederek iddiamı ortaya attım. Yoksa politikacı
ların hâkim yapıldığı meselelerde çok zaman 
hakikatin çiğnendiğini şu memlekette ve dün
yada biimiyen yoktur. Ben şurada bir tahrifat 
olmuştur diye bir iddiayı 6 Martta atarken 
şurada karşıma çıkıp da peşinen tahkik edil
memiş bir mevzuda «yalan söylüyorsun» diye 
bağıran insanı hâkim yapan bir tahkikatın 
esasen adlî ölçülerle değeri büyük değildir. 

Arkadaşlar, başında söyledim, ervet tüzüğe 
göre bir mâni yok. inanır mısınız İsmail Hakkı 
arkadaşım burada takrir sahibi olarak konuş
tu. Ben şahsan onun komisyona üye olmasını 
istemezdim. Fakat o günün hâdiseleri kabı bu 
işi en iyi bu arkadaş yapabilir dedik, diğer 
arkadaşlar seyahatte idi, şurada idi, burada 
idi, onun için verildi. Ama içimde bir uhde ol
muştur, yahu hem davacı, hem hâkim nasıl 
olur? Bunu zannetmeyıiniz ki, bu meselede has
sasiyeti gösterdim. Tanrının rahmetine kavuş
tu, çok namuslu, çok vatanperver bir arkada
şımız vardı Atâlay Akan, Şûrayı Devlet Baş
kanlığına adaylığını koydu da, Atalay sen çok 
namuslu adamsın, ben senin dostunum, seni 
severim, ama bir adalet müessesesinin başına 
bir politikacıyı getirdi sözünün gölgesini bu 
müesseseye düşürme, şu adaylıktan vazgeç diye 
rica etmiştim; bunu da bu .kürsüde açıklamı-
şımdır. Onun için, eflendim, beşe sekiz ka
rar verildi, Bölükbaşı'nın dediği çıkmadı, 
bunlar bana hiç tesir etmez arkadaşlar. Yel 
kayadan bir şey koparamaz, zaten sabahtan 
akşama kadar diyorsunuz, ömründe bir defa 
elini sıkıp da nasılsın Mehmet Ali Bey demediğim 
bir zattır Mehmet Ali Aybar. Bir - iki defa pro
tokol kabı şöyle sıraya diziıyorlar liderleri, 
yanyana düştük; ha, bundan ibaret. Hiç ta
nışıklık... Mehmet Ali Aybar'a kaderini bağ
ladı diye seçimlerde en yetkili adamlarınızın 
ağzı ile radyolarda çamur püskürtüldü. Bun
lar bize tesir etmedi ki; ıbeşe sekizle, altıya 
beşle komisyon şöyle karar verdi sözünün göl
gesine sığınıp da iftira yapmaya tenezzül ede
cek üç - beş adamın propagandası tesir etsin. 
Hiç endişemiz yok, kimsenin paralelinde deği
liz, vizdanımızm paralelindeyiz, hakkın yo
lundayız, haksızlık da kime karşı yapılırsa ya
pılsın yapanın karşısındayız. 
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Parlâmentodan ricam; bu kifayetsiz rapora 
iltifat etmeyiniz, şu açıkladığım vesikaları, Fen 
Fakültesinden .gelen vesikaları da şimdilik 
muhterem Başkanlığa takdim ediyorum, sonra 
almak üzere tetkik etsinler, havale ediniz ilim 
müesseselerime, komisyona havale ediniz, o da 
ilim müesseselerine sorsun, o teypler üzerinde
ki gölge de kalksın, hakikat bir de o yönden 
meydana çıksın, arkadaşlar. Hakikate hizmet 
edenler hem kendilerime, hem partilerine, hem 
milletlerine hizmet etmiş olurlar. İhtirasın, ki
nin karşısındakini ne pahasına olursa olsun 
alt etme hissinin zebunu olarak üç gün salta
nat sürenlerin de tanîhte isimleri hiçbir zaman 
hayırla yâd edilmez* 

Hepinizi bu düşüncelerle saygılarla selâm-
İarımi Kararınız Meclise şeref getirsin. (İMiİ-
İet Partisi sıralarından alkımlar) 

BAŞKAN — Saym Reşit Ülker, buyurunuz 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, gerçekten ilk bakışta önemsiz gibi gö
züken fakat ciddî surette düşünüldüğü zaman 
çok önemli, önemli öldüğü kadar Parlâmentonun 
itibari ile ilgili» Metlis zabıtlarının bütün 
tnÜlet tarafından inanılması ile ilgili bir hâdise 
karşisindayiz» 

Olay basit, Sayın Başbakan burada konuşu
yorlar | «seçimi yenileriz» diyorlar, ben de din
ledim, «seçimi yenileriz» dediler, nasıl söyledik
leri gözümün önünde. Yani hal ve edvarlarını 
dahi iyice hatırlıyorum. Sonra iddia edildiğine 
göre, böyle bir söz söylenmediği ifade ediliyor. 
Burada da bitmiyor iş. Sonra zabıtlarda «yeni
lemek» şeklinde bir kelimenin olduğu söyleniyor, 
sonra tekrar «yenileriz» şekline giriyor. Böyle bir 
hâdiseyi basit bir hâdise telâkki etmeye imkân 
yoktur. Burası tarih kürsüsüdür, bu kürsüden 
söylenilen sözler tarihe kaydedilir. Burada ka
nun çıkar, burada harb karan verilir, burada bir 
milletin en mukaddes konularında en büyük ka
rarlar verilir. Burada çıkan zabıtlar, burada ya
pılan zabıtlar, şu tarihte Bölükbaşı zabıtlara 
itiraz etmişti, iş şöyle de söylendi, böyle de söy
lendi, fakat iş ortada kaldı, Meclisin zaptına da 
güvenilir mi. dedirtmeye bizim hakkımız yoktur. 
Bu işin esası, ruhu bu. 

Olaya gelince; Anayasanın 88 nci maddesine 
göre bir araştırma yapılmakta. Fakat araştırma 

yapılan konu hemen hemen bir adlî araştırma ni
teliğini taşımakta, başlık bile öyle, bize dağıtılan 
mazbatanın başlığı da böyle «ses bantlarında 
sahtecilik ve tahribat» öyle ise Yüce Meclisin 
basit bir araştırma değil, yalnız bilgi almak ba
kımından yapılan bir araştırma değil, Meclis içe
risinde yapıldığı iddia edilen bir sahtecilik ola
yına da önem verilip verilmediğini de burada 
milletimize göstermek mecburiyetindeyiz. Eğer 
biz, canım bu söz söylenmiş, «seçimi yenileriz» 
denmiş, «seçimi yenilemek» denmiş, çünkü anlam 
itibariyle bunlar arasında da büyük fark yok, «se
çimi yenilemek», «seçimi yenileriz», konuşulduğu 
yeri ve etrafını, ondan evvel söylenen cümleleri, 
aşağıda yapılan sataşmaları beraber mütalâa 
edersek elbette ki ister «seçimi yenilerim» den
miş ölsün ister «seçimi yenilemek» densin bir se
çim yenilemesi var yâni esasında, sonundaki ke
lime ve ek ne oİürsa oİsuh; bir seçimi yenilemek 
kelimesi var. Fakat mühim olan o değil. Böyle 
bir işte tahrifat yapılıp yapılmadığının kesin ola
rak millete, kamu oyuna duyurulmasıdır. 

Şimdi bu olmuş mu, olmamış mı? Benden, ev
vel fconüŞaft arkadaşlar birçok şeyler söylediler. 
Bendertk bü teferruata girmek niyetinde değilim. 
Yani esas belki de; Ama bir işin hukuk bakımın
dan tam yapıİıp yapılmadığını biz araştırmak 
mecburiyetindeyiz ervelâ. Yâni tahkikat, bu araş
tırma usullerine göre yapıldığı kanaatini dışarıya 
vermiyorsa o araştirma eksifk bir araştırmadır ve 
her zaman üzerine şüpheyi gekebüir. 

Şimdi burada teknik nokta olarak bir yere ge
liniyor ve o yer de şudur : TRT de bir bant var, 
Saym Bolükbaşı'nda bir bant var Meclisten alın
mış. Bir de Mecliste bant var. Bu da değiştirile
bilir olduğu iddia edilmektedir. Komisyon üçünü 
dinliyor ve aynı olduğunu ifade ediyor. Bölük
başı ve mensubu olduğu Partinin bu Komisyonda 
bulunan üyesi diyor ki; bunu ilmen tetkiki müm
kündür. Kulakla değil, teknikle tetkiki mümkün
dür diyor ve bu nokta açıkta bırakılıyor. Bu 
mümkün değildir arkadaşlar. Yani böyle bir ra
por getirildiği zaman bunun ileride yapılacak 
araştırmada lâboratuvar tetkikatmda ne netice 
çıkacağını hiç kimse söylemeye muktedir değildir. 
Tabiî içinde olanlar da. iddia edenler, bizim du
rumumuz olarak söylüyorum, yani bir milletvekili 
olarak benim intıbaım budur. Ama orada, o ra
porda gerçekter, Sayın Bölükbaşı'nın dediği gibi, 
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tüccar lâfını iki - üç defa okudum bunu, dağıtıl- ı 
dığmdan beri hep kafam takılıyor, burada tüccar 
neden denmiş? Yani bu raporun içinde, tüccara 
sorulmuş deyince insanın aklına pastırma tücca
rına 'sorulmuş, yahut ne bileyim, çimento tücca
rına sorulmuş da, bununla hiç ilişiği yok... Yani I 
bir istiskal anlamını seziyordum. Ama şimdi an
lıyoruz ki burada tüccar diye istiskal edilen zat 
bu işi bilen bir mütehassıstır. Bu da yetmiyor, 
biraz evvel okunuyor, bunun ilmen tesbiti fakül
tede ilmen tesbiti mümkün olduğu söyleniyor. 
Şimdi bunlar ortada iken buraya Komisyon Baş-. 
kanı ve sözcüsü gelse, ne söylerlerse söylesin, ağız
larından bal aksa bunu bize inandıramaz; başka
larını da inandıramaz. Biz Parlâmentonun hay
siyetini korumak mecburiyetindeyiz. Bu Parlâ
mentonun haysiyetiyle ilgilidir ve bizden sonra I 
gelen kuşaklar, Millet Meclisinde bir kelimenin 
«riz» mi yoksa başka türlü mü olduğu noktasın
da bu Parlâmento titizlikle durmuş ve zabıtların
da en ufak bir yanlışlığa imkân vermemiş, sonuna 
kadar aramış, hakikatleri meydana çıkarmış bir 
Parlâmentodur, bunun zaptında yazılan ne varsa 
hakikattir, dedirtmeğe mecburuz. Dedirtmezsek, 
Prlâmcntoya karşı Parlâmentonun itibarına karşı 
vazifemizi yerine getirmemiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, gerçekten ilk bakıldığı 
anda, basit mini mini bir hâdise, canım şu şekil
de söylenmiş, bu kelime söylenmiş gibi gözüken -
hâdise Parlâmento itibarı, Parlâmento zabıtları
nın güvenliği meselesini ortaya getirmektedir. 
Bu da göstermektedir ki, gerçekten Parlâmento 
zabıtları öyle bir usul içerisinde tutulmalı ki,-
öyle bir usul içerisinde muhafaza edilmeli ki, 
öyle bir usul içerisinde basılımalı ki, kim itiraz 
ederse etsin dört bir tara fi nidan baktı ğıımız za
man pırıl pırıl gözükmelidir. 

Sayın J>ölükıba,şı ifad>e ettiler; nerde Mİ bant? 
Dolapta idi. Dolap kitli.mi idi? Kitli idi. Anah
tar nerde? Çekmecede. Çekmece kitli mi idi? 
Hayır... Bitti, yani burada başka şunu veya 
bunu kusurlu aramaya lüzum yok. Evvelâ sis
temimizde, tutanakları tutma sistemimizde bü
yük bir boşluk var, sistemden geliyor. Bu hâ
dise de bizi ayrıca bu konu üzerine Parlâmen- j 
tonun ciddiyetle eğilmesi gerektiğini go'sterir. 

Nihayet bir noktayı da ifade etnyek iste
rim; Sayın Bülükbaşı TRT den ıbalısct tiler. Ka
derin bir garip cilvesi oldu. Bir muhtar mü-
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essese ki, Sayın Bolükbaşı fazla hoşlanmazlardı, 
birgün ıgeldi, o muhtar müessesenin kasaların
da, dolaplarında saklı bant getirilerek bu hâdi
se çözümlendi. Eğer bu pant olmasa bunun 
tahliline, tetkikine imkân yok O nirengi nok
tası, kilit noktası. Demek ki, şu hakikat da or
taya çıktı, bağım sız olan müesseselerin şu tara
fı veya bu tarafı tutmaması ve bütün tesirlere 
göğüs germesinin bir faydası ve lüzumu varmış 
Bu fayda ve lüzumu da TUT müessesesinde bu
lunan bantlarla bu işin çözümlenme istikameti
ne gitmesiyle anlamış bulunuyoruz. Vaktinizi 
fazla almak istemiyorum, bu sebeplerle bu ra
porun lütfen Komisyon tarafından geri alın
ması, eksik olan tahkikatın, araştırmanın ta
mamlatıl ması, lâboratuvarlarda ve teknik vası
talarla tamıamlatılması, ondan sonra buruya ge
tirilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

(Saygılarımla. (M. P. ve C. İT. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN ----- .Sayın Nuri Kodaımanoğlu, bu
yurunuz efendim. 

•NUKit KODAMANOfrhU (Yozigat) — Sa
yın arkadaşlarım, bizi birkaç celse üzüntü için
de meşgul eden hâdise Sayın Başbakanın Mec
liste, «seçimleri yenileyelim» veya «yenileriz» 
şeklindeki bir konuşmasına karşılık Millet Par
tisinin bir tepkisi üzerine ba.smd'a böyle b irs ey 
denmediği yolundaki iddiadan çıkmıştır. 

Bugün bütün bu münakaşaların ortaya koy
duğu gerçek böyle bir sözün söylendiğinin şahit 
olduğudur. Simdi aslında bütün bu üzüntülü tar
tışmaların sebebi bu tutumdan doğmaktadır. 
Böyle olmamasını temenni ederdik. Oldu.. 

Ondan sonra meselede bir tahrifat var mı
dır, yok mudur konusu ortaya çıktı. Başkan
lık Divanı eksik bir* araştırma ile huzurunuza 
geldi. Tatmin olunmamaktau ötürü, ya da tat
min olduk ;a;ma, bir defa daha araştıralım da 
iyice gerçek meydana çıksın diye bir heyet te
şekkül etti. Şimdi bu heyetin raporunu ben
deniz dikkatle okudum. Yine üzüntüyle arz et
imde isterim ki, yeni komisyon birtakımı önemli 
noktalarda da, ya zülralen veya bilemediğim 
sebeplerle gereği gibi çalışma yapmamış, saat
lerce tekrar aeı tartışmalara sebcbolmuştur. 
Bendenizin anlayaluhTğime göre, bu meselenin 
can alıcı bir - iki noktası vardı iki, komisyon ra
porunda ıneskût geçilmekle kalmamış, dik-
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katsizliğin ve tartışmaların sebebi olmuştur. 
Şimdi ne deniyor? Ham zabıtta «seçimleri 

yenileriz» sözü vardı, bilâhara tasdikli zabıt 
«yenilemek» şeklinde elimize verildi ve bunun 
üzerinde, tekrarımda fayda görmem karşılık-
ttı iddialar dinlediniz. Şimdi, gerekirdi ki, ra
por bu iddialar üzerinde objektif, bizi ikna 
edici birtakım araştırmaların neticesini der
leyip toplayıp önümüze koysun, bu yapılma
mıştır. Ortada bir şahadet var, diyor ki, dos
yada nıevcudolan ham zabıt asıl zaıbıt değildir. 
Şimdi hiç olmazsa bu gerçeği Yozgat Milletve
kili arkadaşım Sayın Akdoğan söylüyor. Böyle 
mi değil mi? Sayın Bölükbaşı sarahaten 
bize , bunun mevcudol'duğunu söylüyor. Bu 
önemli noktada raporda en ufak bir tartışma, 
değerlendirma görmüyoruz. 

Bir diğer nokta; elimizde bir bant var. Bant
ta yenilemek seklindedir beyan. Bunu ikulak 
yanlış duyuyor veya bâzılarının kulağı böyle 
teşhis koyuyor. Öyle mi, değil mi? Bunu 'araya
lım deniyor. Fennen aranması mümkün. Ara-
ma.kta ihmal gösteriliyor. Gerekir ki, raporuna 
şu cümleleri koymakta sahavetkâr bulunan Ko
misyon bunda da bir anlayış göstersin ve bu 
yolu da sonuna kadar götürerek tartışmaları 
azaltsın veya tamamen kaldırsın. 

Meselâ raporun altıncı maddesinin (A) fık
rasında;- «Durum tavazzuh etmekle beraber, 
iddia sahiplerinin bu arzularının da yerine ge-
tiriLmesi gerekçesiyle kabul edildi.» Yani bir 
takım iddiaları, konuyu aydınlatmakta fazla 
değerli olmasalar bile, sırf tatmin olunsun ama-
ciyle bir takım araştırmalara da giriştik, bu-
yuruluyor. Efendim, madeım iki, böyle bir an
layış içerisindesiniz, neden en önemli noktada 
bir böyle anlayış daha göstererek bizi tartışma
lardan kurtarmazsınız? Bunu anlatmak güçtür. 
Bunu bir noktada anlamak mümkündür, efen
dim, bu delil iddia sahiplerinin elindedir. Bi
naenaleyh, mümkündür ki, kendileri tarafından 
tahrif edilmiş olstm. Peki, biran için bu ihtim'ali 
düşünmek mümkünse, bantlarda tahrifatın ola
bileceği kabul ediliyor demektir. Madem ki, 
bu kabul ediliyor, o zaman raporun hüküm kıs
mında, bantlarda tahrifat yapılmadığı anlaşıl
mıştır, diye kesin hüküm söylenemez. Yapıldı

ğı tesbit edilememiştir, demek lâzımdır. Bu 
aklın, hakkın ve tarafsızlığın gereğidir. 

Oysa raporda hissî yazıldığını zannettirecek 
bir takım cümleler de var. Meselâ ikinci mad
denin (a) fıkrasında: «Bölükbaşı, Önder ve Er-
demir'in şifahi beyanlarında, daha önce Meclis
te ileri sürdükleri hususlar dışında yeni bir 
Şeye rastlanmamıştır.» 

(b) fıkrasında: «Başka bir delil ibraz edi
lememiştir.» 

Sonuç kısmının ilk iki tahlilinin ardından: 
«Bu sarih durum karşısında Meclis bantlarında 
bir sahtecilik ve tahrifat yapıldığı idriası mes
nedini kaybetmiştir.» Bu kaybetti ise, sonra 
(c): «İkinci delil olarak ileri sürülen...» gibi 
bir başka fıkra eklemenin mânası nedir ? De
mek ki, daha bir takım tartışılmaya değer de
liller vardır ki, hükme rağmen tartışmaya de
vam edilmektedir. 

Şimdi bendenizin kanaatim odur ki, raporu 
yazmakta arkadaşlarımız en az dikkatli olamamış
lardır, tatmin edici olamamışlardır ve bu yüz
den de tartışmalar uzayıp gitmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, bir defa daha istirham 
ediyorum, hiç şüphesiz hâdise basit görünüşüne 
rağmen önemlidir. Bir Meclisin haysiyetinin 

: ve hizmet itibarının mihrakını zabıtlardaki cid
diyeti teşkil eder. Onun içindir ki, bu konuda 
yapılacak her iddia ciddiye alınmalıdır araştırıl
malıdır. Daima her araştırmada da mutlaka bir 
suçlu bulunmayabilir, ama bulunamamıştır deni
lir, idida tesbit edilemez, ispat edilememiş olabilir, 
böyle neticeye bağlanır, imkân ne ise p yapılır, 
fakat her halde ciddî yapılır. İstirhamım; bir 
defa daha arkadaşlarımız bu neviden görev
leri aldıkları zaman işin gereğini yapmalıdırlar. 
Bunu yapmamalarının en basit zararı bizi saat
lerce birtakım üzücü tartışmaları dinlemeye 
mecbur etmeleri şeklinde oluyor. Tatmin ola
madım, bu raporla varılmak istenen hükmü 
tescil etmek gücünü vicdanen kendimde bula
mamaktayım. Ama bizi neticede bir oy ver
meye mecbur edecek muamelede sıkıntıya sok
maya komisyonun hakkı yoktur. Mâruzâtım 
böylece hitam buluyor. İade edelim, tereddüt
leri tamamiyle tasfiye edecek, netice ne olursa 
olsun, daha ciddî bir raporla karşı karşıya 
gelelim ve bu hâdiseyi artık kapatalım ve 
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böyle hâdiselere sebebolacak birtakım taktik
leri de siyasi hayatımızdan sürüp çıkaralım.. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Reşat özarda, buyuru

nuz. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; burada hangi hususun 
müzakere edildiğini ben cidden tam olarak 
anlıyamadım. 

Meselenin esası burada Sayın Başbakan ta
rafından yapılan bir konuşmada; evvelâ «Se
çimlere gitmek Yüce Meclisin yetkisi dahilin
dedir» gibi bir söz sarf ettikten sonra, biraz 
aşağısınla büyük bir jestle «Seçimlere gideriz» 
gibi bir konuşma yapması ve bunun da bir mey
dan okur havası içinde büyük alkışlara ve
sile olması idi. 

Bir veya iki gün sonra bir basın toplantı
sında basın mensuplarının sorduğu bir suale; 
seçimlere gidecek misiniz şeklindeki bir suale 
Sayın Başbakan, «Hayır, ben öyle bir şey söy
lemedim, seçimlere gitmek karan Meclisin 
bileceği iştir» şeklinde tevil yoluna saparak 
buradaki konuşmasını inkâr etmiş olmasın
dan dolayı Sayın Bölükbaşı Meclise gelmiş 
bir takrirle ve Başbakan Meclis kürsüsünde, 
seçimlere gideriz dediği, halde sonradan bu 
•sözünü inkâr etmiştir, binaenaleyh, biz se
çimlere gidilmesini arzu ederiz, isteriz, diye 
ortaya çıkmasından ileri geldi. Netice; bir sürü 
tahkikat, araştırma ve saire.. 

Bugün yüksek huzurunuzda okunan rapor, 
teferruatı her ne olursa olsun, gerek. zabıt 
varakalrında netice olarak, gerek bantlarda 
Sayın Başbakanın «seçimlere gideriz» şeklin
de konuştuğu tesbit edilmiş ve komisyon da 
bu şekilde konuşulduğunu raporunda tesbit et
miştir. Böylelikle Sayın Bölükbaşı'nm ilk gün 
ortaya attığı iddia sübuta ermiş, kendi iddia
sını ispat etmiş durumdadır. 

Bunun arasında Zabıt Kaleminde zaptın 
yazılmasında, tashihinde ve sairesinde «gide
riz» kelimesinin «gitmek» şeklinde yazılması 
ve bilâhara son anda bunun tashih edilmiş 
olması kanaatimce neticeye -hiçbir surette mü
essir değildir. 

Binnetice, Sayın Bölükbaşı'nm, burada 
Başbakan «seçimlere gideriz» diye meydan 
okuduğu halde dışarıda bu sözünü inkâr et-

I mistir, bu husus meydana çıksın, zabıtlarla 
diye yaptığı idida, yapılan araştırma netice
sinde sabit lomuştur. Bu bakımdan Meclisin 
bu müzakerelere burada son vermesini ve bu 
raporun da oylanmadan böylece kalmasını ben 
şahsan uygun bulmaktayım. Meclisin bundan 
sonraki çalışmalarına imkân vermesi bakımuı-

I dan yerinde görmekteyim. 
Sayın Bölükbaşı'nm burada üzülecek her han

gi bir husus da yoktur kendileri için, çünkü id
diaları esasen- sübuta ermiş bulunmaktadır. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özarda, vukubulan hal, 
Meclis araştırma konusu, zabıtlarda yapıldığı id
dia edilen tahrifattır. 

Buyurun, Sayın Asbuzoğlu. 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bölükba
şı yaptıkları konuşmada iki nokta üzerinde şa'h-

I simi ilgilendiren ve dolayısiyle raporun altındaki 
[ imzam ile bağdaşmıyan cümleleri kullanmasalar-

dı, bu Komisyonun üyesi olarak ihtilafsız, şerhsiz 
imzasını koymuş bir arkadaşınız olarak huzuru-

I miza çıkmayacaktım. 

Ancak, zabıtlara geçen, birisi Sayın Faruk 
önder'le hususi bir sohbet esnasında hakikaten 

I «mek» olarak, bu intibaı verebilecek şekilde kula-
I ğa intikal eden, hassas bir kulakla daha iyi öğre

nilebilecek, daha iyi anlaşılabilecek şekilde bunu 
dinlediğimi Komisyonda da ifade ettim. Komis
yonda da hususi mahiyette bu bantı dinledikten 
sonra, arkadaşlar İlenim kulağıma da böyle geli
yor, hattâ o toplantıda arkadaşımla yaptığımız 
hususi sohbet esnasında, tahmin ederim, Millet 
Partisi milletvekillerinden bir yüksek mühendis 
Amerika'da bulunmuş o arkadaşımız, Amerika'da 
bantlardaki seslerin yazılı olarak aynen kâğıt üze
rine intikal ettirecek tesisler, makinalann bulun
duğunu ifade edince, birinci tekriri müzakerede 
İsmail Hakkı Akdoğan arkadaşımı, ben de kendi
sini şiddetle destekliyerek, Türkiye'de böyle bir 
müessese varsa, olması lâzımgelen yerlerde; Polis 
Enstitüsü gibi, Orta -' Doğu Teknik Üniversitesi 
gibi, Radyo Evi gibi, arkadaşımızın, bizim Ko
misyonumuzun Başkanı arkadaşım daha birkaç 
yeri de ileri sürmek suretiyle, buralara yazılma
sında büyük fayda vardır, nihayet Meclisin huzu-

I runa çıktığımız zaman komisyon olarak deminden 
I beri bâzı arkadaşlarımızın şahısları adına yaptık-
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lan konuşmalarda ileri sürdükleri, tam tekemmül 
etmiş bir dosya ile gelmemiş durumuna düşmemek 
için 'bu iddiaların tevsikinde fayda olduğunu mü
dafaa etmiş ve birinci tekriri müzakerede de mu
vaffak olmuş idik. 

Birinci tekriri müzakeremizin icaplarını yeri
ne getiren Komisyon Başkanlık Divanı, buralar
dan aldığımız cevapların tamamen menfi oldu
ğunu, böyle bir makinamn bulunmadığını ifade 
ettiler. 

Şimdi Sayın Bölükbaşı'nm ikinci kısım olarak, 
30 Ocak tarihli toplantıda bulunduğum halde 
bu imzayı nasıl koyduğum sözü, hakikaten im
zam ile bağdaşmıyan bir hareket olarak Yüce 
Mecliste ifade edildi. Bunu da üzüntü ile arz ede
yim. Ben o toplantıda yoktum, gittim dosyayı da 
tetkik ettim, bulunsaydım belki benim de reyim 
bu noktanın tevsiki cihetine gidilmesi olacaktı. 
Ama burada iltifat ettiniz, seçtiniz bir komisyo
na, lütfettiniz seçtiniz, vazifesini yapamamış bir 
milletvekilinin huzursuzluğunu taşıyarak şu an
da Özür diliyorum. Ama kasdî değildir, kasdî ola
rak bulunmamış değilim. Sayın Bölükbaşı'nm 
burada biraz önce okuduğu resmî bir müessese
nin o yazısı o gün ifade edilmiş olsaydı ben bu ra
porun altına muhalefet şerhimi kordum. 

Netice ne olacaktı? Netice üzerinde durmuyo
rum arkadaşlar. Nitekim biraz önce. Komisyon 
Başkanı, sözcüsü ve kâtip arkadaşlarıma da rica 
ettim, bir komisyon halinde toplanmamız müm
kün müdür veya böyle bir şeyi, bunu geri alıp 
yeniden toplanıp müzakere etmek imkânlarını 
düşünür mumusunuz diye? Arkadaşlarım ne yol
da cevap verecekler veya neyi ifade edecekler bu
na mezun değilim. Ancak kendi görüşümü ifa
de etmek isterim. Evet, Sayın Osman^Bölükba-
şı burada, evvelce öğretmen iken, ayrılmış, bu
gün bu işlere mütaallik malzeme satıcılığı ile iş
tigal eden - şuraya ismini de yazmıştım .ama -
Suat Osmanoğlu adındaki zatın sözüne neden iti
bar etmiyelim, dediler. Benim için de, bütün ha
yatım zaten böyle geçti, tahkiklerle, itimat etme
mek gibi bir şey değildir. Nihayet burada Fen 
Fakültesinden bu yazı gelmemiş olsaydı dahi 
böyle ihtisas sahalarında, kendi ihtisası dâhilinde 
katî konuşmalar yapan, kaıtî olarak görüşlerini 
ifade eden bir kimsenin beyanı gelmiş olsaydı bu
nun da tevsik edilmesi hususunda yardımcı olur
dum. Komisyonda bulunamadığım için, son top
lantıda, arkadaşlarımdan sordum, yine özür dile

yerek ifade edeyim; arkadaşlarımdan sordum, 
İsmail Hakkı Akdoğan'm ikinci tekriri müzakere 
talebi de, birincisine benziyeceği için aynı netice
yi alacağımız kanaatiyle reddettik, sözlerine iti-
madederek, arkadaşlarıma itimadederek öğren
diğim için, bendeniz ihtilafsız, şerhsiz bu imzamı 
koymuştum. Ama gerek muhakeme usullerinde 
olsun, gerek bu kabîl tahkikatın yapıldığı zaman
larda olsun, yeniden ileri sürülen delilleri tevsik 
etmek, bir hatadan dönmek hiçbir zaman imzası
nı geri almak, şu veya bu mânasına gelmez. Bir 
hakikatin aydınlanması, ışığa kavuşması bakımın
dan ben burada netice itibariyle o hükme iştirak, 
mevcut tahkikat dosyasına göre o hükme varmış 
olmama rağmen, bugün bir noksan tahkikat ev
rakının Yüce Meclise getirildiği kanaatindeyim. 

Reyimi o yönde kullanacağımı ifade etmek 
için geldim, hürmetlerimle. (M. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç, buyuru
nuz efendim. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Sayın Baş-
kan, muhterem arkadaşlar; halk hatibi, büyük 
lider, hâkimliğinden münbais, adaletine inanan 
Sayın Bölükbaşı'nm konuşmasını dinledim. 

Bunun yanında aynı komisyonda teşriki me
sai ettiğimiz biraz evvelki hatip arkadaşım, için
de bulunduğu tezat ve tenakuzu ve hassaten ka
rar mevkiinde olmanın mesuliyet duygusunu his-
setmiyerek o gün böyle düşünüyordum, bugün 
böyle düşündüm, haıfca ettfğiımıi anladım kabilin
den söylemek suretiyle mütereddit bir karar sa
hibi olduğunu ve esasen meselelerin içyüzüne vâ
kıf bulunmadığını da bir defa daha ikrar etmiş 
bulunuyor. Evvelâ vazife mesuliyetini müdrik 
olan bir insanın, Yüce Meclis tarafından kendisi
ne bir fonksiyon tevdi edilen bir insanın, ben ar
kadaşlarımın dediği ile, ben arkadaşlarımın be
yanlarına inandım gibi, mücerret ve fonksiyo
nun ciddiyetiyle kabili telif olmıyan bir beyanda 
bulunması cidden Meclisimiz ve bizler için çok 
acı bir gerçeğin ifadesidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu hususa böyle 
değindikten sonra, büyük liderin, mazisinde hak 
tevzii mevzuunda vicdani mesuliyetini ve Allah 
Allah günleri birgün gelecektir, diyen muhterem 
liderin beyanlarında Allah'ı ile başbaşa kalmak 
suretiyle teraziyi en hassas bir şekilde tartmaya 
çalışan geçmişin bir hâkimi olarak arz etmeye 
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çalışacağım. Bir hususu arz edeceğim. Nedir mev-
zsuumuz arkadaşlar? Evvelâ büyük, ciddî bir lide
rin halk muvacehesinde itibar kazanmış, ama 
partisi küçülmüş bir liderin yahut adedi azalmış 
bir liderin, küçük meseleleri tahrif ve tağyir et
mek sureti ile Yüce Meclisin şahsında, dolayısiy-
le sözüm ona muayyen bir iktidara veyahut bir 
iktidarın seçmiş olduğu başkanını dahi taan al
tında koyacak şekilde ehliyetsiz, kifayetsiz göster
meye matuf bu kasıtlı davranışını biraz sonra arz 
edeceğim vakıalarla Yüce Meclisin ve tarihin hu
zuruna getirmiş olacağıma vicdanen inanacağım. 

Muhterem arkadaşlar, iddia nedir? iddia Mec
lis bantlarında ve dolayısiyle Meclis zabıtlarında 
tahrifat, tağyirat yapılmış, sahtecilik yapılmıştır, 
iddiası. Şu halde Yüce Meclisinizin seçtiği ko
misyon ve onun nâçiz üyeleri bizler neyi tetkik 
edeceğiz? Meclis bantlarında, Meclis zabıtlarında 
bir tahrifat var mıdır, bir tağyirat var mıdır, bir 
sahtecilik yapılmış mıdır? Yoksa zannedildiği gi
bi Meclisin iç bünyesinde personelinde hizmet ku
surları var mıdır, yok mudur? Biz hizmet kusur
larını tahkik ve tahakkukuna memur bir komis
yon delildik. Biz, mevcut zabıtlarda, mevcut 
bantlarda bir tahrifat var mıdır, bir tağyirat 
var mıdır, bunu araştırıyorduk. Bunun için ne 
yaptık? Evvelâ müddeilerin, müştekilerin, şikâ
yetçilerin iddialarını dinledik, bize getire getire 
bir Meclis Başkanlık Divanından yahut Zabıt Mü
düründen aldıkları biraz evvel sizlere takdim et
tikleri, tasdikli bir zabıt getirdiler. Bir de ne ge
tirdiler? Sayın Osman Bölükbaşı'nm sanki TRT 
nin, o hoşlanmadığı TRT nm - ben de hoşlanmı
yorum ya, o başka bir mevzu - sanki hoşlanma
dığı o TRT nin bantları yokmuş gibi, sanki Yü
ce Mecliste bu bantlar tutulmuyormuş gibi bir de 
ne yaptılar, kendi bantlarını ilâve ettiler. Komis
yon olarak bunu biz kemali memnuniyetle kabul 
ettik. Demin diyor ki; birçok arkadaşlarım di-
yorlarmış ki, birçok üyeler diyorlarmış ki, «Ya 
Osman Bölükbaşı bunu tahrif ve tağyir etmişse, 
onu nasıl delil olarak kabul edelim?» Bilâkis ben 
A. P. nin komisyon üyesi olarak bilhassa Osman 
Bölükbaşı'nin takdim ettiği bu zabtın tam mâna-
siyle, kâmil mânası ile bir delil olduğuna kanaati 
vicdaniye getirdim, onun da tahkik ve tamik edil
mesini, mukayeseye dâhil edilmesini arzu ettim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; şimdi bendeniz 
burada tarih huzurunda ve bu kürsüden millet 

kürsüsünden konuşuyorum. Konuşmamı kimler 
zaptediyor? Orada gördüğünüz stenograflar. E 
bunu neyle kontrol ediyoruz? îşte bu gördüğü
nüz mikrofonun bağlı olduğu Meclis bantları ile. 
Ş"mdli bir şeyim varit veya gayrüvâridoklıığıınu 
neyle kontrol edeceğiz? Evvelâ demek ki, burada 
bir karine var elimJizde, hukuktan bir karine var. 
Demek ki, stenograflar tam mânasiyle hatiplerin 
seri konuşmasına, yavaş konuşmasına, hızlı konuş
masına göre her şeyi aynen motamo zaptedeme-
dikleri bir vakıadır ki, bugünkü teknik terakki 
(içinde onun yanına neyi koymuşuz? Onun yanı
na işte burada gördüğümüz teypi koymuşuz. Şim
di benim sözlerim ne yapılıyor? Hem stenograflar 
tarafından tutuluyor, hem de teyp tarafından 
d inleniyor. Niçin? ficisini mukayese edip ya
rın her hangi bir yanlışlığa mahal vermemek, 
yanlış bir beyanı zapta dereetmeımck için kont-
\KÛ usulü olarak neyi koymuşlar? Teypi koy
muşlar.. 

Muhterem arkadaşlar, yine ıtakdir edersi
niz ki her hizmette bir kusur vardır ve olacak
tır. Nihayet insan dediğin beşerdir, şaşar, ha
zan Celâl diyecek yerde Cemal da/h i yazabilir. 
E bunu müsaade buyurun, Cemal diye yaza
bilir. O halde ne yapmak lâzım? Bunu sahih 
olaraik anlıya/b ileceğimiz ımukayese usulü nedir? 
Yüce Meclisin bantlarıdır. Ama Sayın Osman 
Bölükbaşı bir zabıtlarla başbaşa kalışa zabıt
larda tahrifat, tağyirat yapıldı dense hoş gü
zel. Ama bunun yanında diyor ki, Meclis bant
ları da değiştirilmiştir. E o zaman ne yapıyo
ruz? Haa, diyoruz ki, o günkü konuşmanın 
önamine göre TRT o tarihte kendi namı hesa
bına o günkü konuşmaları zaptetmiş, TRT nin 
de teypinde bu mahfuzdur, diyoruz, yani onun 
bantında da mahfuzdur. O halde biz komisyon 
olarak ne yapıyoruz? Her üçünü bir araya ge
tiriyoruz. 

Şiımdi arkaidaşilar, burada bir noktaya te
mas etme'k istiyorum. Bizim, her nedense Mil
let Partisi Grupu ve onun sayın büyük lideri 
mıücerıret namus, haysiyet, fazilet, bilgi, sebat 
kendi inlhisarında imiş gibi bir büyüklük, bir 
mogalo içerisindedirler. Ama affetsinler ne as
gari, bu kürsüyü işgal eden onun gibin aynı 
sıralarda oturan, isterse tecrübesiz olsun - di
yorlar bazan, kendileri çak tecrübeli, biz çok 
tecrübesiz insanlarız - ama bizim tecrübesizli-
ğûmıiain yanında aniltet'in maşerî vicdanında 
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ımâtcea bulan, ondan ilham 'alan, saımljmî dü
rüst bir faziletimiz, dürüst bir bilgimiz ve se-
'batımız olduğunu da lütfen ıkalbul etsinler. 

Şiıirudi muhterem arkadaşlar, diyorlar k i ; 
«mıcik», «riz» mevzuunda diyor, TRT de sözüm 
ona üç tane fen eıibabı gelmiş de her üçünün 
ıbir arada 'birbirinin aynı .olduğunu ve bina-
enaJleyh, bu bantların hiçbirinde her hangi bir 
tadilât, tağyiraıt veyahut da bir değişiklik ya-
pılamazımış demişler. Efendim diyor, bunlar 
kim oluyor, bunlar fizik mütehassısı mıdır? 
Muhterem arkadaşlar, kendileri sı'k sık dâva
lara girmişlerdir, gerçi bizim (komisyonumuz 
en asgari adalet prensiplerinden, hukuk nos
yonundan, usul kaidelerinden ilham almak su
retiyle hakikate gidecektir, başka yol yoktur; 
indi, mücerret, keyfi taktiklerle, muamelelerle 
elbette bir hakikat bulunmaz. Ama huku'k li
teratürünün, bir gerçeği arama usulünü vaz'-
ettiği bir vakıadır. Ne ile istifade edeceğiz? 
O halde hukukta bir gerçeği, bir hakikati an-
lıyabilmek için, adaletin tahakku'ku için hangi 
yollar varsa o yollara başvurduk. İlk akla ge
len nedir1? Konuşma cihazları ile haşır neşir 
olmuş, bunlar üzerinde ihtisas edinmiş ve bu 
mevzuda Türkiye çapında yetişmiş fen adamı 
aramaktır. Aklımıza nere gelebilir? En başta 
ses mevzuu ile uğraşan kimdir? PTT dir. Onun 
yanında, başka? TRT dir. Nihayet, teknik mü
tehassısların yetiştiği ekollerdir, mekteplerdir, 
üniversitelerdir. Biz evvelemirde bunlardan 
gelmiş birta'ki'm yazılar da var, bu yazıların 
muinde ricatından, anlaşıldı ki, bizim memleke
timizde henüz bu işi teknik, akademik kariyeri 
içerisinde kavramış ve korumuş, kavrıyacak 
ve koruyacak henüz bir teknik mütehassıs yok. 
O halde ne yapacağız? Asgarisini seçeceğiz. 
Mevcuttan iatifade edeceğiz. Esasen arkadaş
lar, benim kanaatim, komisyon olara'k benim 
kanaatim o da değil; biraz sonra onu da açık
lı yac ağım. Hukukta bir usul vardır; bilmenden 
ibilinmiyen! farzetmek. Hukukta yine bir pren
sip vardır, mâruf ve meşru olan hâdiseler de
lil istemez, tapuya karşı şahit dinlenir mi? 
Eğer bir yerde bu tapulu yer benimdir deni
liyorsa, yok efendim tapulu yer işte, ben şahit 
dinlleteccğim benimıdir bu yer. Olmaz böyle bir 
şey. 

Şimdi Sayın Osman Bölükbaşı tapuya kar
şı şahit dinletmeye kalkıyor. Yani bir mâruf 

ve meşru bir valkıayı aksini iıspelt etmek üzere 
çikıyor karşumıaa delil uydurmaya çalışıyor. 
Yök. böyle bir şey arkadaşlar, olamaz böyle 
ıbir şey. 

SEYİT FARUK ÖNDER — Vesikayı biz 
veriyoruz. 

BAŞKAN — Sayın önder, Sayın önder, ri
ca ederim. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Şimdi 
arz edeceğim, onu da arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, biz. ne yapıyoruz? 
Ha diyoruz ki madem ki Osman Bölükbaşı'-
nın kulağı kendi teypindeki «riz:> i «niıeık» anlı
yor, sayın erkânı harbleri, komandorları ki Al
lah Allah gımü. lâzım olacak, onlar yanında 
olaoak, tonların kulakları bunu «mek» anlıyor, 
;biz «riz» anlıyoruz, neden oluyor bu diye teknik 
elemandan sıoruyoruz, diyor ki; efendim teknik 
'olarak karşımızla çıkıyor, «sesler diyor meselâ 
'büyük bir salonda, Büyük Millet Meclisinin 
salonunda ben konuşuı'ken haddi zatında sesim 
ihtizaz ediyor, duvarlara çarpıyor, avizelere 

. çarpıyor, ihtizaz ediyor, değişebiliyor». O hal
de demek ki, normal bir stüdyo hazırlanmadık
ça sesleri net dinlemek mümkün değil. Hattâ 
benim sesim çok mikrofoniktir, dinliyenleri hiç
bir zaman sıkmaz. Şimdi o itibarla yani şimdi 
böyle lolunoa «mek», «riz», i anlıyamayız. O hal
de teknik nedir? Sesleri izole edecek, sesleri bü
tün bu ihtizazlardan, bu çarpmalardan, kırılma
lardan yansıtacak ve bu suretle bunları deği
şik tarzlarda kulağa getirecek imkânlardan 
mahrum kılmak istiyeceğiz. Bunun için de en 
teknik yer neresidir? TRT nin bu maksatlarla 
teknik olarak hazırlanmış, sesleri tahlil ve ses
leri almaya mahsus stüdyosu idi. Oraya gittik, 
ne garip bir tecellidir arkadaşlar, biraz evvel 
Sayın Bölükbaşı konuşurken hicap duyuyorum 
demiştim, ben henüz yeni bir parlamanterim, 
Sayın Bölükbaşı 20 seneden beri şu güzel mil
letin kürsüsünde millete o güzel tatlı dili ile 
ıbirçok gerçekleri yanlış aksettirdiği gibi, bir
çok yanlışları da gerçek akısettirebiliyor. Tıpkı 
ıbir iSiofisltler gibi konuşmasını biliyor arkadaş
lar. Esasen 20 seneden beri bu tecrülbeye sahi-
ıbolduğu için bu Meclis bandlarını tahrifat ve 
tağyirat iddiasını ve doliyısıyle sahtecilik id
diasını getirmek suretiyle bunu bir mesnet itti-
ıhaz ederek Türk Milletinin karşısına çıkıp gü-
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zeli çirkin, çirkini güzel yapmayı bir fırsat te
lâkki edecek kadar tecrübelidir, ama benim o 
kadar tecrübem yok, ne yapayım. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bundan şunu 
demek istiyorum ve maalesef demin bir söz da
ha söylediler, dediler ki ; çok üzülüyorum, 
içimde bir ukde kaldı diyorlar, neymûş o ukde ? 
Ben hem müşteki mevkiinde, hem de karar 
mevkiinde bir adam yaratmak ve yapmak iste
mezdim. Bu, öteden beri onun sanatıdır, onu 
'ben gayet iyi biliyorum ama bugün onu da mü-
şahade etmekle hakikaten çok üzüldüm. Ne ga
rip bir dünyada yaşıyoruz ki, Türkiye'nin 
meselelerini lider seviyesinde idare etmeye kal
kanlar icabında en küçük bir meseleyi suiisti
mal ederek, bir bardak su içinde fırtına kopar
maya gayret deecek kadar çok basit düşünebili
yorlar, arkadaşlar, bunun için üzülüyorum ben 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar). 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Sen 6 
kadar anlarsın... 

BAŞKAN — Sayın önder, çok rica ederim. 
CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, şimdi biraz yavaş olunuz, de
min Osman Bölükbaşı güzel edebiyatı ile gayet 
ıgüzel kinayeleri ile akıllı üslubu ile hâkimliğimi 
dahi hakir görecek jestleri ile, hele ismini ver-
miyecek kadar böyle mağrur edası ile konuştu, 
ıben sabırla, sükûnetle dinledim. Siz de müsaade 
edin de.. 

BAŞKAN — Müdahalelere mâni oluyoruz 
iSaym Koç, rica ederim. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Şimdi 
/muhterem arkadaşlar, ne yaptık biz? Gittik 
kapıları 'kapadık, her üç bandı da teknik ölçü
lerle, teknik esaslarla dinledik. BiMrkişi ol
maya lüzum yok, aklın, mantığın (bocaladığı 
yer vardır. Şimdi efendim sofistlerin gene, çün
kü kendileri sofistlerden çok ilham almışlar, 
sofistler diyor ki ; duyu organlarımız bizi al
datır, uzaktan gelen bir arabayı bazan ağaç 
zannederiz. Doğru, duyu organları aldatır ama 
(bir mesafesi var. Meselâ ben buradan Sayın Os
man Bölükbaşı'nın Osmıan Bölükbaşı olduğunu 
görüyorum, ama bu 500 metre ötede olsa acaba 
bu Osman BölÜkmaşı mıdır diye bir tereddüt 
ıgeçirelbiliriim. Ama biz tuttuk 10 metre mesa

feden değil, bir metre mesafeden Sayın Osman 
Bölükbaşı'nm hâkimi de, iddiacısı da, müşteki
si de önada idi, hep beraber dinledik. Mukadde
satım üzeriine inanıyorum ki, o zaman Sayın İs
mail Hakkı Akdoğan, ki devrin Dâhiliye Ba
kanlığını yapmış bir insanın benim huzurumda; 
«Hakikaten arkadaşlar ben de inandım, bu «ye
nilemek» değil «yenileriz» dir dediği ha'lde - ar
kadaşlar oradaki tahkikat bitti oradaki tahki
kat bitti, tarihe geçsin diye söylüyorum - tah
kikatın hitamında; hayır ben dedi, «yenilemek» 
olarak dinledim, diyecek kadar dalalet hattâ bir 
vazifenin fonksiyonu içerisinde ihanet etmiştir, 
arkadaşlar. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Yalan. (Millet Partisi sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Oturun efendim, rica ederim, 
(M. P. sıralarından gürültüler). 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar... 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Ben Celâl 
Nuri Koç'u tanırım; kuru yalan söyler. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Koç. 
Nedir efendim? Sayın Necati Güven, bu ne 

şiddet, bu ne asabiyet çok rica ederim. 
NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Sayın Baş

kan söz ver Cemaziyülevvelini okuyayım. 
CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Ben de 

Necati Güveni, Erzurum'dan tanırım. 
BAŞKAN — Sayın Koç. 
CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Evet, 

şimdi sayın arkadaşlar, böyle yaptık. 
BAŞKAN — Sayın Koç, bir dakîkanız var, 

Meclisin müzakerelerinin hitama erebilmesi için 
ıbir dakika kalmıştır. O bir dakikalık müddet 
hitama erdiğinde konuşmanızın devamı veya 
ademi devamını Yüce Meclisin oyuna sunaca
ğım. Buyurun. (M. P. sıralarından gürültüler). 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar, gittik onaya... (Millet 
Partisi sıralarından gürültüler, anlaşılamıyan 
müdahaleler). 

BAŞKAN — Beyefendiler, bütün hatip
ler burada konuşurken her türlü müdahaleye 
mâni olduk. Lûtfedimiz o otorite işini muhafaza 
edelim. Mâni olmayınız. 
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CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Sayın BAŞKAN — 9 Mart 1967 Perşembe günü 
Başkanım, konuşmalarıma yarın devam etmek saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapa-
üzere oturumu kapamanızı istirham ediyorum, itiyorum. 
eğer lüzum görüyorsanız. Kapanma saati : 19,00 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyü-
ce'nin, Çorum'da bir gübre fabrikası kurulma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Başba
kandan sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet Tur
gut'un yazılı cevabı (7/296) 

6 . 1 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Çorum Milletvekili 

Hasan Lâtif Sarıyüce 

Çevresinde mevcut bulunan zengin linyit 
kaynakları ile suni gübre sanayiine elverişli 
imkânları olan Çorum ilinde bir Gübre fabrika
sı kurulması düşünülmekte midir? 

T. C. 
ıSanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/97 28 . 2 . 1967 . 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 9 . 1 . 1967 tarih vo Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/296, 3514/19811 sa
yılı Y. : 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin 
«Çorum'da bir gülbre fabrikası kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine» dair Başbakanlı
ğa muhatap yazılı soru önergesine cevabımız 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin 
«Çorum'da bir gübre fabrikası kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine» dair yazılı soru 

önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır. 

Soru 1. — Çevresinde mevcut bulunan zen
gin linyit kaynakları ile suni gülbre sanayiine 
elverişli imkânları olan Çorum ilinde bir gübre 
fabrikası kurulması düşünülmekte midir? 

Cevap 1. — Çorum'da kurulacak bir gülbre 
fabrikası için ham maddenin kömür olması ica-
betmektedir. Halbuki bu gün tesislerde kömür, 
ham petrol ve Feul - oil gibi ağır petrol ürün
leri esasına dayanan suni gübre istihsali terk 
edilmiş ve yerine ucuza mal olan hafta ve tabiî* 
gaz gibi hafif petrol ürünleri esası önplâna 
geçmiştir. Ayrıca kömür esasına dayanan bir is
tihsal, memleketin yakıt ihtiyacı olan kömür 
rezervlerinin tükenmesine de sebebolacaktır. 

Binaenaleyh, kömür esası üzenine gülbre sa
nayii kurulması kabule şayan görülmemekte ve 
yeni projelerde hafif petrol ürünleri esası ka
bul edilmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Plânda başlamak ve İkin
ci Beş Yıllık Plân devresinde bitirilmek üzere 
Akdeniz, Karadeniz projeleri adı altında, pet
rol esasıa istinadettirilen iki büyük proje mem
leket suni gübre ihtiyacını karşılamak üzere ha
zırlanmıştır. 

Bu durum muvacehesiinde Çorum ilinde bir 
gübre fabrikası kurulması uygun mütalâa edil
memektedir. 
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2. — Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'-
nün, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerindeki lisele
rin öğretmen ihtiyaçlarının ne zaman karşıla
nacağına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'in yazılı cevabı (7/304) 

21 . 1 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıldaki sorumun yazılı olarak Millî Eği

tim Bakanı tarafından cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygiyle rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Âdil Toközlü 

1. 1966 yılında, înelbolu'da açılan Lise öğ
retmen Kadrosunun bugüne kadar tamamlan a-
mamasmdan müşkülât çekilmekte olduğu ma
hallî gazetelerin neşriyatından öğrenilmektedir. 
Sebebinin ve istenilen öğretmenlerin ne za
man tâyin edilmiş olduklarının. 
, 2. Çıata'lzeytin Orta Okulunda, Müdür, Fen 

Grupu ve Lisan öğretmeni yoktur. Müdür ve 
Fen Grupu Öğretmeni bu defa tâyin edilebil
miş ise de; gitmek istememelerinden tâyin ka
rarnamelerinin iptal edildiği anlaşılmıştır. Ye
ni ve eski açılan, orta okulların öğretmen sı
kıntısı bir hakikattir. Evvelâ öğretmenin sağ
lanması eğitimde esas olduğuna nazaran yılın 
yarısı geçmiş olmasına rağmen sözü geçen orta 
okul müdür ve öğretmen ihtiyacının bugıüne 
"kadar .karşılanmaması seböbiyle ne vakit kar
şılanacağının. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Başkanlığı 
Sayı : 682 1 . 3 . 1/967 

Konu : Kastamonu Milletvekili 
Sayın Adil Toközlü'nün yazılı 
soru önergesi ilk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
7/304 
Kastamonu Milletvekili Sayın Âdil Toköz

lü'nün, İnebolu Lisesi ile Çatalzeytin ortaokulu
nun öğretmen ihtiyacı hakkındaki 26 . 1 . 1967 
.günlü yazılı soru önergesi ile ilgili cevap no
tumuzun ilişik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Kastamonu Milletvekili Sayın Âdil Toközlü 
tarafından verilen 26.1.1967 gün, 3591/20269 -
7/304 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. 1966 - 1967 öğretim yılında İnebolu Or
taokulu lise haline getirilmiş ve yalnız lise bi
rinci sınıflar öğretime açılırken okulda mevcut 
öğretmenlerin bu sınıftaki dersleride kapatabi
lecekleri düşünülmüştür. 

Adı geqen okulda çalışan öğretmenler şöy
ledir. 

1. Biyoloji öğretmeni 
2. Fen Grupu Öğretmeni 
1. Coğrafya Öğretmeni 
1. Edebiyat Öğretmeni 

- 3. Edebiyat Grupu Öğretmeni 
1. Fransızca Öğretmeni 

Ayrıca, Beden Eğitimi, İngilizce, Sanat Ta
rihi, dersleri diğer okul öğretmenleri veya dışa
rıdan gelen şahıslar tarafından okutulmakta
dır. 

İnebolu "Lisesinde halen açık geçen ders yok
tur. Ancak, okulun, bir Fizik - Kimya öğretme
nine ihtiyacı vardır. İstekli (gündüzlü) olduğu 
takdirde tâyini cihetine gidilecektir. 

2. Soruda ifade edildiği gibi Çatalzeytin 
Ortaokuluna bir Fen Grupu Öğretmeni Müdür 
olarak atanmış ise de bu görevi kabul etmedi
ğinden kararname iptal edilmiştir. 

Açık müdürlükler ve bu arada Çatalzeytin 
Ortaokulu Müdürlüğü için adaylar üzerinde ça
lışılmakta ve en kusa zamanda açık müdürlükle
rin doldurulmasına gayret edilmektedir. Ay
rıca, adı geçen dkula Şubat dönemi mezunların
dan bir Fen Grupu öğretmeni verilmesine ça
lışılacaktır. 

Çatalzeytin Ortaokulunda 9 saat Almanca 
dersi bulunmaktadır. Halen 15 saatin altında 
yabancı dil bulunan okullara, eş durumu gibi 
zaruri durumlar dışında tâyin yapılmamakta
dır. Bu sebeple, adı geçen okula bu yıl yabancı 
dil öğretmeni verilebilmesine imkân göraleıme-
mektedir. 

3. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'in, 
1967 yılında İstanbul'un ilçelerinde yeniden lise 
açılıp açılmıyacağma dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Orhan Dengiz'in yazılı cevabı (7/310) 
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25 . 1 . 1967 
(Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maarif Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Osman Özer 
istanbul Milletvekili 

1967 yılı programında İstanbul vilâyetinin 
kazalarında yeni lise binaları düşünülmüş mü
dür. 

Düşünülmüş ise yeri e fi ve kaç paraya çıka
cağı ve ne zaman hizmete gireceğinin kaç dcr-
saneli olacağının yazılı olarak bildirilmesdnin 
(teminini rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiyesi Dairesi 
Başkanlığı 
Sayı : 683 1 . 3 . 1967 

Konu : İstanbul Milletvekili Os
man Özer'in yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Mil etv ekili Sayın Osman Özer'in, 
1967 yılında İstanbul'un ilçelerinde yeniden 
lise açılıp açılmıyacağı hakkındaki yazılı soru 
önergesiyle ilgili cevap notunun ilişik olarak 
sunulduğunu arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Osman özer'in is
tanbul ilçelerinde yeniden lise açılıp açılmıya
cağı hakkındaki yazılı soru önergesi ile ilgili 

cevap notu. 

1967 yılı yatırım programında İstanbul iline 
hığlı ilçelerde yeniden bir lise açılması öngö
rülmemiştir. 

4. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesinde, PTT hiz
metlerinin artan ihtiyaçlara cevap verecek hale 
getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Seyfi öztürk'ün ya
zılı cevabı (7/313) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

14 bin merkez nüfusu ve 140 tane köyü bulu
nan Sungurlu ilçesinin postanesi, artan ihtiyaç
lara cevap verecek şekilde çalışamamaktadır. 
Eleman azlığı yüzünden nöbet tutulama/makta. 
bu yüzden hizmetlerin ifasında aksamalar mey
dana gelmektedir. Şeker Bayramında bile pos
tanenin kapalı bulunması halkın şikâyetlerini 
mucibolmuştur. Gece PTT santralini Çorum'a 
bağlamak ve bir kahvedeki telefonla irtibatlan-
dırarak memleket içi telefon konuşması sağla
nılmak istenilmişse de kahve müdavimlerinin gü
rültüleri, patırtıları arasında vatandaşların ko
nuşması mümkün olamamıştır. 

80 bin kişinin hizmetinde bulunan Sungurlu 
postanesinin eleman ve vazife anlayışı bakımın
dan takviyesi gerekmektedir. 

Bakanlık olarak bu hususlarda ne gibi ted
birler alınması düşünülmektedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Kayıt No. : 300/1 

'28 . 2 . 1967 

Konu : Sungurlu PTT Merkezi 
hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü 30 . 1 . 1967 tarih ve 7/313-3634/20566 sa
yılı yazıll'arı : 

Çorum - Sungurlu ilçesinin PTT hizmetleri
nin ihtiyaca cevap verecek hale getirilmesi hak
kında ne düşünüldüğüne dair Çorum Millet
vekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin yazılı soru öner
gesi cevabıdır : 

Yapılan tetkik neticesinde; Sungurlu PTT 
Merkezi kadrosunda bir müdür, üç memur, iki te
lefon memuru, iki yaya dağıtıcı ve dört atlı da
ğıtıcının mevcut bulunduğu, Merkez hafta içi 
ve Cumartesi günleri saat 8 - 2 4 ; Pazar günleri 
8 - 18 ve bayram günleri de 9 - 16 arası me
saiye acık bulunmaktadır. 100 kapasitelik san-
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tralinde 93 abone bağlıdır. 1965 yılı geliri 
210 407,69 lira; gideri 230 124,55 Uradır. Günlük 
telgraf trafiği ortalama 15 aded, şehirler arası 
telefon trafiği 60 adeddir. Merkezde 8^16; 16-24 
olarak nöbet tutulmaktadır. 

PTT ile Jandarma Genel Komutanlığı ara
sında yapılan protokol gereğince Sungurlu şe
hirler arası telefon devresinin de, merkezin 
mesaisi sonunda, diğer işyerlerimizde olduğu 
gibi Sungurlu Jandarma santraline bağlanması 
uzun yazışmalardan sonra sağlanabilmiş ve adı 
geçen merkezde saat 8 - 24 arası bütün PTT 
hizmetleri PTT Merkezince, 24 -08 arası da şe
hirler arası hizmeti PTT adına Jandarma tara^ 
fından yürütülmektedir. 

Merkezin saat 8 - 24 arası vâki telgraf ve te
lefon trafiğine göre kadrosuna memur ilâvesine 
bugün için ihtiyaç görülmemektedir . 

Devrenin jandarma santraline bağlı bulun
duğu süre zarfında fazla talep vâki olduğu tak
dirde PTT merkezi mesaisinin uzatılması su
retiyle hizmetin PTT ee görülmesi cihetine gi
dilecektir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 

Seyfi öztürk 

5. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'
ın, Ergene suyunun ve ayaklarının yaptığı tah
ribatın önlenmesi konusunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı îbrahim Deriner'in yazılı cevabı (7/320) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâlet Duyurulmasını arz ve rica 
ederim. 

Tekirdağ Miletvekili 
Orhan öztrak 

Her yıl kış mevsiminde Ergene ve; 'ayakları
nın geçtiği yüzlbinlerce dönüm arazide taşkın
lar sebebiyle, istihsale müessir büyük zararlar 
olmaktadır. 

Bilhassa Tekirdağ ilçelerinden Hayrabolu'da 
bu zarar âzami fena neticelerini vermektedir. 

Suların ıslahı ile bu ovaların âfetten kurtarıl
ması hakkında Bakanlık ne gibi tedbirler dü
şünmektedir? 

— 86 

8 . 3 . 1967 O : 1 

T. C. 
Enerji ve Taibiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/883 

7 . 3 . 1967 

Millet Meclisti Başkanlığına 
İlgi : 3 . 2 . 1967 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

7/320-3672/20848 syaılı yazınız. 
Tekirdağ Miletvekili Orhan öztrak'ın «Er

gene suyunun ve ayaklarının yaptığı tahribatın 
önlenmesi konusunda ne düşünüldüğüne» müte
dair soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilginize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 
îbrahim Deriner 

Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'ın «Erge
ne suyunun ve ayaklarının yaptığı tahribatın 
önlenmesi konusunda ne düşünüldüğüne» dair 

soru önergesi cevabı aşağıdadır. 

Tekirdağ - Hayrabolu Ovasının Anadere 
(Hayralbolu dereısi) taşkınlarından korunması 
konulu, evvelce etüdedilmiş ve 2 000 hektar 
arazinin taşkından korunması için 22 Km. tul
de s-idıdelı yatak açılması öngörülmüştür. 

Teısis bedeM 2 400 000 Tl. olan bu iş için 
ayrıcı 430 000 Tl. lık kamulaştırma bedeli 
löıdemu'esi gerekmektedir. 

.Diğer taraftan, Hayrabolu deresinin kolla
rı üzerinde, Meriç - Ergene havzası meyanın-
da öngörülen sulama maksatlı Karaidemıir, De-
•decik ve İnecik barajlırınm tahakkuku halin
de, Hayrabolu deresinin taşkınları kısmen kon
trol altına alınmış olacaktır. 

Bunlardan Dedeoik barajının kati projesi 
Karaîdemir ve İnecik barajlarının plânlama
ları 1967 malî yılında tamamlanacaktır. 

Bu çalışmaların ikmalini nnütaakıp, baraj
lardan kabili inşa olanlarla ovada kanal açılma
sı işi, tesis bedelleri ve rantabilite katsayıları göz 
önünde tutularak Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün icraat programlarının tanzimi sırasın
da nazarı itibara alınacaktır. 

6. — Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt'ın, 
Maraş'ın elektrik enerjisi ihtiyacının ne şekilde 
karşılanacağına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bıkanı İbrahim Deriner'in yazılı 
cevabı (7/322) 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki «ocumun Enerji ve Ta:biî Kay

nakla; Bakar, r tarafından yazılı ıolaralk eevap-
landınlımasıııa delâlet buyunuiımamnı ara ve ri
ca ederim. 

Kemali Bayıazrt 
Maraş Milletvekili 

1. — Maraş'm hidroelektrik 'santrali 3 600 
M'llov.rt rücürı dedir. Şu anda sınai tesisler dâ
hil lo'lmak üzere :6 000 ıkıi'lotvalta ihtiyaç vardır. 
Enerjinin yetersizliği Manas'in kalkınımasını 
önlemektedir. Mahallî imkânlarla bu mevzuun 
halledilmesi mümkün görülmemektedir. En kı
sa bir zamanda Maraş enterkonnekte şebekeye 
ıhağlmmazsa şehrin karanlıkta kalması dıhtima-
li de mevcuttur. Bu bakımdan Maraş hidro
elektriğinin entıerkonnek'te şebekeye bağlanıp 
bağl ınımııyacağı ve bağlanacaksa hangi tarihte 
bağlanacağının bildirilmesi. 

2. — Maraş şeihir içi derelerinin taşkından 
korunması ve »ağlık düzenlerinin yerine geti
rilmedi için projeler ikmal edilip DSİ 5 nei 
Bölg3 Müdürlüğü kanaliyle DSİ Umum Mü
dürlüğüne intikal 'etltHl'e-eoktir. Projelerin önü
müzdeki yıl programına dâhil edilip edilmiye-
c e ğini n >bi'ldi ı "ilmesi. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 4.3.1967 
Sayı : 02/8012/849 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 2 . 1967 gün, Kanunlar Müdür

lüğü 7/322-3674/20845 sayılı yazınız. 

Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt'm «Ma
raş'm elektrik enerjisi ihtiyacının ne şekilde 
karşılanacağına ve Maraş şehir içi derelerinin 
taşkından korunmasına» mütedair soru önerge
sinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
İbrahim Deriner 

Maraş Milletvekili Kemalî Bayazıt'm, «Ma
raş'm elektrik enerjisi ihtiyacının ne şekilde 
karşılanacağına ve Maraş şehir içi derelerinin 
taşkından korunmasına» dair yazılı soru öner

gesi cevabı aşağıdadır 

1. Elektrik konusu : 
Maraş'm enterkonnekte adsteme irtjbatlan-

ması işi, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Progra
mı hazırlık çalışmalarında göz önünde bulun
durulacaktır. Bu işin, kalkınma plânında ala
cağı yer 1967 yılı sonlarıma doğru belli olacak
tır. 

2. Şehir içi denelerinin taşkından korunma
sı konusu : 

Maraş - merkez - şehir içd dereleri taşkınia-
rımn önlenmesi konusu .istikşafı kademede etü-
dedilmiştir. 

Taşkına mâruz (20) Ha, arazi, (9) ev. (2) 
okul ve (1) aded Toprak Mahsulleri Ofisi bi
nasının taşkından korunması ve ayrıca (10) 
hektar arazinin ziraatte kullanılacak hale ge
tirilmesi için; 

Oklu derede, 5 Km. tulde yatak ıslahı ile (1) 
aded sifon, (3) aded menfez ve (1) aded be
tonarme köprü ile derede (31) aded şüt inşası; 

Şeyhadil deresinde, 1.750 M. tulde iki tara
fı moloz taşlı rıhtım duvarı ve tabanı harçlı 
pere tahkimli yatak ıslahı, (30) aded miks ta
ban kuşağı, (3) aded betonarme köprü ve (40) 
aded ,şüt inşası; 

Hal denede işe, (1 100) M. tulde iki tarafı 
moloz taşh rıhtım duvarı ve tabanı harçlı pere 
tahkimli yatak ıslahı ile (15) aded şüt inşası; 

Öngörülmüştür. 
Tesis bedeli 3 000 000 Tl. olan bu iş için 

ayrıca 135 000 Tl. lık istimlâk bedeli ödenmesi 
gerekmektedir. İşin rantablitesi 2.48 dir. 

Diğer taraftan teklif olunan tesislerin uzun 
ömürlü olması için, bu derelerin yukarı hav
zalarının taşkın ve rüsubat yönünden etüdedil-
mesi gerekmektedir. 

1967 yılında yapılacak yukarı havza istik
şaf ve dereler üzerindeki plânlama etütlerine 
göre konular rantâbl bulundukları takdirde, 
yatırım bedelleri ve rantablite katsayıları göz 
önünde tutularak bütçe imkânları nisbetinde, 
DSİ icraat programlarının tanzimi sırasında 
nazarı itibara alınacaklardır. 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli kasabası
nın gelişmesi için ne gibi tedbirler alınacağına 
dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Sabit Osman 
Avcı ile Bayındırlık Bakanı Etem Erdinç'in 
yazılı cevapları (7/329) 

— 87 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevap

lanması için, Köy İşleri ve Bayındırlık ba
kanları nezdinde aracılığınızı saygı ile arz ede
rim. 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 

1. Seydişehir ilçesinin Ketenli kasabasının 
gelişmesi için ne gibi tedbirler alınacaktır? 

2. Ketenli kasabası ne zaman yola ve içme 
suyuna kavuşabilecektir ? 

3. Seydişehir ilçesinin Ketenli kasabasına 
ve civar köylere elektrik 'enerjisi verilmesi han
gi yolla ve ne zaman mümkün olacaktır ? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 6.3 1967 

'.Müsteşarlık 
(Sayı : 233/04492 

Konu: Konya Milletvekili Sayın 
Nazif Kurucu'nun yazılı soru 
»önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 2 . 1967 T. ve 3704/21058-7/329 

sayılı yazıya. 
Konya'nın Seydişehir ilçesi kenetli kasaba

sının gelişmesi için ne gibi tedbirler alınacağı
na dair Konya Milletvekili Sayın Nazif Ku
rucu'nun Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru 
cevabının ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Köy İşleri Bakanı 
Sabit Osman Avcı 

Konya'nın Seydişehir ilçesi Kenetli kasabası
nın gelişmesi için ne gibi tedbirler alınacağı
na dair Konya Milletvekili Sayın Nazif Ku
rucu tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı 

soru önergesinin cevabıdır 

1. Kenetli kasabasının ihtiyaçlarının sağ
lanması ve kalkındırılması isteğiyle, adı geçen 
kasaba halkından Ali Semerci ve arkadaşları 
tarafından Başbakanlığa verilip Bakanlığıma 
intikal ettirilen dilekçeleri üzerine (Kasaba
nın ormanla ilgili olduğu anlaşıldığından; 6831 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre yerinde 
kalkınma imkânlarına sahip bir köy karakte
rini haiz olup olmadığının incelenerek bir ra
por halinde bildirilmesi 15 . 11 . 1966 tarihinde 
Konya Valiliğine yazılmıştır. 

Gönderilecek raporla yerinde kalkınma im

kânlarına sahip bir* kasaba karakterini haiz 
olduğu tesbit -edildiği takdirde, kooperatifsel 
kuruluşları teşvik ve kooperatifler kanaliyle 
yapılacak çalışmalar Orman Kanununun 13 ncü 
maddesi gereğince desteklenecektir. 

2. Konya - Seydişehir - Ketenli (Çalman
da) kasabasının 10 Km. tuılündeki yolu, 1967 
bütçe yılı köy yolları yapım programına alın
mış olup, 1967 bütçe yılında ikmal edilecektir. 

Ketenli kasabası içme suyu istikşaf} etüt 
raporu tanzim edilmiştir. Hazırlanan bu ra
pora göre işin keşif bedeli 104 000 Tl. va'de-
dilen 4 000 Tl. işçilik yardımı ile öncelik puanı 
104 tür. 

Adı geçen kasaba içme suyu işi, 1967 bütçe 
yılı kaptaj ve su araştırması programına alın
mıştır. 

Mezkûr kasabanın kaptaj inşaatının ikma
lini ve müspet sonuç alınmasını mütaakıp işin 
geri kalan kısmı 1968 bütçe yılı içinde tamam
lanacaktır. 

3. Ketenli kasabası ve civar köylerin elek
trifikasyonu, Seydişehir ilçesinin Beyşehir üze
rinden Kovada Elektrik Santralleri sistemine 
yüksek gerilim enerji nakil hattı irtibatının 
yapılmasına bağlıdır. 

Bu irtibat, İ l e r Bankası Genel Müdürlü
ğünce, 1967 yılında ele alınıp 1969 yılı sonun
da. ikmal edilmek üzere plânlanmıştır. 

Ketenli kasabası ve civar köyler Beyşehir -
Seydişehir 30 kilo vatlık enerji hattının servi
se girmesinden sonra, ödenek ve teknik imkân
lara bağlı olarak bir sıra dâhilinde Bakanlı
ğımın köy elektrifikasyonu programlarında ele 
alınabilecektir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
Hususi 17.2.1967 

184 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 2 . 1967 gün, 7-329/3704-21058 
sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Sey
dişehir ilçesi Ketenli kasabasının gelişmesi ile 
ilgili, yazılı sorusunda söz konusu hususlar 
Bakanlığımı ilgilendirmediğinden, sorunun sa
dece Köy İşleri Bakanlığı tarafından cevap
landırılması gerekmektedir. 

Bilgilerinize a»rz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

Btem Erdinç 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

69 NCU BİRLEŞİM 

8 . 3 . 1967 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 
"bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı id
dialarını tahkik için kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (9/10, 10/10) (S. Sayısı : 
221) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1967] 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
-dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleş
meye karşı dıaha hızlı savaşmak için ne gibi 
tedbirler (alındığına dair Köy işleri Bakanın-
d:an sözM sorusu (6/171) 

3. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve 
sözlerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık 
«mrine alındığına ve bu konuda kaç soruştur
manın bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eği
t im Bakanından sözlü sorusu (6/176) 

.4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
«al'ın, şeker pancarı alım fiyatının, hangi öl
çüler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edil
diğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

5. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, işçi Sigortaları Kurumu tarafından So-
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

6. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 227 
sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işlersek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

7. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

8. — Kars Milletvekilli Âdil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy işleri Bakanından sözlü soru
su. (6/186) 

9. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu. (6/187) 

10. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin'de kontralit fabrikası kurm.ık 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

11. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'm, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/189) 

12. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, Ada-
na'da bütün fakülteleriyle bir üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

13. — Manisa Milletvekili Sami BMcîoğlu'-
nun, Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde ya
pılıp yapılmıyacağma dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

14. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele-



rinin kimlere verildiğine dair Ticaret ve Maliye 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/192) 

15. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hu
kuk işleri müdür, emniyet müdürü ve emni
yet kadrosunda vazifeli memurun nakil sure
tiyle yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/193) 

16. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1950 yılından bugüne kadar Türkiye'do 
sosyal konularda ne kadar yabancı araştırma
cı çalıştığına dair, Millî Eğitim ve Dışişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/194) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meyda
na gelen âfet ve sel baskınları sonucunda ne 
kadar maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna 
ve zarar gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım 
yapıldığına dair Başbakan, Bayındırlık, Tarım, 
Çalışma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, îmar ve 
İskân ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü soru
su. (6/195) 

18. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

19. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, ku
rulması derpiş edilen radyo istasyonlarından 
Erzurum ve Diyarbakır verici tesislerine bu
güne kadar ne miktar yatırım yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/197) 

20. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu. (6/198) 

21. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

22. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/201) 

2 — 
23. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-

un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

24. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm, 
turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
lama yılında, €İe alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma Bakanlarından 
sözlü sorusu. ('6/203) 

25. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van 
iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar bir 
kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

26. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Çal-
dıran'ı Doğu - Bayazıt'a bağlıyacak olaın yolun 
ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/205) 

27. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

28. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ceyhan Nehrinin anakolu ile Sav-
run, SuTibas adını taşıyan kolları ve Kozan'm 
Kilgen ve Doliçay suları üzerinde daha evvel 
yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve sula
ma etütlerinin ne safhada olduğuna dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü, soru
su (6/207) 

29. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe^ 
girdiği tarihten 10 Ekim 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerin memleketimizde almış oklu
ğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldu
ğuna ve hangi maden alanları için verilmiş bu
lunduğuma dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/208) 

30. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve İzmir 
gibi büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı 
adiyle açılmış olan mağazalarda teşhir edilip 
satışı yapılan yabancı menşeli malların, mem
leketimize hangi yoldan ithal edilmekte oldu
ğuna dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından-
sözlü sorusu (6/209) 
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31. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf

fer özdağ'm, eski Istan'bııl Savcı yardımcısı 
nm, 20 gün çalıştığı İnegöl Savcılığından, Nu
saybin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/210) 

32. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edilen 
çay fabrikasının kuruluş yerinin seçilmesinde
ki ekonomik ve sosyal zaruretler yanında tek
nik faktörlerin de müessir olup olmadığına da
ir Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/211) 

33. — Ma/rii«a Milletvekili Sami Biriicioğ-
lu'nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazi
feli bir öğretmenin, derste talebelerine Allah 
yoktur mealinde konuşmalar yaptığı hakkında
ki neşriyatın doğru olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) 

34. —• Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler As-
samblesi tarafından verilen kararın her hangi 
bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/213) 

35. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
hı'nun, Uşak'ın bâzı köylerinden, hava alanı 
olarak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000 
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/214) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
.Hazinenin .mülkiyet veya tasarrufu altında bu
lunan tarııma elverişli toprakların icara veril
mesi işleminde, hangi objektif kıstaslara göre 
hareket edilmekte olunduğuna dair Maliye Ba
klanımdan sözlü sorusu. (6/215) 

37. — Van Milletvekili Mehmet Erfdinç'in, 
beş ayda iki defa görev yeri değiştirilen Nu
saybin Savcısının nakline İstanbul A. P. teş
kilâtı ile yazdığı makalelerin sebebolduğu yo
lundaki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Adalet Balkanından sözlü sofrusu. ('6/216) 

38. — Sinop Millet vekili Hilmi İşgüzar'm, 
bilûmum nesmî binalar için Anlkara'da her yıl 
ödenen ıkira bedellerinin miktarına ve »kılar

da yapılan tadilât ve tamiratın kdıme aidoldu-
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ba
yındırlık balkanlarından sözdü sorusu. (6/217) 

39. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarımın adedine ve ka
çının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/218) 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediye Meclisi A. P. üyesi bir zatın 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrimeş-
ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatım 
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

41. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendimahi Hidro - Elelktrilk Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine daisr Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar 'Bakanımdan sözlü sorusu 
(6/220) 

42. — Van Milletvekili Mehmıet Erdinç'im, 
Van ili içinden geçen Akköprü ve Kurubaş de
relerinin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından 
sözlü sorusu. (6/221) 

43. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'im, 
Van İM Erciş ilçesinde yapılması düşünülen 
Koçköprü Barajı etütlerinin me safhada oldu
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/222) 

44. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen dere
nin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
sorusu. (6/223) 

45. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Eroi§ ilçesini ve güzergâhında bulunan 10 - 12 
iköy arazisini sulayan toprak kanalın ıslahı ko
nusunda bir hazırlık olup olmadığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımdan sözlü sorusu 
(6/224) 

46. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ilinde, yeniden DSİ Bölge Başmüdür
lüğü ihdasının düşünülmekte olup olmadığına 



dair Enerji ve TaJbiî Kaynalklar Bakamından 
»özlü sorusu. (6/225) 

47. — Sinop Milleıtveıkili Niyazi özıgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa ıcdilmelkte olan .mieısfeenlene dış ınemlöket-
lerden yardım yapılmış olup olmadığıma dair 
İmar ve Isıkân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

48. — Van Milletvekili Mıehmet Erdinçkı, 
Van - Gevaş Beyarkı sulama projesinin yeniden 
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kayaıdklar Balkanından s'özlü 
sorusu. (ı6/227) 

49. — Van Milleltveikili Mehmeıt Erdinçin, 
Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 nöi Böl
ge Müdürlüğünün bir şubesinin açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
banından sözlü sorusu. (6/228) 

50. —• Van Milletvekili Mehmeıt Erdinç'in, 
Gıevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yoliylc Er

ciş , - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 
edilmiyceeğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/229) 
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Araştırma Komisyonu . 21 . 2 . 1967 
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i İ 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi ses bantlarında ve tutanaklarınla sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddiası üzeri

ne, Anayasanın 88 ııci maddesi uyarınca Millet ' [celisinin 16 . 12 . 1966 gün ve 22'6 sayılı kararı 
ile kurulmuş olan Meclis Araştırma Komisyonu, gerekli bilgileri toplamış, konuyu en ince te
ferruatına kadar incelemiş ve raporun «sonuç» 1.ısınında ifade edil on kanaate varmıştır. 

İddia : 
1. Tahrifat iddiası (ince, Millet Meclisinin 6 . 3 . 1966 Pazar günkü 63 neti Birleşiminde An

kara Milletvekili Sayın Osman Bölükbaşı tarafın lan ortaya atılmış; Sayın Başbakanın, Millet Mec
lisinin 27 . 2 . 1966 Pazar günkü 58 nci Birleşiminle yaptığı konuşmanın «Buhran ve huzursuzluğa 
nasıl çare buluruz» diyen kısmında (seçimleri ye ;iliydim) dediği halde, Türk Milleti önünde 
bunu inkâ* ettiği ve Meclis bantlarında da buna uygun tahrifat yapılarak bu sözün (seçimi ye
nilemek) haline getirildiği, ifade edilmiştir. 

2. Konu ile ilgili olarak Meclis Başkanlık Divanının yaptığı tahkikatın sonucu Genel Ku
rula sunulduktan sonra M. P. nin ve Sayın Os ıan Bölükbaşı'nm yayınladığı bildirilerde ve 
Meclisin 12 . 12 . 1966 Pazartesi günkü 17 nci iUrlcşimindc, bu hususta bir Meclis Araştırma 
Komisyonu teşkili hakkındaki önergelerin müzakeresi sırasında, iddianın sözler yönünden şekli 
değişmiş, «Seçimi yenileriz» sözünün, «Seçimi yenilemek» şeklinde tahrif edildiği sonra da tekrar 
«Seçimi yenileriz» şeklinde ikinci bir tahrifat yakılarak eski hale getirildiği ifade edilmiş; hattâ 
Bölükbaşı tarafından, bantta, alkışların yerlerimin de değiştirildiği iddiasiyle tahrifatın üç. defa 
yapıldığı kesin bir ifade ile ileri sürülmüştür. 

KOMİSYONUN YAPTIftl İNİELEMH VE ARAŞTIRMA 

1. Komisyonumuz, bu hususta Meclis Araştır; ıası Komisyonu teşkili için önerge vermiş olan 
Erzurum Milletvekili Sayın İ. Hakkı Yıldırım ve Yozgat Milletvekili Sayın İ. Hakkı Akdoğan'-
dan, konu hakkındaki bilgi ve delillerini istemiştir. 

a) Erzurum Milletvekili Sayın İ. Hakkı Yıldırım, iddia sahibi olmadığını, iddianın çok vahini 
olması söböbiyle, hakikatin meydana çıkması için Meclis Araştırması istediğini, ifade etmiştir. 

b) Yozgat Milletvekili Sayın f. Hakkı Akdof-an da, komisyon üyesi olduğunu, ica'bettiği za
man komisyona bilgi vereceğini, delillerin bizzat Osman Bölükbaşı tarafından komisyona ibraz 
edileceğini ifade letmiştir. 

2, Komisyonumuz, Ankara Milletvekili Sayın Osman Bölükbaşı'yı; ^şahit olarak dinlenmelerini 
istediği, Konya Milletvekili Sayın Faruk Önder ve Kırşehir Milletvekili Sayın Meıııduh Erdenıir'i 
dinlemiş ve iddia ile ilgili delillerini istemiştir. 
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a) Bölükbaşı, Önder ve Erdem ir-'in şifahi b yanlarında, daha önce Mecliste ileri sürdükleri 

hususlar dışında yeni bir şeye rastlaııanıamıştır. 
Delil olarak da, tahrif edilmiş olduğunu iddi;1 ettikleri bant kopyasını ve eski Tutanak Müdürü 

merhum Salih Onar'in imzasını ve mührü havi 3 sayfalık tutanak suretini göstermişler; aneak, 
bunları komisyona vermekten kntinıa etmişlerdir. 

b) Tahrif edildiği iddia edilen bajıt kopyan üç defa, banda alınmış ve komisyon huzurunda 
bir zarfa kapatılıp zarf imzalanmıştır. Sekiz say Fa I ık zabıt suretinin bir sayfasının ve bunla
ra ekli Tutanak Müdürlüğü yazısının dosyada mevcut fotokopileri ile mutabakatı tesbit edilmiştir. 

Başka bir delil ibraz edilememiştir. 
3. Komisyonumuz, Bölükbaşı'dan, 6 . 3 . 1966 tarihinde Mecliste yaptığı konuşmaya mesnedolan 

«Bir kısmı yırtık» tutanak suretini istemiş; bunun ham zabıt olduğu, bir mâna ifade etmiyeceği ve 
kaybolduğu ifade edilmiştir. 

4. Komisyonumuz araştırmayı genişletmiş, d; i ha önce bu hususta Meclis Başkanlık Divanınca 
yapılan tahkikatın dosyasını; Sayın Başbakanın konuşmasını tesbit eden Meclis bandını; bu konuş
ma tutanağının (58 nci Birleşim) arşivdeki orijinalini; konu ile ilgili olarak Mecliste yapılan bütün 
konuşma tutanaklarını celbetmiş; ayrıca, Tutanak Müdürünü, bantları muhafaza eden eski Tutanak 
Şefi Şakir Doğanay'ı konu ile ilgili konuşmayı iik defa tesbit ve deşifre eden stenografı ve bahis 
konusu tutanak matbaaya gitmeden son kontrol ve tashihi yapan Tutanak Şefini dinlemiştir. 

a) Dinlenen memurlar, meselenin teknik yönünü tefarruatiyle Komisyonumuza anlatmışlar, bir 
sahteciliğin ve tahrifatın katiyen bahis konusu olmadığını, olamıyacağmı; meselenin her birleşim 
tutanağında yapılan yüzlerce tashih ameliyesinden biri olduğunu ifade etmişlerdir. 

5. Komisyonumuz, 17 . 1 . 1967 Salı günü saat 15,30 da, TRT - Meclis ve tahrifat yapıldığı 
iddia edilen bantları karşılaştırmak ve konu hakkında teknik bilgilerine müracaat etmek üzere ha
zır bulunan üç TRT mütehassısının da iştiraki il o TRT Kurumu Genel Müdürlüğü ses alma odasın
da toplandı : 

a) Sayın Başbakanın Meclis'teki 27 . 2 . 1066 tarihli konuşmasının TRT'deki bandı (ki bu 
;bamt asıl bant olup ehemmiyetine binaen TRT'ce bir zarfa kapatılıp imzalanmış) Komisyon huzu
runda açıldı, iddia ile ilgili kısmı dinlendi. ^ 

Bir zarf içinde kapalı, imzalı ve mühürlü Meclis bandı da Komisyon huzurunda açıldı. İddia ile 
ilgili kısmı dinlendi. 

Yine, Komisyonumuz trafmdan Sayın Bölükb: şı'nm teypindon alman ve tahrif edilmiş olduğu 
iddia edilen Meclis bandının kopyası olan, kapalı ve imzalı bir zarf içinde bulunan bant, Komisyon 
huzurunda açıldı dinlendi. 

b) Üç bant karşılaştırıldı. Her üçünde de iddia ile ilgili kısmın «Seçimi yenileriz» olduğu, her 
üç bandın her yönden biribirine mutabık olduğu tesbit edildi. 

c) Alkışlarla ilgili iddianın araştırılması yönünden, her üç banttaki alkışlar mütehassışiarca kro
nometre ile tesbit ve tahlil edildi. Her üç banttaki alkışların süre ve şiddetlerinin aynı ve 11 saniyelik 
olduğu tesbit edildi. 

d) Her üç "banttaki sözlerin süre ve tonların n aynı olduğu ve üçünün de Sayın Başbakana aid-
olduğu tesbit edildi. 

e) Her hangi bir bantta iddia edildiği gibi l i r tahrifatın yapılıp yapılamıyacağı mütehassıslara 
soruldu. Böyle-bir tahrifatın mümkün olamıyacağı, zira bir kelime silinip yerine başka bir kelime 
monte edilse bile fondaki sesin de silineceği, bu takdirde de, elde karşılaştıracak sıhhatli bir bant bu
lunmasa dahi, kulakla bu tahrifatın derhal anlaşılacağı, ifade edildi. 

f) Yapılan karşılaştırma ve mütehassısların, sarih, kesin beyanları bir tutanakla tesbit edildi 
Mevcut Komisyon üyelerine ve mütehassıslara imzalatıldı. 

•6. Komisyonumuz, 19 . 1 . 1967 tarihli topiantısın'da Yoızgat Milletvekili Sayın İ. HaJkkı Akdo
ğan'in ; 

a ) Sesi yazıya çeviren bir maîkinanın bulunup bu'lunımaidığınm araştırılması ve varsa bant
lardaki iddia ile ilgili sözlerin bir de bu maklina^an geçirilmesi için araştınmanm gıeniştetliLmesıi 
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'hakkındaki teklifi, durum tavazzuh etmekle beraber, iddia sahiplerinin bu arzularının da yerine 
'getirilmesi gerekçesiyle kalbul edildi. 

b) Bıölükbaşı'nın yedinde bulunan bamdm, yüksek devirle bir kopyasının alınıp bir kere da
ha TRT de diğer bantlarla karşılaştırılması yolandaki teklifi reddedildi. 

7. Komisyonumuzun, 26 . 1 . 1967 tarihli toplantısında : 
a)1 'Toplantıya iştirak etmiıyen Yozıgat Milletvekili Sayın 1. Hakkı Akdoğan'ın da hazır bulun-

ıması için toplantının bir gün sonraya tehiri için M. P. tarafından yapılan gayriresmî talep, Baş
kanca benimsenerek oylandı ve reddedildi. 

b) .Sesi yazıya çeviren bir makinanm olup olmadığı hakkında, bu hususta bilgi verebilecek 
resmî müesseselere yazılan yazıların cevapları okundu. Böyle bir makinanın dünyada ve Türki
ye ide bulunduğuna dair katı bir bilgiye raslananradı. 

c) Ordu-Doğu Teknik Üniversitesine bu hususta yazılan yazının cevabının beklenmesine lü
zum olmadığı ve bundan sarfınazar edilmesi hakkındaki teklif mevcudun ittifakiyle kabul edildi. 

d) Araştırmanın bu safhada yeterli olup olmadığının oylanması teklifi oylandı ve araştırma
nın yeterli olduğu, başka bilgi toplamaya ve inceleme yapmaya lüzum olmadığı mevcudun ittifa
kiyle kabul edildi. 

e) Toplanan bilgi ve delillerin müzakere ve münakaşası yapıldı. 
f) Raporumuzun, netice kısmında ara ettiğinuiız hususlar, konu hakkında Komisyonumuzun 

kanaati olarak mevcudun ittifakı ile tesbit ve kabul olundu. 
8. 28 . 1 . 1967 tarihinde Komisyon Başkanlığı, Yozgat Milletvekili Sayın 1. Hakkı Akdo-

ğan'm yazılı bir tekriri müzakere talebi ile ona ekli ve bir tüccarın imzasını havi bir yazı aldı. 
Bu sebeple Komisyonumuz 30 . 1 . 1967 tarihinde tekrar toplandı. 
a) Tekriri müzakere talebinde ve ekli yazıda Osiloğraf denen bir aletle Ankara Fen Fakülte

sinde ve İstanbul Teknik Üniversitesinde, iddia ile ilgili bantlardaki söylerin tahlil edilebileceği 
ifade ediliyordu. Bu husus ve diğer (gerekçeler uzun boylu müzakere edildi. 

Neticede tekriri müzakere talebi ekseriyetle reddedildi.. 
b) 26 . 1 . 1967 tarihli Komisyon toplantısında alman karar gereğince raporun yazılarak, Ko-

mıisyom üyelerine imzalatılıp Meclis Başkanlığına gönderilmesine karar verildi. 

SONUÇ 

a) İddianın aslı Meclis bantlarında ve tul unakl arda sahtecilik ve tahrifat yapıldığıdır. 
b) İddiayı ispat için ileri sürülen delillerin en mühimmi; üzerinde tahrifat yapıldığı iddia 

edilen bant kopyasıdır. TRT Kurumunda üç mütehassısın da iştiraki ile Komisyonumuzca ya
pılan karşılaştırma ve çok titiz bir araştırma ile bu bantla TRT ve Meclis bantlarının mutabık 
olduğu kesin olarak t esi) i t edilmiştir. 

Bu sarih durum karşısında Meclis bantlaı mda bir sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddiası 
mesnedini kaybetmiştir. 

c) İkinci delil olarak ileri sürülen, merhum Tutanak Müdürü Salih Onar'ım, imzasını ve 
mührü havi 8 sayfalık tutanağın iddia ile ilgili kısmı <iSeçimd yen'iilemjek» şeklindedir. 

Bu hususta yapılan inceleme ve araştı im ada; ilgililerin ve bilhassa 'iddia ile ilgili pasajı 
Mecliste steno ile tesbit ye o gün deşifre eden stenografım, açık ve samimî beyanlarından 
anlaşılmıştır ki, hu durumun tahrifatla alâkası yoktur. Zira, konuşmayı ilk tesbit ve deşifre eden 
stenograf, kelimenin sonunu tamaımlıyaımadığmıı, deşifre ederken, «uıasıll olsa teyple kontrol 
edilecek» diye «.. seçimli yenilemek» diye yazıp yanyana üç nokta koyduğunu ifade etmiş, tu
tanağın orijinali üzerinde yapılan inceleme bu beyanı teyidetmiştir. 8 sayfalık tutamağın bi-
rinöi kontrolünü yaptığı, üzerindeki paraftan anlaşılan ve halen Tıp Fakültesi Pslişiyatri kli
niğinde tedavi edilen K. Kamer Özgör tarafından, kelimenin zühulen, aynen bırakıldığı; bi-
lâıhara 58 nci Birleşim tutanağı matbaaya gönderilirken ikinci defa teyple kontrol e dikliği ve 
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bu kontrolda da ayrıca birçok tashihler yapıldığı ve bu meyanda, «iyenil'emck» kelimesinin, «inek» 
in üzeri çizilerek «yeınilleriz» şeklinde açık ve samimî bir tashihe tabi tutulduğu anlaşılmıştır. 

d) iddia sahipleri iddialarını ispat ede'eek başkaca bir delil ileri sürçmemişler ve iddia mesnetsiz 
olarak ortada kalmıştır. 

e) Konu ile ilgili tutanağın da üç bantla mutabakatı tesbit edilmiştir. 
i') Komisyonumuzun 2fi . 1 . 1967 tarihli toplantısında, Meclis ses bantlarında ve tutanaklarda 

sahtecilik ve tahrifat yapılmadığı kanaatine mevcudun ittifakiyle varılmıştır. 
Yüce Meclise say giy] e sunulur. 

Araştırma Komisyonu 
Başkam Başkanvckili Sözcü Kâtip 
Kütahya Ankara Erzurum Çorum 

M. Ersoy t. S. Ilatipoğlu İ. II. Yıldırım. A. Uy mi 

Bolu 
A. (J akmak 

Bolu 
N. Bayramoğlu 

Kars 
C. N. Koç. 

izm it
il/. Döşemeci 

Siirt 
N. II. Oran 

Kütahya 
Raporun 6 - a ve 8 ne i mad
deleri üzerinde söz hakkım 

saklıdır 
//'. Erdoğmuş 

Antalya 
/ / . A. Akın 

Yozgat 
Muhalefet şerhim 

ilişiktir 
/. II. Akdoğan 

Eskişehir 
. Asbuzoğlu 

Bursa, 
Raporun 8 nci maddesi (a) $ 
fıkrası üzerinde söz hakkım 

saklıdır 
S. Çanga 
Diyarbakır Kars 

E. İskenderoğlu Â. Kurt el 

Adıyaman 
A. At alay 

Komisyon Üyesi Yozgat Milletvekili İsm.ül Halikı Akdoğan'm muhalefet şerhi 

Komisyonun yaptığı araştırına sonunda: 
.1. Meclis zabıtlarının değiştirilmesine teşebb'.s edildiği, ve bu sebeple zapta önce Başbakanın «Se

çimi yenileriz» şeklindeki beyanının «seçimi yenil 'inek» şeklinde yazıldığı, Grupumuzun yazılı müra
caatı üzerine 'bize verilen zabıt örneğine de yine Başbakanın beyanının «Seçimi yenilemek» şeklinde 
yazıldığı, 

2. Başbakanın bu konuşmasında «Muhterem Deyetiniz Anayasaya göre seçimi yenilemek hakkını 
her zaman haizdir.» Demesi üzerine çok hafif ve iki saniye süren bir tezahürat yapıldığı ve bu arada 
Başbakanın «Seçimi yenileriz» şeklinde konuştuğu bunun üzerine de 9 saniye süren şiddetli ve sürekli 
tezahürat yapıldığı, görülmüş Meclis zaptına, ise iki saniye süren alkışın «Şiddetli alkış» şeklinde ve 
şiddetli ve sürekli olan 9 saniye devanı eden alkışın ise «Alkış» olarak geçirildiği anlaşılmıştır. 

3. Meclis ses bandında tahrifat yapıldığım ispat zımnında istediğimiz tevsi tahkikat talepleri ile 
tekriri müzakere talebimiz reddedilmek suretiyle hakikatin meydana çıkarılması engellenmiştir. 

4. Gerek yukarıda üç madde halinde gösterilen hususlar gerekse raporun Yüce Mecliste müzake
resi sırasında arz edeceğim sebepler yüzünden muhalinin. 

Komisyon Üyesi 
Yozgat 

İsmail Haklı Akdoğan 

- « • » • 
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