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, İktisıat ve İşletmecilik bölüımıümin fakül-

I 



M. Meclisi B : 73 1 5 . ' 3 . 1967 O : 1 

Sayfa 
te haline getirilmesinin düşünülüp düşü
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onan'ın, Özel Okullar Kanununa istina
den, bugüne kadar, kaç lise ve yüksek 
okulun faaliyete geçmiş olduğuna dair 
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5. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-
soy'un, Şeker Şirketi tarafından 1966 se
nesinde dağıtılan biçer - döverlerin Zi
raat B anık asınca yapılan taksit, işlemlerin
de eşitsizlik yapıldığı iddialarımın doğru 
olup olmadığına dair sıoınu önergesi ve Ti
caret Bakam Sadık Tekin Müftüoğlu'nun, 
yazılı cevabı (7/261) 234:235 

•6. — Muğla Milletvekili Seyfi Sadi 
Pencap'm, Muğla'nın Marmaris ilçesine 
bağlı Söğüt köylerinin, PTT açılması içini 
vâki müracaatlarına hangi gerekçeyle 
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gesi ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ıri 
yazılı cevabı (7/289) 23 6 

8. — İçel Milletvekili Kemal Ata-
man'm, Beyşehir gölündeki avlanma 
ihalesine dair sio.ru önergesi, ve Maliye 
Bakanı OJhat Bilgehan'ın yazılı cevaıbı 
(7/307) 237:239 

9. — Eskişehir Milletvekili Hayri 
Başar'ım, Sakarya nehrinin, Kavuncu köp
rüsünden. Oiiltelere kadar olan hısımının 
da tomıi:ılenip tomizlcınmliyeeeğlınc dair 
sıo«:ıu önergesi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı İbrahim Dcrincr'in ya
zılı cevabı (7/335) 239:240 

10. — Adana Milletvekili Kemal San-
ibrailıinıoğlu'nun, Adana Radyosunun, 
Mersin'e naklolunacağı söylentilerinin 
•doğru olup olmadığına dair soru öner
gesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Nûhad 
Kürşad'ın yazılı cevabı (7/337) 240 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

'Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan, üçüncü 
demir - çelik fabrikasının kurulacağı yerin, coğ-
Tafi, ekonomik ve sosyal bakımlardan Sivas ili 
•olması lâzımgeldiğıine, 

Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın, senatör ve milletvekillilerinin aldıkları öde
nek hakkında kaımu oyunda yanlış kanılar bu
lunduğuna, buram gideıllmıosi için açıklama ya
pılması gerektiğine dair demeçte bulundular. 

'Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Kara
deniz Teknik Üniversitesinin öğretim üyesi bu
lunmayışı yüzünden feci 'durumda olduğuna vo 
gercikM tedbirlerin alınmasına dair demecine 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz cevap ver
di. 

Deniz İş kanunu tasarısı tekrar açık oya su
nularak oyların ayırımı sonunda kabul olundu
ğu bildirildi. 

İş kanunu tasarısının 
bir süre görüşüldü. 

maddeleri üzerinde 

15 . 3 . 1%7 Çarşamba günü saat 15,00 to 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,50 de son-
vcrildi. 

Başkan 
Başkanvokilî 
is mail Arar 

Kâtip 
Kars 

Ifaızaffer Şamiloğlu 

Kâtip 
Manisa 

Önol Sakar 
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SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Afyon Karalıosnır Milletvekili Murat 

Ömer'in, Afyon ilinin Emirdağ ilçesine bağlı 
Aday azı köyünün su taşkınlarından korunması 
'konusunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/344) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
öner'in, Afyon ilinin Bolvadin ilçesine bağlı 

Karayokuş köyünün, İnilidenc mevkiine takınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı 
soru öneırgeai, Imıar ve İskân Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/345) 

3. — İanıir Milletv<ekili Mustafa Uyar'm, 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulan
masına dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri 
Bakanlığına gönde mlım'işıtir. (7/346) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
TASARILAR 

1. — İ l l i sayılı Askerlik Kanununla geçici 
'bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet Teş
kilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dadr kanun tasarısı 
(1/340) (Millî Saıvuımma ve İçişleri Komisyonla
rıma.) 

2. — İnsan halkları ve anahürriyetlerini ko
rumaya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 nu
maralı Protokolün omıylanırnaısının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı (1/341) (Dış
işleri Koımiiızıy onuna.); 

TEKLİF 
3. — Cumhurıiyû't Senatosu Yozgat Üyesi Sa

dık Antukmaç ve Trabzon Milletvekili Hamdi 
<0.rho'<un, tapu sieJİ binalarının inşası veya sa-
tınalınması içiın alınacak hare hakkında kanun 
teklifi. (2/4G6) (Maliye ve Plân Komisyonları
na.) 

RAPORLAR 
4. — Milletlerarası çalışma teşkilâtı genel 

konferansının kırkbeşinci toplantı dcmeımi sı
rasında Ikalbul edilen 116 sayılı Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna daıir ka
nun tasarlısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyon
ları raporları. (1/309) OGündeımıe) (S. Sayısı r 
228) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kıral-
lığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik hak
kında Genel Sözleşmemin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanon tasarısı ve Dışişleri 
ve Çalışma komisyonları raporları. (1/315) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 229) 

!6. — Makmalarıdan korunma ile ilgili 119 sa
yılı Milletlerarası Çalışıma Sözleşmesinin 'Onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Di'Şİışleıri ve Çalışma komisyonları ra
porları. (1/319) (Gündeme) (S. Sayısı : 230) 

Cumhuriyet Senatosundan Gelen işler 
'7. — Gider Vergileri kanununda bâzı de

ğişiklikler yapılması hakkında Ikanun tasarısı 
(1/300) (M. Meclisli Geçici Komisyonuna)! 

^ • » 
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BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili îsmail Arar 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamitoğlu (Kars), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 73 nıcü Birleşimini! açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoşklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluk vardır, görüşmelere baş

lıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJysaVm, 
pancar paralarını alamıyan üreticilerin sıkıntı 
içinde bulunduklarına, bu konuda tedbir alın
ması gerektiğine dair demeci ve Devlet Bakanı 
Befet Sezgin'in cevabı. 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Sayın 
Hayrettin Uysal, pancar üreticisinin ödenmi-
yen paralrmın ödenmesi ve üreticinin durumu 
üzerinde gündem dışı söz istemişsiniz. Buyurun 
Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Sakarya bölgesin
de 10 bin pancar üreticisi, pancar paralarını 
hâlâ alamamıştır. Bundan bir ay önce durumu 
yine yerinde görmüş ve incelemiştim. Pancar eki
cisinin zor' durumda olduğunu, geçini sıkıntısı 
içersinde, perişan bulunduğunu bir telle Sayın 
Başbakana arz etmiştim. Pancar paralarının 
ödenmesi için dikkatini çekmiş, uyarma görevi
mi yapmıştım. Pancar paralarının ödenmesi 
bir yana cevap bile alamadım. 

Köylülerin feryatları, çilesi devam, etmek
tedir. Ramazan ayını yokluk içinde geçiren pan
car üreticisi bayramda çocuğuna, evine söker al
maktan bile yoksun bırakılmıştı. 

Aldığı ürünün parasını ödemiyen, fabrika 
kapılarında Şeker Şirketi önünde üreticiyi sü
ründüren böylesine bir pancar politika düzeni 
alkışlanacak bir düzen değildir. 

Tüketim .maddelerine arka arkaya zam ge
tiren bir Hükümet - bir iktidar geçim sıkıntı

sı içersinde bunalan, ıstırap çeken pancar üre
ticisine, köylüye sırtını dönmüştür. Kışın en 
şiddetli günlerini, en basit ihtiyaçlarını temin
den uzak geçiren pancar üreticisi, çocuğuna bu
gün bir paibuç, karısına üç metre basma alamı-
yacak bir durumda'dır. 

Bütün bunlardan başka pancar paralanın 
zamanınlda köylüye ödeyeımiyen iktidar, pancar 
üreticisini, faizcilerden borç para almak yolu
na da itmek surcriyle, sömürülmeye mahkûm 
etmektedir. 

Diğer yandan da köylü, pancar parası kar
şılığı olarak aldığı ihtiyaç maddeleri dolayı -
isiyle borç alltında ezilmektedir. Zorunlu mad-
leri veresiye temin ettiği için değer fiyatın
dan çok daha pahalı ödeme yükleri altına gir
mektedir. Bu, üreticiyi düşünen bir politika 
değildir. 

İktidar pancar üreticisini, köylüyü düşünü
yorum, kolluyorum diyebilmek için, böylesine 
bir pancar alım düzenini değiştirmelidir. Pan
car üreticisi sefaletten, perişanlıktan kurtarıl
malıdır. 

Kurban Bayramının yaklaJbması üzerine 
10 000 pancar ekicisi Sakarya'da çok daha zor 
bir duruma itilmiş bulunuyor. Pancar ekicileri
nin feryatlarına kulak tıkamanın, bu köylük
lerin üstıralbını duymamanın izahı mümkün de
ğildir. 

Hükümet bu konu üzerine hemen eyilmeli, 
pancar paralarını ödemelidir. 

Saygılarımı sunarım. 

— 184 
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BAŞKAN — Devlet Bakam Refet Sezgin, 
buyuran efendim. 

DEVLET BAKANI EEFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, ımuhtereım millet
vekilleri, istihbaratuma göne ilki gün kadar ön
ce Sakarya 'dan buraya avdet eden Sayın Mil-
Mvekili Hayrettin Uysal'in, bugün Sakarya'da 
pancar müstahsilinin pancar bedelleri hakkın
daki duruımunıu mutlaka 'bilmesi iktiza 'eder 
idi. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Biliyo
rum Sayın Bakan, bugünkü gazetelerde vıaır. 

BAŞKAN — Lûtfletn karşılıklı konuşmayın 
efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De-
vaimla) — Burada gerçeğin dışarısında, ama 
tamıaımen dışarısında ve mutlaka siyasi ımıaksat 
ile mutlaka mevcudolan bir durumu başka isti
kamette dile getirmek ve gaynihakiki beyan
larda bulunmıak Hükümeti vatandaşın gözünde 
samıki ımlüstahsilm meseleleriyle 'meşgul oüımu-
yorımuş gibi bir durumun içerisinde göstermek • 
bakımından konuşma yapıldığı cihetle üzüntü
lerimizi arz etmek mecburiyetindeyiz. Bundan 
bir hafta kadar evvel Adapazarı'nda pancar 
müstahsilinin alacağının tevziine haşlanmış bu
lunmaktadır. Tediye yapılmaktadır. İki gün 
önce Sakarya'dan avdet eden milletvekili bunu 
bilmektedir. Bunu bilmiş <olmasma ırağme'n hu
zurumuzda Hükümet panoar müstahsilini Mzc'i-
lerden borç para almak üzere, mıesıeileleriyl'e il-
gilenmiyen bir halde bulunmuş, ımuztaır duru
ma düşünmüş, onları sömürülmeye terk etmiş, 
'gibi, cereyan etmiyen foir muameleyi cereyan 
Citaiiş gibi gösteranektedir. Bu, isabetli de'ğil^ 
dir. 

Kaldı ki, şekere yapılan zam 'meselefeinin kar
şısına çıkanlar 50 kuruş aaımimı Hükümetin hasn-
gi gerekçeyle yaptığını, yapmak ıztırarmda 
kullandığını buradan Sayın Başbakanın lağzm-
dan ifade etmiş olmasına rağmen, hunm bir zaım 
politikası, aaım edebiyatına ıbağlıyanilar, Şeker 
Şirketinin 'bundan ön'ce pancar (îüüstahsılına is
tihkakını ödeme durumunda bulunmadığını dik
kate almamak suretiyle Şeker Şirketinin 
ımilyara varan borcunu dikkate almamak 
suretiyle 'bunu tedavi etmek ve pancar 
müstaıhsılına pancar bedelini ödeme im

kânlarım sağlamaya matuf tedbirin karşısınla 
Yüee Huzurunuzda ve vatan sathında nasıl 
çıktıkları da yüksek malûmunuz bulunmaktadır. 
O itibarla bu davranışları, bu zihniyeti filhal 
Sakarya'da pancar ımüstahsılıraa alacakları bu
lunan pancar bedeHerinin tediyesi sebebiyle ne 
şekilde .mülâhza edilmesi lâzıımjgeldiğilni takdir
lerinize terk ederim. Saygılarımı sunarım. (A. 
P. sıralarmdan alkışlar.) 

2. — Gümüşane Milletvekili Sabri Özcan 
Sariın, Gümüşane ili dâhilinde bulunan ma
denlerin de göz önüne alınarak, üçüncü demir 
ve çelik fabrikasının ünitelerinden bir kaçının 
bu bölgede yapılması ve bölge halkına i§ sahası 
açılması hakkında gündem dı§ı demeci 

BAŞKAN — Sayın Sabri özcan San burada 
mı efendim, Sayın Sa'bri Özcan San? Efendim 
siz gündem dıişı söz konusunu belirtmemişsiniz 
önergenizde. Nedir efendim konu? 

SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Üçün
cü demir ve çelik fabrikalariyle ilgili. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özcan San. 
SABRI ZÖCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, üçündü delmir ve 
çelik fabrikaHarmın yerlerinin tesbiti için araş-
tınmalar yapılırken, Gümüşane, Giresun, Trab
zon, Rize ve dolaylarının da göz önünde tutul
ması mıaksadiyle ilgililerden rica için gündeım 
dışa söz (almış hulunuyorum. Bu maksatla geçen 
sene burada huzurunuzu tekrar işgal etmiştim. 

Biz Torul kazamızda hu maksatla 'bir de 
dernek Irarımıışuzdur. Bu dernek bilimsel çalış
malara 'başlamıştır. Aana, Koraltan arkadaşım 
darılmasın, (biz halk şairlerine destanlar 
yaptıramadık Ibroşürlcr neşrettireımedik, ro
zetler 'bastıraımadık. Çünkü, fakir bir ül-
ikenin fakir çocuklarıyız, isveç maden bil
ginlerinden birisinin iddiasına göre, - ki iddia 
ona aittir - bütün dünyada ilk defa maden ça
lışmaları Harşit vadisinde yapılmıştır. Frank-
lin - Bovillon Ankara itimatnamesini imzalar
ken bir imtiyaz istemiş. Nereden demişler? Har
şit vadisinden demiş ve 30 senelik bir imtiyaz 
da almıştır. Sonra (bakmış yol yok, iz yok, enerji 
yok ve rantabl olamıyacağını 'anlayınca vaz
geçmişler. Şimdi 'bugün Torul'dan Tirebolu'ya 
kadar gayet sağl'aım bir yol yapılmıştır. Biraz 
daha himmetle bugünkü standartlara uyduru-
labiBr. Bayındırlık Bakanlığından bunu istir-
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toaım ettim, buradan da tekrar duyurmak iste
rim. Harşit Sanltrali 1968 de hizmete girmek 
üzeredir. Tarut araçlarının en ucuzu vapurdur. 
Evvelce ki, 'bugün de hâlâ öyledir Divriği'den 
Karabük'e, Ereğli'ye kömürün ayağına giden 
•de'mir cc'vlıeıiıorinin yerine şayeit bizin; 'bu ar
zumuz taha'kku'k ederse, bu defa E regli'dem, 
Zonguldak'tan ımaden cevherinim demir cevhe
rinin ayağına kömür gelecekti'r. Bu sunetle da-
ha ekonomik olacaktır. 

Gümüşane'dc bilhassa Torul kazamızda 80 
kilometre dâhilinde bir demir sahası vardır. 
Bayburt merkezindo Karata§ mevkiinde Pulur 
ve Kitre köylerinde, Kelkit kazamızın Köse, 
Altıtaş, Irha, İshale, Köküt köylerinde, mer
kez kazamızın Midi, Zirli, köylerinde, Torul 
kazamızın Dcreağzı, Eğrikar, Sulumaden, Ko-
rukalanı, Madenyanı, Beytarları, Ayıbeii tar
lası, Demircikaya, Yellicemağara, Karadere, 
Arabameydam, Keçiyatağı, Tilkicik, Caka-
köy, Kaçangı, Fırfıra, Perdekıran, Kösderc, 
Tancra, Deremadeni köylerinde madenler bulun
muştur. Vaktiyle Uluköy'dd demir madenini 
bulmuşlar, ondan bir örs yapmışlar, orada ken
di imkânlariylö eritmek suretiyle örs yapmış
lar. Hâlâ Yurdemir adında soyadı taşıyan bir 
ailenin şimdi o örs yanındadır. 

Demir - Çelik İşletmesinde kullanılan Dolo
mit madeni, bugün Torul kazamızda bulunmuş
tur. Biz Dolomiti dışardan ithal ederiz. Bu
nun için bizim istirhamımız Hükümetten, diğer 
yerlerde araştırmalar yaparken bu Karadeniz 
ibölgesini de göz önünde tutmasını ve bu suretle 
hiç olmazsa bu demir - çelik ünitelerinden bir
kaçını da bu bölgede yapmak suretiyle bu böl
genin fakir halkına1 bir geçim yolu sağlaması
nı istirham ederim. Saygılarımla. 

3. — Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, komisyonun görev süresinin 25 
Marttan 25 Nisan 1967 tarihine kadar uzatılma
sına dair tezkeresi. (10/4) 

BAŞKAN — Deprem 'bölgesinde araştırma 
yapmakla görevli komisyon, görev süresinin 
uzatılmasını istiyor. Bu münasebetle Komisyon 
Başkanı Sayın Muhiddin Güven'in verdiği öner-
beyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Komisyonumuzun mahallî tetkik mevzuları 

bitirilmiş ve rapor tanzimine başlanmıştır. Ara
ya bayram tatili girmesi dolayısiyle, verilen 
mehil içinde raporun müzakere ve intacedil-
mesi mümkün görülmediğinden son ve kesin 
olarak çah.jmr; müddetinin bayram tatiline te
sadüf eden 25 Marttan 25 Nisan 1967 tarihine 
kadar bir ay uzatılmasını saygiyle arz ve tek
lif ederim. 

Deprem Bölgesi Meclis Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
Muhiddin Güven 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun görev 
süresinin 25 Nisana kadar uzatılmasını oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
lcr... Kabul edilmiştir. 

•Sayın Akdoğan, sizin söz talebiniz araştırma 
ile ilgili zannederim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Evet. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

4. — Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 
bantlarında, sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddia
larını tahkik için kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonu raporu. (9/10, 10/10) (S. Sayısı : 221) 

BAŞKAN — Bu konuda rapor okunduktan 
sonra sayın arkadaşlar konuşmuşlar, Saym Celâl 
Nuri Koç konuşurken vaktin gecikmesinden do
layı birleşim kapanmıştır. 

Söz sırası şöyle kaydedilmiştir : Saym Celâl 
Nuri Koç, Saym Şevket Asbuzoğlu, Saym Os
man Bölükbaşı, Sayın Reşat Özarda. 

Şimdi Saym İsmail Hakkı Akdoğan, siz bu 
münasebetle yapılan görüşmelerde ileriye sürdü
ğüm mütalâa hilâfma bana bir fikir isnadedil-
miştir diyorsunuz. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Sayın Celâl Nuri Koç'un konuşması hitam bul
madı. Benim konuşmam onun konuşmasına kar
şılıktır. Arzu ederlerse konuşmasının bitiminde 
veya şimdi söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mademki öyle, Saym Celâl Nuri 
Koç konuşsun, zaten ben de bilmiyorum hangi 
konuda size bir şey yapıldı. Saym Koç buyurun. 
Söz sırası sizdedir. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Saym Başkan, 
muhterem milletvekilleri, bundan bir hafta ev
vel Yüce Meclisin bantlarında tahrifat ve tağyi-
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rat yapıldığından ve sahtecilik olduğundan ba
hisle kendisini ahlâkın, faziletin, bilginin eşsiz 
mümessili olduğunu söyliyen bir partinin eski 
Genel Başkanı ve halen Ankara Milletvekili bu
lunan Osman Bölükbaşı, hakikaten tecrübesinde 
de mündemiç olduğu gibi ve geçen celsede de arz 
ve izah ettiğim veçhile, bizim gibi tecrübesiz 
parlömanterlere ibret verici ve hakikaten hicap 
verici bir şekilde Yüce Meclis Divanını ve do-
layısiyle Hükümet erkânını çok elîm ve vahîm 
telâkki ettiğimiz bir derecede ve bir safhada is
nat ve iftiralariyle karşı karşıya koymuş ve 
maalesef ve maatteessüf yapılan bitaraf tahki
katı da hiçe sayarak, ortada böyle bir vakıa ol
madığını bile bile, sözüm ona bâzı tahlil ve mü
nakaşalarla bir suçluluk psikozu içerisinde, ya
ni suçluların heyecanı içerisinde, bu kürsüye ge
liyorlar, isnat ve iftiralarını tekrar ve tekrar te-
yidetmek suretiyle Yüce Meclisi ve Yüce Mecli
sin Başkanlık Divanını ve bu hâdise ile ilgili 
bugün Türkiye'nin genel gidiş ve durumunu, ka
derini elinde bulunduran insanlara iftira etmek
ten bir türlü çekinmiyorlar ve bundan ar ve ha
ya dahi etmiyorlar. 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Doğru ko
nuş yahu, ar, haya filân olmaz. Başkan, doğru 
konuşsun. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Sayın ar
kadaşım istical göstermesinler, hassasiyet gös-
termesinler... (Millet Partisi sıralarından gürül
tüler)... Sayın milletvekili veyahut milletvekili 
hassasiyet göstermesinler. Çünkü benden önce 
bu tip konuşmaların örneğini benden önce değil, 
yirmi seneden beri sırf halkın gözünde kendisini 
küçük partinin büyük lideri halinde göstermek, 
sırf kendisi haddizatında Devlet meselelerine, 
milletin meselelerine hiçbir zaman vâkıf olmadı
ğı halde, sözüm ona halk hatibi olarak kendisini 
millete takdim etmek için bâzı espriler yapmak 
suretiyle haddizatında olmıyan meziyetlerini 
millete takdim eden bu kişinin buradaki elfaz-
ları, cümleleri karşısında benim küçücük bir 
ta'netmemin her halde bu kadar zoruna gitme
mesi icabeder. Onun için müsterih olun, ben id
dialarını hissi bir veçhe ile değil, akim, mantığın 
vicdanın ölçüleri içinde sizlerin huzuruna getiri
yorum. Siz de benim fikrimi beğenmezseniz, ka
bul etmezseniz gelirsiniz bu kürsüye beni cerhe-

dersiniz, fikirlerimi tahlil ve münakaşa eder ve 
cevabını verirsiniz. (Millet Partisi sıralarından 
gürültüler) Onun için niye öyle gocunuyorsunuz, 
niçin bu kadar hassasiyet gösteriyorsunuz? 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Ben de söz 
istiyorum Sayın Başkan, kaydediniz. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Güzel. 
Söz alırsınız, konuşursunuz. 

İşte muhterem arkadaşlar, elîm ve vahîm bir 
durumla karşı karşıyayız diyoruz. Ne diyorlar 
Sayın Osman Bölükbaşı? Millet kürsüsüne çıkı
yor diyorlar ki, «Meclis bantlarında tahrifat, 
tağyiıat yapılmıştır, sahtecilik yapılmıştır.» Kim 
yapar bu sahteciliği? (Millet Partisi sıralarından 
«sahtekârlar yapar» sesleri) Ha... Sahtekârlar 
yapar, güzel. Güzel buyuruyorsunuz, hangi sah
tekârlar bunlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi... 
Bunu kim yapar? İki şey yapabilir, birisi ya biz
zat Büyük Millet Meclisi Başkanı, veya Başkan-
vekilleri veyahut da İdare Âmirleri bir araya ge
lirler, bu zabıtları tanzim eden bu zabıtları ya
zan insanları getirirler, bağlarında dururlar: «Bu 
böyle olmıyacaktır, böyle yapacaksınız.» diye on
ları tc-lıdidoderlcr, baskı altına alırlar, cebir kul
lanırlar, ikrah kullanırlar ve bu suretle zabıtları 
değiştirirler. 

Veya sözün sahibi olan Sayın Başbakanın ya
nma cumbur cemaat polisleri mi alacak? Yahut 
arkadaşlarını, dostlarını mı alacak, Yüce Meclise 
gelecek ve bu Meclisin içindeki bir polisini gön
derecek, ilgili memura çağıracak - başka türlü yo
lu yok bunun - bu memuru çağıracak karcısına, 
Başvekil karşısına aiacak memuru, «değiştir bu 
zabıtları» diyecek. Ona cebir, ikrah ve şiddet gös
termek suretiyle bir Başvekil bir memuru müza
yaka durumuna sokacak ve bu zabıtları bu şekil
de tahrif ve tağyir edecek ve zabıtlar iherinde 
sahtecilik yapacak. Ne elîm ve vahîm bir iddiadır 
bu. Bir memleketin elinde kaderini bulunduran 
bir Başvekil Osman Bölükbaşı'nm tâbiri ile - ten
zih ederim - Osman Bölükbaşı'nm tâbiri ile gele
cek Meclise bütün bu sahtekârlıkları yapacak, on
dan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetinin, Devletinin merdivenlerini basamak
larını işgal edecektir ve bu milletin hak ve hu-' 
kukunu, sevk ve idare edecektir. Bu şekildeki id
dia. (Millet Partisi sırlılarından, gürültüler)... 
Cidden çok önemlidir. O hadi e... (Millet Partisi 
sıralarından, gürültüler)... 
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BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin 
oturduğunuz; yerden. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Başve
kil yapmaz bunu, senin gibiler çok. 

BAŞKAN -— Sayın Önder, müdahale etmeyin, 
istirham ediyorum. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Arkadaş
larım nedense bu kürsüye çıkınca, yalan üzerine 
kurulmuş, bina edilmiş müesseseleri istismar ettik
leri zaman niçin bu hassasiyeti göstermiyorlar? 
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar arkadaş
lar. Güneşin yüzü balçıkla sıvanmaz! Buraya, çı
kıyor Sayın Osman Bölükbaşı, yirmi senelik Os
man Bölükbaşı, (ki teşrii hayatında birgün yalan 
söylememiştir, o ahlâkın faziletin eşsiz bir temsil
cisidir.) «Ben diyor, siyasi hayatımı, kaderimi 
namus' uğruna, fazilet uğruna harcamış bir in
sanım.» diyor. Şu halde namuslu insanlar, fazi
letli insanlar... (Millet Partisi sıralarından gürül
tüler. ) 

BAŞKAN — Efendim fena bir şey söylemi-' 
yor. Methediyor Bölükbaşı'yi ona da itiraz edi
yorsunuz? 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Şu hakle 
namuslu insanlar, faziletli insanlar, ahlâkın sem
bolü olduğunu iddia eden insanların da ahlâki 
kaidelere, fazilet kaidelerine namus mefhumları
na en asgari şekilde itibar etmeleri lâzımgelir. Ak
si takdirde, güneşin yüzünü balçıkla sıvıyoruz, re-
daet içinde olduğumuz halde redaetsiz bulundu
ğumuzu iddiaya kalkıyoruz ki, felsefede bir pren
sip vardır, aklın bir prensibi vardır arkadaşım: 
Bir şey ya vardır ya yoktur. Bir tarafta ahlâklı 
olacaksın, bir tarafta ahlâksızlık yapacaksın. 
Dünyada böyle bir şey yoktur. Mantık bunu ka-
'bul etmez. İnsan ya ahlâklıdır, ya ahlâksızdır. 
Ahlâklı ise, ahlâk prensiplerine, kurallarına ria
yet eder, ahlâksızsa kendi damgasını yer. (M. P. 
sıralarından, gürültüler.) Acele etme cevap vere
ceğim Paşam. Ben nasıl burada bir hakkımı 
kullanıyorsam hüsnünij-et kaidelerine istinaden, 
tüzük gereğince aldığım sözümü istimal ediyor
sam; bazan söz hürriyetinden bahsediyorsunuz, 
bazan insan haklarından bahsediyorsunuz; ikti
dara mensup bir milletvekilini buradan çıkıp söz 
söylemeye başlayınca hemen oradan bir gürültü, 
patırtı, söz hakkımızı da millet kürsüsünde eli
mizden almak istiyorsunuz. Şimdi bakın bu zih
niyetinizi de ne ile ispat edeyim: 

Muhterem arkadaşlar, hatırlarsınız, geçen ko
nuşmasında Osman Bölükbaşı dedi ki, bir arka
daşımıza: «Allah, Allah diyeceğiniz günler de ya
kındır.» dedi. Şimdi bunun altında bir manâ 
yatıyor. Zaten Sayın Osman Bölükbaşrnm taar
ruzları Donkişot'un değirmene taarruzuna benzi
yor. Sanki bu millet, sanki bu Devlet Osman Bö-
lükbaşı'nm iradesine bağlı imiş gibi, o sanki bi
zim üzerimiz de, Allah göstermesin, Allah'ın ve
kili imiş gibi istediği zaman, parmağını salladığı 
zaman bize «Allah, Allah» dedirtecek. Yok bö;\de 
bir şey. Ama zihniyeti o değil. 27 Mayıs İhtilâ
linden sonra sözüm ona milletin maşeri vicdanın
da makes bulmuş, ahlâklı, faziletli, bilgili bir lide
rin «Benim partim büyük bir partidir, o par
tinin büyük lideri elbette ki, bu iktidara sahiboi-
maya hakkı var diye, kendi kendisini inandırmış
tır ama milletin inanmadığım hissedince, bir dep
resyon bir efor hareketine geçti. Şimdi onun te
zahürleridir ki, bu Büyük Millet Meclisinde can
lanıyor. Ben bu.hu izah etmeye çalışıyorum. Ya
ni milletten itibar görmiyen, Osman Bölükbaşı, 
m iletin maşeri vicdanında makes bulmuş Adalet 
Partisine karşı şimdi isnat ve iftiralarını, jurnal-
larmı, tehditlerini savurmakta yektadır ve asta
dır. Allah da onun hiçbir gün arzuladığını yap-
mıyacaktır arkadaşlar. Çünkü Allah doğrunun, 

dürüstün, namuslunun Allahıdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu kadar elîm 
ve vahim bir durumu millet nazarında (Millet 
Partisi sıralarından «vahim değil» sesi.) Efen
dim, zaten dilde de dejenere ettiniz bizi, kusura 
b;-ı km ayın. Şimdi meselâ biz bir nesiliz. Atatürk 
çocuğuyuz. Bize bir zaman eski lisanı öğrettiniz. 
Bir zaman yeni lisanı öğrettiniz, bir zaman tüm
den gelini, tüme varım dediniz. Biz de hangi dili 
konuşacağımızı şaşırdık. E... Buna sebclbolanlara 
giıdin kızın, bana niye kızıyorsunuz? Ben Cumhu
riyet Türkiye'sinin mektebinde okudum, beni bu 
hale siz getirdiniz, yahut sizden evvelkiler getir
di. Elbette ki, bir milletin mâziısiyle irtibatını 
keserseniz, bir milletin neslinin üzerinde tecrübe 
tahtası gibi oynarsanız işte bu nesil böyle karşı
nıza çıkar. Onun için bu şikâyeti bende arama
yınız. bende bir nakısa olarak telâkki etmeyiniz. 
Bizi bu hale getirenlerden şikâyetçi olunuz, on
ların yakasına yapışınız. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, demek ki, Osman 
Bölüıklbaşı Yüce Meclisin itibarını düşürmek ve 
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milletin kâibesi olan bu müesseseyi itibardan dü
şürmek, yanii kemdi ifadesiyle söylediği gibi bize 
Allah Allalh dedirttirip şu Meclisi kapatmak için 
evvelâ nereden başlıyor? Evvelâ Parlâmentonun 
itibarını sarsmak. Yani rejime kasdetımek için 
bundan daha büyük delil olamaz. Yani evvelâ 
Parlâmentonun itibarını sarsacak. Ne oluyor Par
lâmentoda? Sahtekârlık yapılıyor. Parlamentoda
kiler hep sahtekâr, insanlardır. Hükümetiniz sah
tekârdır, Devlet sahtekârdır. Ne yapalım? Bun
ları atın, beni iş başına getirin. Olmaz böyle bir 
şey! MDO cular da böyle düşünüyor ama, Os
man Bölükbaşı bir M DO cu da olamıyacaktır. 
Şimdi eğer namustan bahseden, faziletten bahse
den, ahlâktan bahseden Osman Bölükbaşı - ki öy
le olmasını can ve gönülden arzu ediyorum, öyle 
.görmek istiyorum. - şimdi gelir buraya der ki, i 
eğer bir delil şahit olacaksa... Günkü yazılı ve
sikalara karşı şahit ibrazına kanunen dahi cevaz 
yoktur. Hukukta böyle bir şey yoktur. Aksi sa
bit oluncaya kadar her resmî evrak ımünderecatı 
ile amel alunur. Bu hukukun bir prensibidir. 
Bunun aksini iddia edeceksin, ben şahitle ispat I 
edeceğim. Olmaz bu. Şimdi, onu da arz edeceğim 
biraz sonra, teknik cepheleri ile izah edeceğim. I 

Şimdi Osman Bölükbaşı, «Madem ki, sahte
kârlık iddiası vardır diyor, sahtecilik yapılmış
tır, tahrifat yapılmıştır, o halde bunu yapan ya 
Meclis Reisi, ya bizzat Meclis Reisi başta olmak 
üzere başkanvekilleri, Divan, veyahut da Hükü
met onların haberi olmadan gelmiş bunları yap
mıştır. Namuslu insanlar evvelâ bunların delil-
lerini bu kürsüye getirir. Başvekil hangi saatte I 
gelmiştir, bantları nasıl aldırmıştır ve bu bant
lardaki sözünü, çünkü Başvekil gelmezse ses aynı 
ses olmaz, ses aynı olduğuna göre muhakkak 
Başvekil gelmiş buraya, Başvekil gelmişse hangi 
saatte ıgelmiiştir, hangi dakikada gelmiştir, hangi 
polis ve memuru çağırttırmış ve ne şekilde o tah
rifatı yaptırmış, bunun delillerini göstermek mec- I 
buriyetindedir. Yok Başvekil yapmadı diyorlar- I 
sa şu halde Meclis Reisi hangi saatte gelmiş, han
gi başkanvökilleriyle teşriki mesai etmiş, hangi 
divan üyeleriyle teşriki mesai etmiş nasıl bu tah
rifatı ve tağyiraıtı, sahtekârlığı yapmıştır? Bunu 
iısbat etmeleri lâzımdır. Aksi takdirde millet hu
zurunda müfteri olmaktan, namuslu insanlara 
ta'nctm ekten kendini kurtaramıyaıcaktır ve bu 
tarihî vebal, yük onun bojmunda kalacaktır ve 
nitekim kalmıştır. | 

Zaten iddiası bir heyacanın mahsulü idi. 
Sanki, onun kulakları da biraz hassas. Şimdi o 
kadar büyük bir heyecanla, o kadar bir vesvesey
le dinlemiş ki, ah nasıl edeyim de bir yapıştıra
yım, yani bir kötü taraf bulayım diye aramış. 
Kendisinin amatör teyple tuttuğu bantları çalıp 
dinlerken o kadar heyecanlanmış ki, «seçimleri 
yenileriz», kelimelerini, «yeniliyelim» şeklinde 
anlamış. E.. Zaten seçimden de mağlûp çıkmış, 
millet dersini vermiş. Acaba, bir fırsat daha bu
lur muyum diye sanki Başvekil böyle bir şey söy
lemiş de, tuttum yakaladım diye. «Gel seçime gi
delim, hodri meydan», diyecek bir sebep arıyor, 
o heyecanda o duyguda olduğu için çağırışım su
retiyle Başvekilin ağzından çıkanı değil, kendi 
kafasından geçeni dinlemiş, o bakımdan böyle bir 
kanaate varmış. Sonra gerçeği öğrenince ne ya
palım yahu koskocaman milletin huzuruna çıktık, 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünde, «Bandlarda 
sahtecilik yapılmıştır, tahrifat yapılmıştır, tağ-
yirat yapılmıştır dedik, E, bunun aksi sabit oldu, 
'ben heyecanl anmışım. Hani dervişin fikri ne ise 
zikri de odur. Yahut, zikri ne ise fikri de odur 
derler ya benim zikrim öyle idi, fikriyatım öy
le çıkmadı. Yahut fikriyatım öyleydi zikir öyle 
çıkmadı. E, bunun altından nasıl kalkacağız?» O 
halde evvelâ üstadını aradı, bir Genelkurmay 
buldu. Kimdi Genelkurmay Başkanı, yahut onun 
Genelkurmayı? Zamanın Dahiliye Vekilliğini 
yapmış İsmail Hakkı Akdoğan, şimdi hem avukat 
hem üstat bir adam - meseleleri tahrif etmeyi on
dan iyi gecerir, biliyorum - onun için diyor ki, 
«Gönlümde razı olmadı. Niye razı olmamış gön
lü? Bir adamın hem müşteki, hem de hâkim mev
kiinde oturmasına gönlüm rası olmadı. Ama bir 
sebepten razı oldu, bunu diyor, İsmail Hakkı Ak
doğandan başka becerecek, başaracak olmadığı 
için ona o vazifeyi verdim.» 

İkrar da ediyor ve bunu huzurunuzda söyle
di. Bu vazifeyi o daha iyi yapar diye. «Bu vazi
feyi o daha iyi başarır diye bu vazifeyi verdim.» 
Demek ki, diğer arkadaşlar böyle bir mânevi kül
feti, olmıyan bir şeyi, hani dedim ya, Sayın Os
man Bölükbaşı sofistler gilbi konuşuyor, güzeli 
çirkin, çirkini güzel yapıyor, binaenaleyh onun 
kadar güzeli çirkin, çirkini güzel yapacak kim
dir? İsmail Hakkı Akdoğan! Hem de devrin za
man olmuş Dahiliye Vekilliğini yapmış insan! 
Bunlar kalkıyorlar burada ahlâktan, faziletten 
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(bahsediyorlar arkadaşlar. Ben yeni bir parlöman-
ter olarak Türkiye'nin bu mukaddes çatısının 
altına bir mütevazi insan olarak geldim, ne KJVL-
rip bir teeelliki diyorum, Türkiye Parlâmento
sunda 20 sene bir partinin liderlik payesini de 
almak suretiyle oturmuş bir insan için ne garip 
bir tecellidir ki, Dâhiliye Vekilliği yapmış bir 
zat çıkıyor buradan hakikatlerin yüzüne baka 
baka, gözleri göre göre maalesef ve maatessüf, 
musırran çıkıyorlar bu kürsüye «Meclis bant
larında tahrifat, tağyirat, sahtekârlık yapılmış
tır» diyorlar. Niçin diyorlar? Meclisin itibarını 

, düşürecekler. Niye düşürecekler? Rejimi sarsa-
/ caklar. Canım bizim kanunlarımızı çıkaran 

adamlarda sahtekârlık olursa, memur sahtekâr
lık yapmış yani çok bir .şey mi? Hükümet sah
tekârlık yapmış. Parlâmento sahtekâr efen
dim. Bunu dedirtecekler. Ve bu suretle Parlâ
mentoyu kaldıracaklar Osman Bölükbaşı'nın 
sanki liderliğinde tek part'ye müstenid, ilâhi 
bir adaleti tecelli ettirecek ahlâkın, faziletin, 
namusun mümessili Osman Bölükbaşı gelince 
bütün memleket güllük gülistanlık olacak, Yani 
bu mantık, bu kaziye hakikaten içler acısıdır. 

Ben şimdi türkiyciıin naçiz bir vatandaşı 
olarak Türk Milletini Anayasa gereğince genç 
yaşında temsil eden bir insan olarak, böyle bir 
örnekle karşılaştığım zaman cidden hicap du
yuyorum, utanıyorum,vatanımın milletimin va
tandaşımın hakları ve hukukları için ıstırap du
yuyorum. Istırap duyunca ne yaparsın? Bu 
demokrasi, ama duyuyorum işte, duyuyorum. 
Şimdi muhterem arkadaşlar vakıa bu. 

İSMET KAPISIZ (Kenya — Böyle bir şey 
mutasavver değil. 

CELAL NURİ KOÇ (Devamla) -.- Ben ha
diseleri tahrif etmiyorum, tağyir etmiyorum, 
iddia bu. Akıl vır, mantık var, düşünelim, bir 
memlekette, bir parlâmentoda, bir memleketin 
parlâmentosunda nasıl başka türlü sahtecilik 
olur. Bir Başvekil çıkıyor burada, ne diyor ar
kadaşlar Başvekili? Diyor ki, «Eğer bu milletin 
iradesine, bu seçimlerin neticesine karşı bir en
dişeniz var ise, inanmıyorsanız, eğer bu da kâ
fi değilse o halde, Anayasa hükümleri gereğin
ce Yüce Meclisiniz, Meclisleriniz seçimleri yeni
lemek hakkımı her zaman haizdir. Eğer siz beyde 
'karar verirseniz biz de seçimleri yenileriz» de
miş. Şimdi, yani takdiri . . Allah Allah, elbette 

ki eyle, Başvekil kim oluyor ki? Böyle var mı 
demokraside, Başvekil «Ben seçimi yenilerim» 
dediği zaman yenilenecek... Nerede görülmüş 
bu? Yani şu gördüğünüz Parlâmento, şu yüce, şu 
büyük müessese, bu asil müessese, bu necip mü-
CJSC::O Başvekilin oyuncağı değil ya, Başvekil, 
«Seçim yapacağını» diyerek, haydi babam, hod
ri meydan, seçim yapıyoruz... Yok böyle şey. Bi
zim felsefemizde yok bu, demokratik anlayışı
mızda yok bu! Bu ancak Osman Bölükbaşı'nın 
kafasında, onun zihninde var ki böyle bir çağ
rışım yapıyor. Yani bilinenden bilinmiyeni 
va'zcdiyor. Ben böyle biliyorum, böyle düşün
düğüme göre, her halde Süleyman Demirci do 
böyle duyuyor, böyle düşünüyor d'ye karine 
yapıyor, mukayese yapıyor. Çünkü o kendini 
bazen Başvekiller arasında da hissediyor, ba-
zcnReisicumhur yerinde görüyor, protestolar 
yapıyor. Ama, protesto yap, güzel. Elbette ki 
bir milletvekili, elbette ki bir partilideri, mu
halefete mensubolsun, iktidara mensubolsun, 
duyduğu zaman, hissettiği zaman, memleketin 
gerçeklerini bu kürsüye getirecektir, ama ken
di beyanında olduğu gibi ahlâkla, faziletle doğ
rulukla 'getirecektir. Meseleleri suistimal etmek 
ve meseleleri istismar etmek, vatandaşın zihnini 
çelmek, vatandaşı kötü metodlarla, aldatıcı me-
todlarla iğfal ederek, sözüm ona oy toplamak 
da, insana zevk vermez. Vermez...Meselâ tıpkı 
gensoru müessesesini suiistimal etmek ne dere
ce doğru ise İd o bir dereceye kadar hafif gö
rülebilir. Gensoru nihayet Anayasanın tanıdığı 
bil- haktır, suistimal edilse dâhi suistimal edile
bilir, cder,kötü niyetli. 

«Ben muhalefetim, muhalefetten iyilik bek
lenmez» de diyebilir, bir prensip meselesidir. 
Ama tüm Meclisimizi dolayısiyle milletvekille
rini ? 

Arkadaşlar bu Başkanlık Divanına oyları
nı kim verdi? Yüce Meclisiniz verdi. Yani biz 
o kadar basiretsiz miyiz ki, biz o kadar ahlâki 
redaet içinde olan insanlar mıyız ki bu Meclisin 
kaderini sahtekârlık yapacak kadar, tahrifat 
yapacak kadar redaeti olan insanlara tevdi ede
lim? Bu Başkanlık Makamını, ve Başkanlık Di
vanini! teşkil eden insanlar elbette ki içimizde 
en kıymetli, en iyi insanlardı ki, en çok itiba
ra şayan adamlardı ki biz bunu seçtik. 

Bir gün Nasrettin Hoca'ya sormuşlar, «niye 
balığı kuyruğundan kokluyorsun ?» demişler. 
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Demiş ki, «Ben biliyorum balık baştan kokar 
ama, bakayım ki kuyruğa sirayet etmiş midir?» 
muhterem, arkadaşlar yani bu Türkiye Cumhu
riyeti Devletinin Parlâmentosunun başı o ka
dar mı koktu ki simdi kuyruklarda hastalık 
arıyoruz1? Ben buna inanmıyorum. Zaten Tür
kiye Cumhuriyet'i Parlâmentosu bu hale düş
müşse bizim buradaki hikmeti vücudumuz ne
dir? ne diye bu milletin hak ve hukukunu mü
dafaa edeceğiz diye gelmişiz, bu milletin müte
vazı bütçesinden para almak suretiyle, maaş 
almak suretiyle sözüm ona milletvekilliği yapı
yoruz. Böyle bir iddia yalnız iktidar grupuna 
değil, tüm Büyük Millet Meclisinin mânevi 
şahsiyetine asgari mânada hakaret sayılır. Hem 
de bir müesseseyi itham edeceksin o müessese
yi sevk ve idare edenleri sahtecilikle, tağyiratla, 
tahrifateıhkla itham edeceksin, ondan sonra o 
müessesenin masuniyetine sığınacaksın, onun 
tmukaddes çatısı altına t?"ireceksin, onun hava
sını teneffüs edeceksin, ahlâktan, namustan fa
ziletten bahsedeceksin. Olmaz böyle bir şey. Ben 
bu durumu Osman Bölükbaşı'nın ne tecrübesi
ne, ne olgunluğuna,, ne bugüne kadarla büyük 
sözlerine yakıştıramıyorum. 

Arzu ediyorum ki Saym Osman Bölükbaşı 
buraya çıksınlar, elini vicdanlarına koysunlar, 
«Ben bir hissiyatın, zebunu oldum, yahut biran 
iç.'n hata ettim» desin. Olabilir, büyük dağla
rın büyük kusurları vardır. Arkadaşlarım, bi
zim Kars'ta bir Ağrı dağı vardır, beş bin küsur 
metre, eteğinde bir İğdır ovası vardır. Ağrı 
dağının başında buzlar vardır, soğuk rüzgâr
lar eser. Eteğinde İğdır ovası vardır, bağı var, 
nıeyva verir, 72.5 cins üzüm verir. Ben arzu 
ederdim ki o Ağısı dağının tepesinde kalmak 
suretiyle soğuk rüzgârlarla değil, Ağrı dağı
nın eteğine inmek suretiyle, faziletin ahlâkın 
örneğini vermek suretiyle bir itirafı 'kusur et
sin, milletin huzurunda hatasını ikrar etmek 
suretiyle fazilet'n, ahlâkın örneğini versin ister
dim. Ben bu büyüklüğü beklerken, ben bu âli
cenaplığı beklerken bakıyorum, bir büyük li
der, küçük partinin bir büyük lideri, çıkıyor 
burada, hâlâ «Meclis bantlarında sahtekârlık 
yapılmıştır, Meclis bantlarında tahrifat yapıl
mıştır, tağyirat yapılmıştır» diyebilecek kadar 
arkadaşlar, hesapsız, kitapsız hareket ediyor. 
Yazıktiır bu memlekete, yazıktır bu millete, ya
zıktır bu vatandaşa arkadaşlar. Bu vatan ecdat-
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larımızm kanlariyle yoğrulmuştur, babalarımız, 
dedelerimiz bize bir emanet tevdi etmiştir. On
lar bizi kontrol ediyorlar daima, acaba emanete 
kim ihanet ediyor . İhanet edenlere bir gün bu 
millet cezasını da verecektir, hizmet edenlere 
mükâfatını da verecektir. 

O halde bu millet zannedildiği gibi gözü ka
palı değildir. Gözü kapalı olsaydı, bu millet, bu 
dönemi idrak etmezdik. 

O itibarla bilhassa bu hususu tebarüz ettir
dikten sonra işin biraz da akademik, hukukî ta
raflarını tahlil ve münakaşa edelim arkadaşlar. 
(M. P. sıralarından gürültüler) Siz de çıkar 
konuşursunuz. 

Sıkılmayın kardeşim sıkılmayın, varsa da
ğarcığınızda bir şey, gelir söylersiniz, üzülme
yin. 

Şimdi arkadaşlar, bunu böyle söyledikten 
sonra Saym Osman Bölükbaşı'nın bir hususu 
nazarı dikkatimi' çekti. 

AHMET ÇEBI (Trabzon) — Konu içerisine 
girsin Sayın Başkan! 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Müsaade 
buyurun aıziz dostum. 

Dedi ki, çıktı da bu kürsüde; «Bu tahkikat 
natamamdır, noksandır. Binaenaleyh ben şim
di bir vesika getirdim, bu vesikayı Teknik 
Üniversiteden aldım, şayet ses bantları dinle
nirken parazit yoksa, yani sâf söz, lâfız oldu
ğu giıbi alınmışsa, başka bir parazit, alkış 
malkış gibi parazit yoksa, bu bantların uzun 
bir zaman tahlil ve münakaşa edilmek suretiyle 
bu «seçimi yenilemek» mi, «yenileriz» mi şeklin
de olduğunu anlıyabiliriz.»' Ve bu vesikayı da 
delil olarak iıbraz etti. Yüce Meclisimizden bu 
sebeple, bu resmî vesika karşısında ve resmî 
vesika dolayısiyle yeniden raporun komisyona 
iadesiyle tahkikatın1 bu yönden değerlendiril-. 
meşini ve genişletilmesini istedi. 

Şimdi evvelâ bir hususu tebarüz 'ettireceğim : 
Sayın Osman Bölükbaşı mademki, bildiğine gö
re lütfedip de şu kendinde mevcut bulunan ve 
suretini bize verdiği o bandı şu Teknik Üni
versitenin muhterem teknik elemanına, o zeki, 
o çalışkan, kimse o raporu verene götüyrseydi, 
beyefendi, ne lüzum var TRT den bunu getire
yim, ne lüzum var bir daha komisyona bunu 
göstereyim, sen lütfen al bunu - ki biz iddia 

| ediyoruz komisyon olarak, her üç bant da bir-
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birinin aynıdır - o. ha lde sen ıbu bentteki ban
dı tetkik et, hakikaten seçimi yenileriz mi, 
yenilemek midir, buma göre raporunu ver, de
seydi ide bunun aksini ispat ettirip de buraya, 
getirseydi daha kuvvetli olmaz' mıydı? Daha 
zeki olmaz mıydı? Daha akıllı bir iş olmaz 
mıydı? Ne diye bizi uzaklara kadar iletiyor. 
Hadi yeniden komisyona... Kulağı buradan tut
mak varkeri (buradan tutturuyor bize. İşte ha
zır Teiknik Üniversiteye gitmiş, araşıtrma yap
tırmış. Onu da raporumda müspet, menfi alıp 
geleydi, vereydi, Yüce Meclisin ıttılaına arz 
edeydi; «Bakın, elimde bir senet var, elimde 
bir resmî vesika var, bu vesikada, bu «se
çimleri yenilemek» değil, «yenileriz» dir diye 
ibraz edeydi. O zaman hak verirdim, acaba biz 
hukukan, vicdani mesuliyetten kurtulmak için 
böyle bir delili .araştıramadık da yapamadık. 

Ha, yok arkadaşlar, dikkat edin, o da di
yor ki : «Parazit 'olmadığı zaman..» Parazit za
ten var. Bir fon var, alkış fonu. O fonun 
üzerine «seçimi yenileriz» ıgeıçmiş. Peki bu al
kışları nasıl kaldıracağız, hu parazitleri nasıl 
kaldıracağıız ki, böyle /bir neticeye varalım? 
İşte onun için demek istiyorum ki, biran için.. 
Ama Osman! Bölükbaşı bunu .bilmiyor mu ar
kadaşlar1? Ama Osman Bölüklbaşı'nım tabiatm-
danıdır bu. O, hâdise yaratacak, pireyi deve 
edecek, deveyi Ağrıdağı haline yükseltecek, 
ilzam edecek hâdiseleri. O halde, demek ki, 
mantık bakıımından hu da çok sakat. Zaten 
parazitli bir hant, alkışlar var, bravolar var, 
yasalar var, varollar vaı% hepsi var. 11 sa
niye sürüyor, Ibiz bu alkışları nasıl kaldıralım? 
Birimcisi hu. Demek ki, delil olarak Yüce Mec
lisin huzuruna' getirdiği bu iddia dahi kendi 
aleyhinedir. Hüsnüniyet sahibi olsaydı, haki-» 
katen ıbuna inanmış olsaydı, o elindeki bandı 
götürürdü Teknik Üniversiteye, onun cümle
sini tahlil ettirir, raporunu alır, getirirdi, bun
dan çekinmezdi. Ama biliyor! İşte ben büyük 
bir liderden, küçük partinin 'bir hüyük liderin
den Ibu şekilde bir davranış içerisinde olmasını.. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Büyük taş 
düşsün başına, terbiyesiz herif!.. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Aynen 
size iade ediyorum, terbiyem müsait değil size 
terbiyesiz demeye. 

BAŞKAN — Efendim, bu şekilde konuşma
yınız Meclis Umumi Heyetinde. Ne biçim hi
tap bu Sayın Kapısız? İstirham ediyorum. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Büyüdünüz 
de ne oldunuz yani? 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — İşte ar
kadaşlar, ahlâktan bahsederler, haysiyetten 
bahsederler, oturdukları yerlerden insanlara 
küfretmekten, hakaret etmekten zevk abrlar. 
Ahlâklı adam evvelâ küfretmez. Nezaketi li-
saniye ile gelir, en ağır kelimeyi söyler, haka
retten daha ağır olur. Efendim, dil yarası unu
tulmaz. Bizim idil yarası! hiraz ağır oluyor ga
liba, yani hançerliyor, öyle .geliyor. Çünkü 
gerçekler insanı kudurtur. Haksız olan hare
ketler karşısında/ haksıa ne yapar? Bağırır, 
cırlar. Niye cırlıyorsunuz, aceleniz ne? 

BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç, lütfen 
size yapılan sataşmalara cevap vermeyiniz 
esas konu üzerimde kalın efendim. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Burada bıv 
'lunmıyan bir kimse haJkkmda bu kadar ağır 
konuşulmaz. 

CELÂL NURİ KOÇ Devamla) — Has
taneden koşup ıgelen Bölükbaşı benim gibi mü
tevazı bir insana karşı gelip cevabını da ha-
zırlasaydı. Ben ne yapayım, sen onun avukatı 
mısın? Allah, Allah... (Millet Partisi sıraların
dan gürültüler) 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — O senin 
ayarına düşmez Celâl Nuri, ben varım, ben... 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Vallahi, 
mâzıi hal meselesine münakaşa kabildir, müna
kaşası kaibil olan bir şeydir. Biz şükür Allah'a 
rmazimlizden emin, haliımizden emin, istikbale 
emin adımlarla yürüyoruz. 

HAMUT FENDOĞLU (Malatya) — (Erzu
rum Millctvefkili Necati Güven'e hitaben) — 
Otur yerine!... 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — (Malatya 
MiMetveikili Hamit Fendoğlu'na hitaiben) — 
Otur aşağı, otur... Ne oluyor? Otur, otur, aşa
ğı !... 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Emin 
adımlarımızı kimse çelemeız. 

BAŞKAN — Sayın Necati Güven, istirham 
ediyorum. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Dışarı 
gel, dışarı... 
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NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Hamido, 
Hamido, sana gösteririm ne olduğumu... 

BAŞKAN — Bu münakaşalar Umumi He-
yeıtte lolmaız efendim... 

HAMÎT FENDOĞLU (Malatya) — Utan
maz herif. (Tartışmalar) 

BAŞKAN — Sayın Necati Güven, size bir 
ihtar. 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Hayvanoğ-
lu hayvan.. 

BAŞKAN — Saym Necati Güven!... Bu şe
kilde hita'bedemezsiniz /efendim. Geri alın lüt
fen o sözünüzü efendim. Bir milletvekiline böy
le hitabedemezsiniz. Sayın Fendoğlu siz otu
run efendim 'bir kere. 

Sayın Necati Güven, sizi lisanı nezaJhete da
vet ediyorum bir, ikinci ihtarı veriyorum iki, 
sükûneti bozmakta devam ederseniz takbih ce
zası veririm, lütfen sakin olun efendim. 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Dışarı da
vet ediyor yalhu... 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar, demek ki, bu 'bakımdan 
ileri sürülen deliller hiçbir zaman komisyonun 
yaptığı taJhki'katın noksan, eksik' olduğunu 
ıgösteremez. 

Şimdi ikincisi, Saym İsmail Hakkı Akdoğan 
arkadaşımız veyahut milletiveldlimıi'z, zaten ar
kadaşlığa kabul etmiyorlar 'bizi, zaten bir 
arada da değiliz milletvekili arkadaşımız, eski 
Dahiliye Vekili, diyorlar ki, «Ben bir ara onu 
hıisettim» diyor bana bir sataşma var. Benim 
yapmadığım 'bir fiilî bana söylüyorlar. Arka
daşlar, ben bir şeyi dalha aıılıyamıyorum. İn
sanların, yüz denilen bir fizyonomisi vardır. 
(Biz buna haya diyoruz. Meselâ, bir insan di
ğer bir insanın gözünün içine baka baka yalan 
söyliyemez. Ben bunu yapamam. Hayatımda 
yapmadım yapamam, kızarırım. Niye kızarırım? 
Çünkü 'bir saat evvel, iki saat evvel hattâ 
iben bu iddiamı, biraz sonra izah edeceğim 
iddiamı o taihkikat esnasında söyledim. Yahu 
siz böyle söylemiştiniz diye söyledim. «Yanlış 
anlaşılmışsa bunda ne var» Yanlış niye anlı-
yayım yani. Ben mantıksız bir insan da deği
lim, kulağım az işiten bir insan da değilim. İyi 
işitiyor. 

Şimdi arkadaşlar, buradan kalktık heyet ha
linde TRT ye gittik. Maksadımız ne idi: Sayın 

Bölükbaşı'nm delil olarak ibraz ettiği ban-
tın bir kopyası ile TRT nin kopyasını ve bir 
de Yüce Meclisin 'bantmı mukayese edelim. 
Hakikaten birbirinin aynı mıdır? Bir tahrifat 
ve tağyirat var mıdır1? Geçen celsede de bir ke
lime söylemişim galiba ya sürçi lisan etmişim 
veyahut da 'bilmiyerek söylemişim. Mühim de
ğil. İhtizaz ile ihtisas. Yani müteShassıs olmak
la ses titreşimlerinin aksedişi. Osman Bölük-
başı'lar ve onun gibi düşünenler insanların 
sürçi lisanlarından mâna çıkarmamalı. Kema
linden asaletinden mâna çıkarmalıdırlar. Söz 
nihayet bir ifadei meramdır. Bazan insan yan
lışta konuşabilir,, doğru da konuşabilir. Aslo-
lan hüsniyettir, aslolan ahlâkilitktir. Eğer ah
lâksız bir tarafım varsa o ayıptır. Yoksa bir 
sözü, bir tekerlemeyi yanlış söylemişim. Mese
lâ demeklesin kılıcı değil de demostesin kılıcı 
demişim, bir mâna ifade etmez. Zaten hepsi 
yabancı kelimedir. Bu bakımdan söylüyorum. 

Şimdi gittik oraya. Arkadaşlar, niçin git
tik? Çünkü bu teknik elemanlar diyorlar ki, 
mütehassıslar diyorlar ki, bandlar eğer hususi 
stüdyolarda tahlil edilmezse sesler bazan yanlış 
akseder. Meselâ duvara çarpar veyaihut her 
hangi bir engelle rastlar geriye döner. Ses tit
reşimi geriye döner. Döndüğünde bazan yanlış 
da anlaşılabilir, kulak bunu yanlış da alır, 
net olmaz. Net dinliyebilmek için bütün bu fi
zikî tesirlerden sesi ayrı koymak lâzım. 

Yani saf bir sesi dinliyebilmek için stüdyo
ya gitmek lâzım. 

Ben orada her üç bandı da kendi kulaklarım
la dinledim arkadaşlarım. Osman B'ölükbaşı-' 
nın ilbraz ettiği bandın kopyasını da TRT nin 
kopyasını da ve dolayısiyle Meclisin kopya
sını da dinledik ve inanırmısmız arkadaşlar. 
stüdyoda o kadar net anlaşılıyor ki... Hattâ ve 
hattâ kulağı ağır işiten bir insan dahi... Çünkü 
on kişiyiz, oniki kişiyiz, orada dikkatle dinli
yoruz. Biz tahkikata gelmişiz tabiî heyecanla 
acaba bu nedir diyoruz? Kulağımızı iyice veri
yoruz. Ve hiç kulaik vermeye dahi lüzum ol
madan, «Seçimleri yenileriz» tâbiri meydan
da. Mesele kalmadı dedim arkadaşlar. Zaten 
bizim buraya gelmekteki maksadımız seçimleri 
yenileriz midir, yenil em elk midir, ycniliyelim 
midir? Bunu anlamaya geldik. Her üç bantta 
da. Sayın İsmail Hakkı Akdoğan, devrin Da-
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biliye Vekilliğini de yapmış olan bir zat-ı muh
terem : «Efendim, bunda hepimiz ittifak ediyo
ruz. Bir şey bildiğimiz yok, ama durun baka
lım bizim de soracaklarımız var» dedi. «Yani 
bir ihtilâfımız yo'k.» Ve arkadaşlar, inanırmı-
smız ki, sanki bizimle beraber aynı kanaatte 
imiş gibi... 

İşte muhalefete mensup diğer arkadaşları
mız da vardı, nitekim yalnız iktidara mensübo-
lan arkadaşlar olarak demiyorum, diğer parti
lere mensubolan arkadaşlarımız da vardı, on
ların huzurunda da o sözü orada hatırlattım. 
«Son olarak ben bilirkişi beyanına muhale
fet edeceğim» dedi. 

AİIah Allah, insan birdenbire irkiliyor, ha
ni ne o Mu -bu? Şu anda son dakikaya kadar, 
şu dakikaya kadar bizimle hemfikir olan, bü
tün muamelelerde yapılan teknik araştırma
larda hiçbir kusur olmadığını, hiçbir yanlışlık 
olmadığını söyliyen bu adam, birdenbire «Ben 
muhalefet şerhi vereceğim»1 diyor. Neye? «Bi
lirkişilerine itirazım var.» Vakıalara itirazınız 
varmı? «Yok» 

Ben hattâ o zaman dedim : «Şimdiye ka
dar bizimle beraber siz de aynı görüşte idiniz, 
şimdi ne oldu1? Bu ayıptır» dedim. «Hayır sen 
yanlış anlamışısın» dedi. Allah Allah, orada da 
haşladık münakaşaya. 

Onun için, .kasıtlı gelen, hem müşteki, hem 
davacı ve hem de hâJki'm mevkiinde olunca iş 
böyle oluyor arkadaşlar, maalesef böyle olu
yor. Ama, oradaki muhalefete mensup diğer 
milletvekili arkadaşlarımız, hakikaten benimle 
hemfikir olduklarını ve bantlardaki bütün ke
limelerin aynen birbirine benzediğini - hepsi
nin huzurunda söylüyorum, yine söylüyorum -
söylediler. İşte hattâ biz orada bir sual daha 
söyledik. Dedik ki, «Olabilir canım, bu işleri 
artık izam etmiyelim. Bu nihayet bir parti me
selesi, bir iktidar meselesu değil, bu Parlâmen
tonun itibarı meselesidir. Ar*tık, bunu bir po
lemik şeklinde, yüce milletin huzuruna bu Mec
lisin itibarını sarsacak şekilde bir duruma gö-
türmiyelim. Ayıp oluyor çünlkü, olmıyan bir 
şeyin münakaşası dahi zaittir ankadaşlar, çok 
zararlı oluyor. Bunu söyledik ve hakikaten ora
daki bütün arkadaşlarımız bunda hemfikir idi
ler ve vicdanen hepsi de benim huzurumda söy
lediler : «Biz vicdanen inandık, iman, getir
dik ki, bu iddia gayri varittir.»1 O halde, de

dik ki, «Olabilir, bir parti davranışının, bir 
parti taasubunun tabiî neticesi olarak böyle 
bir çığır açmış olabilirdiniz. Bari, hiç olmazsa 
Meclisin itibarını, Meclisin haysiyetini düşüne
lim. Ve artık bundan sonraJki hareketlerimizde, 
'bundan sonraki davranışlarımızda hiç olmazsa 
ahlâkiliğin, hukukîliğin içerisine girelim» di
ye tcl'kinatta da birbirimize ye'kdiğerimize bu
lunduk, arkadaşlar» 

Hattâ ben bir hususa da itiraz etmiştim, de-
müşitİm ki, «Elimizde yazılı bir vesika var. İşte 
Sayın Osman Bölükbaşı'nm ibraz ettiği bir vesi
ka, bu yazılı vesika, zühulen olmuş, bir hizmet ku
surunun neticesinde, orada «seçimleri yenilemek» 
şoklinde yazılmıştır, «yenileriz» imiş. Delil olarak 
bir o vardır, iddiaları. Bir de Sayın Osman Bölük
başı'nm bandı. Başka bir şey yok. Şimdi bir 
hukukçu gözü ile, bir resmî vesika, bir noter 
senedi olsun, ilâm olsun, ne olursa olsun, aksi 
sabit olursa, o itibarını kaybeder. Bu, Osman Bö
lükbaşı'nm ibraz ettiği vesika nereden alınmış
tır? Matbaadan alınmıştır. Bu vesika bandı mü-
kezziptir, yani bantta böyle bir kolime olmadı
ğı halde, demek ki, «Yenilemek» yazılmış. Şimdi 
makünada mı hata arıyalım? Yazan da mı? Be
şer mi şaşar, hata öder? Yolksa, motamo kayde
den maJkina mı? Çünkü, üç bant arasında bir 
fark yok ki. Üç bant da ayın. TRT nin aynı. 
Haydi Osman Bölükbaşı'mnkini kabul etmiye
lim, yahut'Büyük Millet Moclisininlkini kabul et
miyelim; e, TRT ninfei aynı, Osman Bölük-
başı'nmki aynı, Meclisinin de aynı. Şu halde, 
bunu mükezzip kılan her şeye, her yazılı kâğıt 
yazı üzerine geçerken yanlış geçmiş demektir. 
Şu halde bu vesikanın aksi sabit olmuştur. Ma
demki esas olan Osman Bölükbaşı'nm bantı-
dır mademki esas olan TRT bandıdır ve onu 
da teyidediyor, birbirini itham ediyor, tamam
lıyor, aynı mahiyette; şu halde bu zabtın aksi 
sabit olmuştur. Aksi sabit olunca, bunu «yenile
riz» olduğu da anlaşılmıştır. E bir şey ki, huku-
kan, ilmen vakıa olaralk «yenilemek» değil, «ye
nileriz» olduğu halde, bunun için de şahit din
lenir mi arkadaşlar? Artık bunda şahit dinle
meye ne lüzum var? Şahit dinlenmek talebinde 
bulunan kimi? İsmail Hakkı Akdoğan... Niçin? 
işte o büyük hatip, halk hatibi, o, bütün ka-
bilyetini kullanacak. îşte nihayet Komisyon 
Başkanımız da hüsnüniyet sahibi adamdır, şa-
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hide bâzı sualler sorabilir, anormal veya nor
mal. însan değil miyiz biz? Her sualimiz Allah 
kelâmı değil ya? Bazan da hatalı sualler de so
rabiliriz ve bu suretle, şahitlerin ifadelerinde 
suallerden mütevellit hattâ arkadaşlar, usulde 
sabittir ki, bazan insan kendi kendine telkin et
mek suretiyle yalan söylüyor. Kendi kendini 
telkin ederek, kendi yalanına insan kendisi de 
inanır. Hadi bir hâdise çıkarırlar, filân insan 
falanı dövdü, derler, bunu ortaya yayarlar. Bir 
gün gelir ki o yalanı yayan adam dahi o adam 
filânı dövmüş mü, dövmemiş mi! diye kendisi 
dahi tereddüde düşer. 

Şimdi, Sayın Osman Bölükbaşı, talimatını 
verdiği erkânı harbine, «Sen ne yap yap, şahit 
dinlet.» Arkadaşlarıma kabul ottiremedim, «Ar
kadaşlar, dedim, bunların şahitliği dinlenilmez.» 
Adam ne söyliyecek. Ben talimat yaptım diye 
gelir de ikrarda bulunur mu? Biz kimi sorguya. 
çdkiyoruz? Memurları. Kim yapacak? İlgili me
murlar yapacak. Kimi ne yapacak? Başvekil 
veya Hükümet erkânını veyahut da Meclis Baş
kanı veya Divan müntesipleri veyahut M ne! is 
İdare Âmirleri yapacrJk. Şimdi biz kalkıyoruz. 
Meclis İdare Âmirlerini, Zabıt memurlarını ifa
deye çekiyoruz. Ne diyecek? «Ben yapmadım, 
böyle birşey yoktur» diyecek, gayet tabiî. O iti
barla, şahit dinlenmesinin aleyhindeydim. Şimdi 
vaka bu kadar açık ortada dururken, maksatları 
şahitleri dinletecekler. Ve işte böyle boşluklar 
'bula bula, sözüm ona, Yüce Milletin karşısında 
«Osman Bölükbaşı hiçbir zaman müfteri değil
dir.» Hani öyle diyordu ya bu kürsüde. «Yirmi 
senelik hayatımda kimseye iftira etmemiş, na
mustan ve ahlâktan ayrılmamış Orman Bölük
başı böyle bir şeye tenezzül etmez.» Şimdi iftira 
etmediğini söyliyen bu büyük sözün, lâfın sahi
bi tabiî aksi sabit olunca «iftira etti» durumu
na düştü. Büyük ye, büyük söyleme, Allah kim
seye büyük yodirsin de büyük sÖ3detmesin. 

Efendim büyük söylemek çok zor. İnsan bü
yük söylediği zaman o büyük lâfına da lâyık ol
maya gayret etmelidir. İşte adam böyle mah-
cubolur. Allahtır, düşürdü işte, şaşırdı. Bina
enaleyh, şimdi bu durumunu, bu suçluluk he
yecanını, telâşını birtakım kaptıkaçtı sözlerle, 
orijinal kelimelerle süsliyerek, Sayın Osman 
Bölükbaşı bize hakikaten ahlâkın, faziletin ne 
demek olduğunu öğretti. Bu hislerle cidden biz 

yeni parlâmentolara çok iyi ahlâk numunesi ver
di. Hakikaten sofistlerin dediği gibi, «Güzeli çir
kin, çirkini güzel yapanlar da varmış. Hakika
ten, yalanı doğru, doğruyu yalan yapanlar da 
varmış» diye bize bir kanaat verdi. O itibarla, 
bu Parlâmentonun, bu büyük liderin bu davra
nışını siyasi hayatımda ömrüm olduğu müddet
çe bir ibret levhası olarak gözlerimin önünde tu
tacağım. Yüce Meclisi ve Yüce Meclisi temsil 
edenleri ve Yüce Meclisin Başkanlık Divanını ve 
Sayın Hükümetin bu çeşit isnat ve iftiralardan 
tenzih eder ve bu isnat ve iftiraların en sonun
da sahiplerinin omuzlarına yük olacağını kabul 
ederek, bu hissiyatla hepinizi hürmetle, saygıla
rımla selâmlarım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, size söz vere
ceğim efendim. Yalnız bir dakika, Komisyon adı
na söz istenmiştir. Be'Jki bundan sonraki görüş
melere vuzuh getirir. Size söz vereceğim efen
dim, müsterih olun. 

ŞEKVET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa
taşma olduğu için söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun söz hak
kını ben tahclidedomem. Komisyon söz istiyor. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa
taşmadan dolayı söz istemiştim. 

BAŞKAN — öyle mi efendim? Siz burada 
yazılısınız. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Ya
zılıyız ama, sataşmadan dolayı söz istemiş ol
duğumdan dolayı Komisyondan sonra olmaz. 
Evvelâ; beniim görüşmem gerikir. Talebim var
dır bu hususta. 

BAŞKAN — Böyle bir talebiniz yök beyefen
di. Bilmiyorum, şimdi duyuyorum, şu anda 

• duyuyorum. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — 
Efendim, ben sataşmadan dolayı geçen celse söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, sataşma demiyelim, 
buna ya, (ifade ettiği fikir hilâfına kendisine 
bir söz veya fikir isnadedilen milletvekili her za
man söz istiyebilir) diyor Tüzük. Binaenaleyh 
Komisyondan evvel olmuş veya sonra olmuş bu
nun hiçbir ehemmiyeti yok. Komisyon şimdi söz 
istedi, öncelik hakiki vardır. O itibarla kendile
rine söz verdim. Size de söz vereceğim. Zatıâli-
nize gelince, buna şimdi muttali oluyoruz efen
dim. Onun da icabını düşünürüz. Yani şimdi 
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muttali oluyorum. Sizin söz sıranız burada nor
mal olarak mevzu üzerinde istenmiş gibi kay
dedilmiş. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 

MEHMET ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Meclis ses bantların
da ve tutanaklarında sahtecilik ve tahrifat yapıl
dığı iddiasını incelemek ve bu hususta araştır
ma yapmak üzere kurulmuş bulunan Komisyo
numuz vazifesini bitirmiş ve neticeyi bir rapor
la Yüce Heyetinize sunmuştur. 

Geçen birleşimde iddia sahipleri ve bâzı mil
letvekili arkadaşlarımız konuşmuşlar, raporu 
tenkid etmişlerdir. İddia sahiplerinin, mesele
nin aslından uzaklaşıp kelime ve mantık oyun-
lariyle işi demagojiye dökecekleri kimsenin meç
hulü değildi. Fakat bâzı milletvekili arkadaş
larımızın sadece iddia sahibi arkadaşlarımızın 
tahlillerine dayanarak raporun geri alınması hu
susundaki teklifleri, Komisyonun görüşünü din
lemeden, mukabil cevapları dinlemeden aleyhte 
bulunmaları ve sözlerini bitirdikten sonra da 
salondan ayrılmaları bu kürsüdeki hassasiyet-
leriyle telif edilemez. 

Takdir edersiniz ki, arkadaşlarım, komisyon 
raporlarında bütün belgeler teker teker tahlil 
edilmez, neticeye esas olan mühim noktalar arz 
edilir. Bunun müzakeresi ve münakaşası burada 
yapihr. 

Şimdi gecen celsedeki konuşmalardan bir kıs
mına ve şahsımla ilgili imalara bendeniz cevap 
vereceğim. Diğer hususlara da, Komisyon Söz
cüsü Sayın İsmail Hakkı Yıldırım temas ede
cek. 

Cevaplara geçmeden evvel, Komisyonumuzun 
çalışmalariylc ilgili olarak kısa bir mâruzâtta 
bulunmak isterim. Çünkü buna zaruret hâsıl 
olmuştur. Zira iddia sahipleri bu hususta iş
lerine gelen noktaları tek taraflı izah etmişler, 
sizleri yanıltmak istemişlerdir. Nitekim bunda 
da kısmen muvaffak olmuşlardır. Komisyonu
muzun bir muhterem üyesi rapora imza attığı 
halde, tasvibettiği halde, özel konuşmalarda, ka
naatinde değişiklik olmadığını ifade ettiği halde, 
biraz da içtüzüğe aykırı olarak, burada aksi be
yanlarda bulunmuş ve aksi oylamada bulunaca
ğını ifade etmiştir. Bu fikirlerine hürmet ede
riz, takdir kendilerinindir. 

Komisyonumuz işe büyük bir ciddiyet ve hüs
nüniyetle başlamıştır. Daha ilk gün Komisyon 
Başkanlık Divanı seçimlerinde, Başkanlık Diva
nında, muhalefete mensubolan arkadaşlarımı
zın da temsil edilmesi görüşünü benimsemiş 
dört divan üyeliğinden ikisini muhalefete men
sup arkadaşlarımıza teklif etmiştik. Sayın İb
rahim Sıtkı Hatipoğlu Komisyon Başkanvekilli-
ğini kabul buyurmuşlardır. Diğer üyelik Sayın 
İsmail Hakkı Akdoğan'a teklif edilmiş, kabul. 
etmemişlerdir. Diğer muhalefete mensup arka
daşlarımıza teklif edilmiş, kabul etmemişlerdir. 
Komisyonumuz işe bu derecede büyük bir has
sasiyet ve hüsnüniyet içinde başlamıştır. 

Şurasını memnuniyetle ifade edeyim ki, bü
tün Komisyon üyeleri araştırma ve inceleme sü
resince politik kisveleri üzerlerinden atmasını 
bilmişlerdir. Gayet objektif ve vicdani ölçüler 
içinde hareket etmişler ve bir neticeye varmış
lardır. Zannederim ki, Sayın İsmail Hakkı Ak
doğan bunu burada kabul ve teslim edecektir. 
Komisyonumuz ilk toplantısında araştırmada ta-
kibedeceği usulü tesbit etmiş, çeşitli görüşler 
münakaşa edilmiş ve neticede Sayın Hatiboğlu'-
nun teklifiyle komisyonun hâdise hakkında hiç
bir bilgisi yokmuş gibi, iddia sahiplerinden ve 
araştırma önergesi verenlerden bilgi ve delille
rinin istenmesine karar vermiştir. 

Sayın Böliikbaşı diyor ki; «Bandı onlar iste
mediler, ben delil olarak kendim getirdim. Ken
di aleyhimde çıkacak bir şeyi takdim eder mi
yim?» Arkadaşlarım; aksi görüş komisyonda 
münakaşa edilmiştir. Denmiştir ki ; «asıl iddia 
bantlarda tahrifat yapıldığı iddiasıdır. Sa
yın Bölükbaşı'dan tahrifat yapıldığı iddia edi
len bandın kopyası istensin, araştırmaya bura
dan başlansın. Fakat denmiştir k i ; bu zamana 
kadar yapılan münakaşalar bir tarafa, komis
yon olarak hâdiseden hiçbir bilgimiz yokmuş gi
bi harekt edelim, delillerini ibraz etmeleri için 
kendilerine tezkere yazalım.» Bu karardan son
ra, önerge sahiplerine ve Bölük'başı'ya bir tezke
re yazılarak komisyona bilgi vermeleri ve delil
lerini ibraz etmeleri istenmiştir. Bunun için de 
bir haftalık müddet tanınmıştır. Sayın ismail 
Hakkı Akdoğan ve ismail Hakkı Yıldırım arka-' 
dağlarımız şifahi beyanlarında, Sayın Yıldırım 
bir iddiaya sahibolmadığım, hiçbir delili bulun-
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madiğini hakikatin meydana çkması için İm 
önergeyi verdiğini ifade etmiştir. 

Sayın Akdoğan ise komisyon üyesi bulundu
ğunu, icabettiği takdirde komisyona bilgi vere
ceğini ve delilleri bizzat Bölükbaşı'nm komisyo
na vereceğini ifade etmiştir. 

Sayın Bölükbaşı ise, müddetin son gününün, 
yani bir haftalık müddetin son gününün son saa
tinde yazılı'bir cevap vermiştir. Bu cevabın bir 
sayfasını bana ayırmış hâdise ile ilgili olmıyan 
birtakım iddia ve isnatlarla birlikte, iddia ile il
gili olarak Mecliste yaptığı konuşmaları tekrar 
etmiş ve ayrıca komisyondan yedi maddelik ta
lepte bulunmuştur. Taleplerinin hepsi komisyon
ca yerine getirilmiştir. 

Araştırmanın başladığı günden bugüne ka
dar, bu yazılı cevabın da Komisyon Başkanına 
yapılan haksız isnatlara rağmen, Komisyon Baş
kanı olarak re'sen yapabileeğimiz her hususta 
arkadaşlarımıza âzami yardımı yapmış bulun
duk. Komisyon çalışmaları bittikten sonra da bu 
yardımı yapmakta devam ettik. Sayın Akdoğan 
her halde bunları teyidetmek lütfunda buluna
caktır bu kürsüde. 

Yine Komisyona getirdikleri tevsii tahkikat 
talebi bendenizin oyu ile kabul edilmiştir. Tek
riri müzakere taleplerinin lehinde oy vermişim
dir. Bu arada bir noktayı belirtmek isterim. 

Sayın Bölükbaşı ithamlarını sadece bendeni
ze yapmakla kalmıyor. Toptan komisyonu da 
komisyon üyelerini de itham ediyor. Diyor ki ; 
«tevsii tahkikatın lehinde bulunmuşlardır, mu
halefete mensup arkadaşlar. Efendim, tekriri 
müzakerenin lehinde bulunmuşlardır. Demek ki ; 
yapılan araştırma ve inceleme kendilerinde ta-
mamiyle vicdani bir kanaat hâsıl etmemiştir. O 
halde raporun sonuna nasıl imza atarlar.» 

Arkadaşlar, mesele öyle değildir. Bölükbaşı 
yanlış ifade ediyor. Tevsii tahkikatın ve tekriri 
müzakerenin lehinde bulunan arkadaşlarımız 
açık ve sarih olarak şunu ifade etmişlerdir. 
TRT deki karşılaştırmadan sonra vaziyet ta
vazzuh etmiştir, ancak böyle bir teklifle ge
linmiştir yarın Heyeti Umumiyede bu istis
mar edilecektir, bunun üzerinde demagoji 
yapılacaktır. Bu arkadaşların söyliyecekleri 
tek lâfları kalmasın. Biz tahkikattan bu ana 
kadar elde edilen neticeden tanı ve kâmil mânada 
bir kanaate sahibolduk, fakat, aşağıda «demagojiye 

inı'kân vermiyelim, açık kapı bırakmıya-
lım.» dedik. Bendeniz de bu tekliflerin lehin
de oy kullanırken açık olarak şunu söylemi
şimdir, bunun için de komisyon üyesi arka
daşlarımdan rica etmişimdir; «Geliniz bu tek
lifleri kabul edelim. Arkadaşlara iştirak ede
lim, neticede yine aynı netice hâsıl olacak
tır ve hakikat hiçbir suretle örtülemiyecektir.» 
Fakat mukabil fikirde olan arkadaşlarımız, 
komisyonun bir sahtecilik ve tahrifat var mı, 
yok mu bunu araştırdığım, komisyonun Sa
yın Bölükbaşı'yı veyahut aksi iddiada bulu
nan arkadaşlarımızı tatmin etmek mecburiye
tinde olmadığını ifade ettiler ve oylamada bu 
görüş bir farkla kazanmıştır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, komisyon üyeleri 
tamamen büyük bir vicdan huzuru içindedir
ler, mesele çok açık ve kesin şekilde mey
dana çıkmıştır. 

Yine komisyon çalışmalarının faaliyetine de
vam edeceğim : 

Mütaakıp toplantılarda Sayın Bölükbaşı, 
önder, Erdemir dinlemişlerdir, Bölükbaşı de
lillerini ibraz, fakat komisyona vermekten im
tina etmiştir. Bilhassa band üzerinde çok bü
yük hassasiyet gösteriyordu. Bandı komis
yon üyesi Sayın ismail Hakkı Akdoğan'a 
teslim etmesi teklifini reddetti. Bunun üze
rine bandın üç defa kopyası alındı. Başkan
lık Divanı tarafından bir zarfa kapatıldı, bu 
kapatılan zarf imzalandı. Meclis Başkanlığın
dan Meclis bandı, Başkanlık Divanınca ya
pılan tahkikatın dosyası, bu mevzuda yapı
lan konuşmaların tutanakları celbcdildi. Bun
dan sonra bu tutanak ile ilgili memurların 
dinlenilmesine karar verildi ve dinlenildi. Me
selenin ağırlık merkezini bandlardaki tahri
fat iddiası teşkil ediyordu. Nitekim ilk defa 
bu kürsüde bu iddia ortaya atılmış, Meclis 
bandlarmda tahrifat yapıldığı beyan edilmişti. 
Esasen başka türlüsü mümkün değildir. Çünkü 
bu iddia ortaya atıldığı zaman tekemmül etmiş 
bir tutanak yoktu, onun tahrif edildiğinden 
bahsedilmesine de imkân yoktu. 

Hal böyle olunca komisyonumuz, tahrif edil
diği iddia edilen bandın kopyası ile Meclis 
TRT bandını TRT Kurumunda karşılaştır
maya karar verdi. Ayrıca, ses alma ve mon
taj hususunda bilgisine müracaat edilebilecek 
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üç mütehassısın da hazır bulundurulması TRT 
Kurumuna yazıldı. 

Arkadaşlar, burada bir noktayı dikkatinize 
arz ederim. Bu mevzu bilirkişiye havale edil
memiştir.. Bu mevzu TRT de komisyon üyeleri 
tarafından tetkik edilmiş, araştırılmış, tahlil 
edilmiş ve karşı]artırılmıştır. Bu arada tek
nik bilgelerine müracaat etmek için de orada 
mütehassıs elemanlar hazır bulundurulmuştur. 
Şimdi tahkikatın ve iddianın belkemiğini teş
kil eden bantlardaki tahrifat iddiası hakkın
da, Komisyonumuzun TRT Kurumunda yaptı
ğı araştırmayı açık ve sarih olanak ifade eden tu
tanağı müsaade ederseniz okuyacağım. Meclis ses 
barutlarında-ve tutanaklarında sahtecilik ve tah
rifat yapıldığı iddiasını araştırmak üzere teşkil 
edilmiş bulunan Meclis Araştırma Komisyo
nu, aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle, 
TRT Genel Müdürlüğü İç haberler ses alma 
iiviiontaj odasında İç Haberler Müdürü Doğan 
Kasaroğlu, TRT İç Haberler Aktüalite Şefi 
Zeki Sözcr ve TRT Aktüalite Servisi Baştek-
nisyoni İbrahim Coşkun'un da hazır buluıııma-
siyle toplandı. 13u arkadaşlarımız hakkında da 
burada bâzı ifadeler oklu. Arkadaşlarım, ora
da sarih olarak bize söylenmiştir k i ; bu arka
daşlarımız bu teyp ve ses hususunda mütehassıs 
insanlardır. Hattâ, mahkemeler bu arkadaş
larımızdan bâzılarını teyplerle ilgili hususlarda 
bilirkişi olarak daima aramakta ve çağırmak
tadırlar. 

(İ. TRT'uin Başfbakan'm 27 . 2 . 1966 ta
rihli konuşmasını tesibit eden ve TRT ce bir 
zarf içine kapalı ve imzalı olarak saklı bulu
nan bandın aslı heyet huzurunda açıldı, tahri
fat yapıldığı iddia edilen kısım heyet huza-
runda dinlendi. 

2. Başbakanın 27 . 2 . 1966 tarihli konuş
masını tesibit eden mühürlü ve imzalı bir zarf 
içinde bulunan bant da heyet huzurunda açıldı 
ve tahrifat yapıldığı iddia edilen kısım heyetçe 
dinlendi. Bu Meclis bandıdır. 

A) İki bant arasında lâfız bakımından bir 
fark olup olmadığı mütehassıslara soruldu. İki 
bant arasında lâfız bakımından hiçbir fark ol
madığı mütehassıslar tarafından ittifakla ifade 
edildi. 

B) Yozgat Milletvekili Sayın İsmail Hak
kı Akdloğan'm teklifi üzerine, bu kısımdaki al
kışların süresi ve tonu tesibit edildi. Kronomet
re ile süreler tesbit edildi. İki bandın alkışla
rının sürelerinin aynı olduğu tesbit edildi. Ve 
«Seçimi yenilemek hakkını haizdir» sözü ile 
başlıyan hafif bir alkış ve bravo sesleri arasın
da «Seçimi yenileriz» sözünün söylendiği ve bu 
andan itibaren alkışın şiddetli ve sürekli olarak 
9 saniye devam ettiği ve toplam alkışın üç 
bantta da 11 saniye okluğu tesbit ediidi). 

Aziz arkadaşlarım, bu nokta çok mühimdir, 
bu nokta biraz da bu ihtilâfın meydana gel
mesine sebobolan noktadır. Bunu ileride izah 
edeceğim. Yalnız, bundan evvelki birleşimde 
yani geçen hafta Çarşamba günkü birleşimde, 
Sayın İsmail Hakkı Akdoğan'm alkışlarla il
gili beyanlarındaki bir hususu tasrih etmek is
tiyorum. 

Sayın Akdoğan dediler ki: «Seçimi yenile
mek hakkını haizdir, nokta ve hafif bir al
kış bantta. Fakat zabıtlara şiddetli olarak geç
miş. Za'bıtlarda böyle olduğu doğrudur. Ondan 
sonra «seçimi yenileriz» nokta, şiddetli ve sü
rekli alkışlar. Dokuz saniye sürm/üştüi'.» 

Hâdise şöyle olmuştur arkadaşlar: «Seçim
leri yenilemek hakkına haizdir» dendikten son
ra nefes alınmadan «seçimleri yenileriz» sözü 
söylenmiştir. 1,5 - 2 saniyelik .bir mesafe de 
hiçbir duraklama yoktur. Yani bu söz söylen
dikten sonra hafif alkışlar başlamış, alkışlar 
bitmiş, ikinci cümle söylenmiş, ikinci cümleden 
ısonra şiddetli alkışlar başlamıştır.. Yok böyle 
bir şey. Burada sarih olarak ifade edilmiş tes
bit edilmiştir. Birinci cümle bitmiş, hafif alkış 
başlamış, bunun içinde «seçimi yenileriz» söy
lenmiş, bunun sonunda alkış şiddetlenmiştir. 
Hepsi bir alkıştır. 

(Kars Milletvekili Sayın Âdil Kıırtel her 
iki bantta «seçimi yenileriz» sözünün aynı mı 
ve ikisinin de Başjbakana ait mi olduğu hak
kındaki sorusuna, mütehassıslarca her iki bant
ta o seçimi yenileriz «sözünün tonunun aynı ol
duğu ve ikisinin de Başjha'kan'a aidolduğu ifa
de edilmiştir. 

3. Üzerinde tahrifat yapıldığı iddia edilen 
bandın kopyası olan ve Ankara Milletvekili 
Sayın Osman Bölükibaşı tarafından komisyona 
ibraz edilen bandı Komisyon tarafından tesibit 
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edilen ve o anda bir zarfa kapatılıp Başkanlık 
Divanı tarafından imzalanan bant zarfı heyet 
huzurunda açıldı. Bandın tahrifat yapıldığı iddia 
edilen kısmı dinlendi. Mütehassıslara bu bant 
ile TRT ve Meclis bantları arasında lâfız ba
kımından bir fark olup olmadığı soruldu. TRT 
ve Meclis bandı ile bu bant arasında hiçbir fark 
olmadığı cevabı verildi ve Yozgat Milletvekili 
Sayın İsmail Hakkı Akdoğan tarafından, keli
menin «iSeçimi yenilemek» mi, yoksa «Yenile
riz» mi olduğu soruldu. Mütehassısla rea keli
me üç defa dinlendi ve her seferinde «Seçimi 
•yenileriz» olduğu ifade edildi. Ses tonu itiba
riyle TRT bandına mutabık olduğu ve Başba
kana ait buulnduğu ifade edildi. 

C) Sayın Osman Bölükbaşı'nm, üzerinde 
tahribat yapıldığını iddia ettiği barudinin bu 
kopyaısmdaki alkış sürelerinin ve tonlarının ay
nı olup olmadığı Başkanlıkça mütehassıslara 
soruldu ve bu banttaki alkışların sürelerinin 
ve tonlarının TRT bandının aynı olduğu ifade 
edildi. Sayın Bölükbaşı'nm bandında «seçimi 
yenileriz» lâfızmm neden TRT bandrndaki ka
dar net olmadığı sorusuna, mütehassıslar: «TRT 
bandı direkt mikrofondan ve ampex makine-
siyla alındığı için ses kalitesi çok net ve anla
şılır şekildedir Halbuki bu bant amatör maki-
nayla alınmış, ses kopya anında net kopya edi
lemez. Bununla beraber, «(Seçimi yenileriz» şek
linde olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

E) Başkanlıkça: «Bir bantta bir kelimenin 
sonundaki «riz» eki «mek» eki şeklinde değişti
rilebilir mi ve değiştirilirse sesli bir bantla karşı
laştırıldığı zaman anlaşılabilir mi?» sorusuna : 
Mütahasıslar, «Katiyen böyle bir değiştirmenin 
yapılamıyacağını, yapılsa dahi derhal anlaşılaca
ğını» ifa ettiler.) 

Çünkü topluluklarda konuşulan sözler, sade
ce söz olarak bantlara intikal etmez, o, topluluk
taki atmosfer içindeki alkış, diğer tezahüratlar 
ve diğer sesler de fon sesi olarak teype geçer. Şa
yet bir kelime değiştirilirse altındaki fon da kay
bolur. Bunu anlamak için de mütehassıs olmaya 
lüzum yoktur, basit bir dikkatle, kulakla bu he
men anlaşılır diye ifade ettiler ve böyle bir tah
rifatın dünyada yapılabileceğine kaani olma
dıklarını, çünkü bunun teknik yönden imkânsız 
bulunduğunu ifade ettiler. Bu fon sesi tekrar et
mek mümkün olmadığı için Sayın Bölükbaşı bu-
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radaki konuşmasında diyor ki; bu «mek» dir 
«riz» dir, bunun altındaki fon nasıl tesbit edilir? 
Yani bu ifadeyi bu sözleri ile cerhetmeye çalışı
yorlar. Ama arkadaşlarım şunu sormak lâzım; 
bir bantta «riz», «mek» gibi bir milimetrenin bil
mem kaçta birini ihtiva eder bir mesafe alır. 
Bu mesafede bir sahtekârlığı yapabilecek kabili
yette bir ıleha varsa, bunun nasıl yapılabilece
ğini nasıl yapıldığını iki kere iki dört eder gibi 
sarihtir ki, kaziyei muhkemdir ki, bu sahtecilik 
ve tahrifat yapılmıştır, diyenlerin gelip bunu bu
rada izah ve ispat etmeleri icabeder. 

Yine devam ediyorum : (Yozgat Milletvekili 
Sayın İsmail Hakkı Akdoğan, Başbakanın konuş
masının bir yerindeki «yenilemek» kelimesinin 
daha sonraki cümledeki «yenileriz» kelimesi yeri
ne monte edildiğinin, iddia edildiğini, bunun 
mümkün olup olmadığını sordum; mütehassıslar, 
«Katiyen bunun yapılamıyacağını, aksi halde ku
laktan dahi bunun anlaşılabileceğini» ifade et
tiler.) 

Bu da gösteriyor ki, Sayın Bölükbaşı'nm iza
hat tarzı ile, Sayın Akdoğan biribirini tekzibedi-
yor. İddiaları «yukarıdaki cümlede geçen (yeni
lemek) kelimesi, aşağıya monte edilmiştir» idi. 

Şimdi Sayın Bölükbaşı «riz» ile «mek» in de
ğiştirilmesinde fon sesinin aıılaşılamıyacağmı be
yan eder ki, bu iki ifade arasındaki tenakuzu ifa
de etmek zannederim ki, güç olacaktır. 

(Komisyonca yapılacak başka bir tetkik mev
zuu olmadığı ve komisyon üyelerinin soracakları 
bir şey bulunmadığı cihetle, işbu zaptı yazmak 
üzere toplantıya son verildi ve zabıt hazır bulu
nan komisyon üyelerine imzalatıldı.) 

Sayın arkadaşlarım, komisyon kararma mes
net olan en mühim husus budur. Bu sebeple en 
ince teferruatına kadar okudum ve tahlil ettim. 

Komisyonumuz 19 . 1 . 1967 tarihli toplantı
sında Yozgat Milletvekili Sayın İsmail Hakkı Ak-
doğan'm, sesi yazıya çeviren bir makinanın bulu
nup bulunmadığının araştırılması ve varsa, bant
lardaki iddia ile ilgili sözlerin bir de bu makina-
dan geçirilmesi için araştırılmanın genişletilmesi 
hakkındaki teklifi, raporumuzda da ifade ettiği
miz ve benim konuşmamın başında lehinde bulu
nan arkadaşların hangi sebeple lehinde bulundu
ğunu izah ettiğim şeklinde kabul edildi. 

Bundan başka bir teklifleri daha vardı. Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Akdoğan müsaade 
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ederlerse bunun sebebini de size arz edeceğim: 
TRT deki karşılaştırmadan sonra komisyonumuz 
da toplantı halinde değilken özel olarak yaptığı
mız hasbıhallerde Sayın Akdoğan; kendisinin beş -
on defa evinde teypten dinlediğini «yenilemek» 
olarak anladığını, bir de bu işte sesi yazıya çe
viren makinalardan geçirilmesi mümkünse, bu
radan da geçirilmesini ve bu mevzuda kimsenin 
kafasında en ufak bir istirham kalmamasını söy
ledi. Bendeniz de kendilerine dedim ki, «Bunu 
Komis3T)na arz ederiz, fakat, size bâzı tavsiyeler
de bulunabilirim. Orada Komisyon üyeleri ar
kadaşlarımız, tabiî, ses alma odasında yankılar 
filân olmadığı için ses daha iyi anlaşılıyor, sarih 
olarak bunu tesbit ettiler. Opera sanatkârlarının 
kulak hassaslığı fazladır, götürürsünüz, opera 
sanatkârlarından birisine dinletirsiniz, burada 
ne diyor size bir fikir verebilir. Ve yahut, yük
sek devirle Bölükbaşı'nm elindeki baııtı, ki bun
ları orada teknisyen arkadaşlarımız söylemiş idi 
bana. Buradaki bandı, yüksek devirle bir teype 
alırsınız TRT deki cihazlar daha mütekâmil cihaz
lar olduğu için daha iyi dinliycbilirsiniz. Yani, 
arkadaşlarımızın tatmin olması için kendisine özel 
olarak yapmış olduğum bir tavsiye idi. Bu tekli
fi de Komisyona getirdiler. Bu teklif, daha ev
vel TRT de bu karşılaştırılma yapıldığı için, Ko
misyonca ekseriyetle reddedildi. 

26 . .1. . 1967 tarihli toplantımızda sesi yazıya 
çeviren makinanm olup olmadığı hakkında, bu 
hususta bilgi verebilecek yerlere yazdığımız yazı
ların cevapları geldi. Sadece Orta - Doğu Tek-

• nik Üniversitesinden cevap gelmedi. Bu yazılar
da böyle bir makinanm olup olmadığı hakkındaki 
katı bir cevap verilemiyordu. Arkadaşlarımızdan 
Sayın Âdil KurtcPin bir teklifi oldu. Komis
yonun Orta - Doğu Teknik Üniversitesinden gele
cek cevabın beklenip beklenilmemesi hususunda bir 
karara varmasını teklif etti. Bu oylandı. Komis
yonca bu cevabın beklenmesine mahal olmadığı, 
gelen yazılardan fikir edinildiği kabul edildi. Ve 
TRT nin yazısının beklenmesine mahal olmadığı
na karar verildi. Bunun üzerine Sayın Himmet 
Erdoğmuş arkadaşımız tahkikatın bu safhadan 
yeterli olup olmadığı hususunun usul yönünden 
oylanmasını teklif etti, bu teklif oylandı ve tah
kikatın, yani araştırmanın bu safhada yeterli ol
duğu, mevcudun ittifakı ile kararlaştırıldı. Bun-
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dan sonra, delillerin tahliline geçildi. Neticede, 
iddianın olup olmadığı hususu oylandı ve bu top
lantıda beş muhalefete mensup arkadaşımız vardı, 
6 tane de A. P. ye mensup arkadaşımız vardı. 
Mevcudun ittifakiylc Meclis bantlarında ve tuta
naklarında her hangi bir tahrifat yapılmadığı ka
naatine, kararma varıldı. Ve Komisyonun, Baş
kanlık Divanının bu istikamette raporu hazırla
yıp, üyelere imzalattırıp Meclis Başkanlık Diva
nına sunması karargir oldu. 

Aradan iki gün geçti, bilmiyorum, mesai saa
tinin dışında idi, Komisyon Sekreteri arkadaşı
mız şurada otururken yazılı bir müracaat getir
di. Bu müracaat, Sayın Komisyon Üyesi İsmail 
Hakkı Akdoğan'in idi, tekriri müzakere talebi 
idi. Komisyon, vazifesini bitirmiş olmasına rağ
men bendenize de büyük hüsnüniyetle derhal Ko
misyonu topladım ve bu müzakere talebini komis
yon olarak görüştük. 

Şimdi raporuınuzdaki bir ibare Sayın Koda-
manoğlu ve Sayın Bölükbaşı'nm dikkatini çeki
yor. Bu da «tüccar» tâbiri. Arkadaşlar bizce 
tüccar, memur, profesör, vekil, vükelâ herkesin 
haysiyeti birdir. Kimse haysiyet ve şerefçe te-
kaddüm edemez. Niye yazdığımızın cevabını arz 
edeyim. «Komisyon özel bir müesseseye gitmiş. 
Karşılaştırmış ve bir neticeye varmış, kararını 
vermiş. İki gün sonra yazılı bir tekriri müzakere 
talebi ve arkasında da «Rapor» diye ekli bir yazı. 
Bakıyoruz bu yazı üzerine, şahsı elbette ki, çok 
muhterem, tanımadığımız şu anda kim olduğunu 
bilmediğimiz bir muhterem arkadaş, fakat tüc
car. Tüccarlık ayıp mı? Tüccar kelimesini koyu-
şumuzun sebebi, yani resmî bir hüviyeti yok. Bu 
arkadaş hakkında komisyon üyelerinden hiçbiri
sinde en ufak bir bilgi yok, ve serbest meslek er
babı, taahhüt işleri yapan bir arkadaşımız Komis
yonun huzuruna böyle bir vesika ile - ki buna 
vesika denemez - arkadaşlarımızın çıkmış olmala
rını ve bunun reddi sebeplerinden birisinin de bu 
olduğunu ifade zımnında söyledik. 

Şimdi arkadaşlar çok calibi dikkattir, bu Suat 
Osmanoğlu denilen muhterem vatandaşımızın ra
poru diye getirilen ve burada'Sayın Bölükbaşı ta
rafından bu hususta büyük bir bilgi ve tecrübe 
sahibi ve yaşlı bir zat olduğu ifade edilen bu zatın 
yazdığı yazı ile buradaki beyanlarını müsaade 
'ederseniz karşılaştırahm. 
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( - RAPOR -
Kırşehir Milletvekili Sayın Mcmdu'h Erdemir 

tarafından 27 Ocak 1967 günü stüdyoma getiri
len ve Başbakan Sayın Süleyman Denıirel'in 1966 
yılı bütçe müzakereleri ile ilgili konuşmasını ihti
va eden ses bandı tarafından dinlendi. 

Sayın Başbakanın bu bantdaki seçimlerle ilgi
li sözlerinin «Muhterem Heyetiniz Anayasaya gö
re seçimi yenilemek hakkını her zaman haizdir. 
(Alkış) Seçimi yenilemek. (Şiddetli alkış) şek
linde olduğu anlaşıldı. 

Sorulması üzerine, bu konuşmadaki birinci al
kıştan sonra gelen «seçimi yenilemek» kelimeleri
nin «seçimi yenileriz» şeklinde duyulmasına hiç
bir suretle imkân olmadığı kesinlikle anlaşıldı.) 

Şimdi TRT deki işi, gücü ses alma ve bant
larla uğraşmak olan mütahassısların kulağına 
itimat edilmez giden her partiye mensup ko
misyonu üyelerinin kulağına ve kanaatine iti
mat edilmez de, yaşlı olduğu ifade edilen bir 
zatın «Başka şekilde anlaşılması imkânsız
dır» demesine nasıl itibar edilir? Aziz arkadaş
larım, bunu kabili izah tarafı yok. 

Sonra muhterem arkadaşımız burada bir 
'beyanda bulundu. Bediiler ki, «Bu arkadaşlar 
'banttaki sesi hece hece söyleten ıbir alet var
mış, bundan geçirmiş, onun ÜKerinc bunları 
yazmış. Burada 'böyle birşcy anlaşılmıyor. 
Böyle bir alet var idiyse, komisyon bunu 
getirmek, bu mesele içinde hem komisyona, 
hem kendilerine, 'hem de Yüce Meclise ve 
yüce millete 'büyük hizmet olurdu, bunu 
niye esirgediler? 

(Yukarda deşifre edilmiş olan konuşmanın 
«Seçimi yenilemek» mi yoksa «Yenileriz» mi 
olduğu, Ankara Fen Fakültesinin Atom Fiziği 
Kürsüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi lâbo-
ratuvarlarında yapılacak teknik ve ilmî inceleme
ler sonunda da mutlak surette tesbit edilebilir 
Ayrıca, bu lâboratuvarda çift girişli osiloğraflar 
kullanılarak, aslında «Seçimi yenileriz» olarak 
söylenilmiş bulunan, bulunduğu iddia edilen ses
ler ile stüdyoma getirtilen teypte «Seçimi ye
nilemek» olarak sarahaten anlaşılan sesler, osi-
lograf'a aynı zamanda tatbik edildiği takdirde 
birbirinin aynı olup olmadığı daha bariz bir şe
kilde görülebilir. İş bu rapor, Millet Partisi 

Meclis Grupunun isteği üzerine üç nüsha tanzim 
edildi ve tarafımdan verildi.) 

Arkadaşlarım, demin de ifade ettim, bu mev
zuun Fen Fakültesinde «Osiloğraf» denilen bir 
âlet varmış, madem, bunlarında getirilmesi için 
şahsan arkadaşlarımdan ricada bulundum. Çün
kü, hâdise açıktır. Bu mevzu için bendeniz 
şahsan osilografa değil Fizana kadar da giderim. 
Sayın Bölükbaşı, bantı ilk getirdiği gün, bu hu
sus da seneler senesi bant kontrolü yapmış bir 
arkadaşınız olarak «seçimi yenileriz» sözünü 
derhal anladım. 

Bu noktaya şunun için geliyorum. Komis
yondaki hasbihallcr sırasında bir arkadaşımızın 
bir beyanı burada meselenin esasiyle ilgiliymiş 
gibi istismar vasıtası yapıldı. Arkadaşlarımız
dan birisi, kim olduğunu hatırlamıyorum, bu 
bantlarla ilgili müzakereler yapılırken, Sayın 
Akdoğan'a dedik ki, «yahu Bölükbaşı - elindeki 
bantı vermiyor... Şimdi o bantın sıhhatli olup 
olmadığını nasıl ispat edersiniz. Kim bilir?» 

Arkadaşlar, ben açık ve sarih olarak söylü
yorum. Komisyonda Bölükbaşı tarafından geti
rilen, Komisyonumuz tarafından da üç defa kop-
yesi alınan bant sıhhatlidir. Sayın ve muhte
rem arkadaşlarımız tarafından en ufak bir ka
zaya getirilmemiştir ve bu bilâhara bu üç nüsha, 
üç suretli bant Sayın Akdoğan ve tarafımdan 
imzalanmış, §u anda da kapalı ve imzalı olarak 
bulunmaktadır. Bu çok açıktır, ossilografa de
ğil, nereye giderse gitsin bu tesbit edilecektir. 
Fakat Komisyona hâkim olan fikir de, Komis
yonun hâdiseyi tesbit ettiği, neticeyi bulduğu, 
Sayın Bölükbaşı ve bu iddiada bulunan, bunda 
ısrar eden arkadaşlarımı, tatmin etme olmadığı 
şeklinde tecelli etmiştir. Bu hususta da şahsan 
bizim elimizden bir şey gelmez. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon çalışma
ları hakkındaki bu kısa izahatlardan sonra, ra
por hakkında ileri sürülen beyanlara ve şahsım 
hakkında ifade edilen imalara temas edeceğim. 
Sayın Bölükbaşı ve Sayın İsmail Hakkı Akdo-
ğan'ı dikkatle dinledim, ibretle müşahede et
tim ki, iddialarının büyük delili ve gözlerinden 
bile sakındıkları bandın kopyası üzerinde eskisi 
kadar hassasiyetle durmuyorlar. Komisyonda 
hiçbir değeri olmadığını iddia ve ifade ettikleri 
ham zabıt üzerinde sayfalara süren şahif 
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beyanlarından sadece birkaç cümle üzerinde al
kışların tarzı üzerinde, alkışların yazılış tarzı 
üzerinde büyük hassasiyet gösteriyormuş. 

Evvelâ §u ham zabıt meselesini ele alalım. 
Ham zabıt stenodan deşifre edilen ilk metindir. 
Asıl zaptın çatısını teşkil eder. Sayın Bölükba-
şı'nm komisyonda ifade ettiği gibi, hukukan bir 
mâna ifade etmez. Ama, bununla beraber bu me
selede, büyük ehemmiyeti vardır. Ve ilerde de 
izah edeceğim gibi arkadaşlarımın büyük hassa
siyeti de bu ehemmiyetten ileri gelmektedir. Şa
yet ham zabıtta iddia ile ilgili kelime «seçimi ye
nilemek» şeklinde ise zabıtta tahrifat bahis ko
nusu olamaz. Tahrifat, mevcut bir şeyi kasden 
değiştirmek suretiyle olur. Mevcut öyle ise bu
nun tahrifinden .baJhis açmak mümkün değildir. 

Biz bu sebeple ham zabıt üzerinde durduk. 
Üç nüsha olması mûtadolan ham zaptın bir«nüs-
hası matbaaya giden basılı zaptın orijinaline 
esas olur. 

Şimdi aziz arkadaşlarım,* orijinal zabıt mese
lesinde Sayın Bölükbaşı burada tatbikatla alâ
kalı olmıyan bâzı beyanlarda bulundu. Biraz 
sonra Yüce Heyete göstereceğim gibi, zabıt ori
jinali basılı zapta esas olan ve Meclis arşivinde 
saklanan zabıttır. Bunun bir kısmı, hakikaten âz 
tashih varsa burada yazılanın ,üzerine tashihler 
yapılmak suretiyle buraya intikal eder, çok tas
hih varsa yeniden yazılıp intikal eder. Bunun 
yüzlerce, binlerce, yüzbinlerce misali vardır. 
Bu ham zabıtlar üzerinde tashih a>z olursa aynen 
gider, çok olursa temize çekilerek gider. Temize 
çekildikten sonra da ikisi karşılaştırılır ve mu
tabık olduğuna dair karşılaştıran tarafından pa
raf edilir. Diğer iki nüsha istiyen olursa verilir, 
olmazsa yırtılır atılır. Şayet arkadaşlarım, bu 
ham zabıtların diğer nüshaları saklanacak olsa 
idi, bir senelik zabıtla bu koca Meclis içinde bun
ları koyacak yer bulamadınız. Bu da mûtattır. 
Günkü bunları muhafaza etmek maddeten im
kânsızdır. İddia ile ilgili ham zabıtlardan birisi 
de Sayın Bölükbaşı'dadır. Burada bunu Yüce 
Meclise göstermiştir. Bu ham zaptın ta kendisi
dir. Üzerinde bir noktalık dahi tashih buluna
maz. Biri tutanağın orijinaline esas olmuştur. 
Yani, tashihi az ise olduğu gibi gitmiştir, değil 
ise temiz edilerek gitmiştir. 

Üçüncüsü, ne olmuştur? Ya, kimse istemedi
ği için yırtılıp atılmıştır. Çünkü çok garip bir 

şeydir aziz arkadaşlarım. Bu ifadeler ve zabıt
lar üzerinde kıyametler koparılmış olup, Yüce 
Meclis, Yüce Millet bir seneden beri işgal edil
mektedir. Bu zabıtlar Araştırma Komisyonu ku
ruluncaya kadar ne Başbakanlıktan, ne Başba
kan tarafından, ne A. P. Grup yöneticileri veya
hut parti yöneticileri tarafından sureti katiyede 
istenmemiştir, kimse gelip bununla alâkadar ol
mamıştır. Araştırma Komisyonu kurulduktan 
sonra ancak Komisyonumuz bunu celbetmiştir. 
Bunun aksini kimse iddia da edemez, ispat da 
edemez. Bu hususta şahsan derin araştırmalar 
yapmışımdır. Kimse istememiş, kimse alâkadar 
olmamış. 

Şimdi arkadaşlarım, bu üçüncü ham zaptın, 
arkadaşlarımızın elindeki sekiz sayfalık imzalı, 
rahmetli Müdürün imzasını ve mührünü havi 
zapta esas olması mümkündür. Çünkü teyp kont-
rolları, teyp yazar teyp çalıştırılır, durdurulur 
yazılır şeklinde olmaz. Teyp çalışır, çalışmaya 
devam, eder, kontrol eden arkadaş kalemi eline 
alır, gözüyle takibeder. Bu, ham zabıt üzerinde 
yapılır. Arkadaşlarımıza verilen sekiz sayfalık 
zabıt o zaptın teyp kontrolü yapıldıktan sonra 
verilmemiştir. Sekreterlikçe istendikten sonra 
sadece o kısım, bütçenin o hummalı çalışmaları 
sırasında alelacele teypten kontrol edilmiş veril
miştir. Ona esas olmuştur. Bu en galip ihtimal
dir. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Teypten tashih edilmiş mi ? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET ERSOY (Kütahya) — Teypten kont
rol edilmiş, üç defa kontrol edilmiş bu kontrol-
lardan sonra burada Sayın Bölükbaşı kendi ko
nuşmalarını ifade ediyor, basılı resmî zabıt üze
rinde bile haklı olarak tashih yapmak zorunda 
kalıyor. 

Sayın Akdoğan, hem zaptın kaybedildiğini, 
burada imalı olarak ifade etti. Arkadaşlarım, 
Meclis yönünden kaybedilmesi bahis konusu de
ğildir. Ya izah ettiğim şekilde bunlar arz ettiğim 
yerlere sarf edilmiştir, yahut da kimse istemedi
ği için yırtılıp atılmıştır. Nitekim, sepetten 
almışlardır istedikleri ham zaptı. Ama, Bölük-
başı'ndaki ham zabıt ne olmuştur? Komisyonda 
reismen istendiği halde ibraz .etunüm'işttir, kaybol
duğunu ifade etmiştir. 
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Aziz arkadaşlarım, 40 yıllık vösikeyı saklı-
yan, aradığı vesikayı bulduğu zaman Arşimend 
gibi «buldum» diye haykırışını ifade eden Bö
lükbaşı'mn ımühim bir vesikayı kaybetmesini 
kabuli etımek mümkün değildir. Biz bunu müm
kün görmüyoruz, (A. P. sıralarından «bra
vo Mehmet» sesleri) .arkadaşımız >haım za-
bıjtta kelimemin «seçimi yenilliyelliım» şek
linde 'Olduğunu ifade ediyorlar. Biz, ya
nıldıkları kanaatindeyiz. Ham zabıtta 'ke
limenin «seçimi yeniliyelim» değil, «seçimi 
yenilemek» olduğuna dair kuvvetli deliller var
dır. Konuşmayı tes'bıit eden stenograf kelimenin 
sonunu taımamlıyamadığımı, nasıl olsa teypten 
tamamlanır dîye yenilenmek şeklinde yazılıp üç 
nokta koyduğunu 'açık olarak ifade ediyor. 
Bunu, arkadaşlarının yanlış yazmışısın, yenile
mek- yazmışsın, demesi üzenine hatırladığını 
söylüyor. İddia sahibi arkadaşımız sadece bu 
noktayı ele ıalıp istismar ediyorlar. Sıkıştıkça 
şaşırdı, diyorlar. Taımalmien alksidir. Bu arka
daşımız çok raihat ve samimî ifade vermiştir, 
«Arkadaşlar söyleyince hatırladım, yenilemek 
yazdım, üç nokta da yan yana koydum» diyor
lar. Her halde1 üç noktayı da arkadaşları hatır
latmadı. 

Bakıyoruz, 58 nci Birleşimin orijinalime, tas
hih edilmemiş hali, yeniletmek yan yana üç nok
ta konmuş. Arkadaşlarımızın vesika diye t>u-

,rada (ibraz ettikleri fotokopiye bakıyoruz ye-
ıılil^mek yazılmış, üç nokta yan yana konulmuş. 
Sonra ıbunu teyideden mühim bir beyan daha 
var. Başkanlık Divanının yaptığı tahkikat dos
yasında gözüme ilikti, müsaade ederseniz ay
nen okuyayım; bu hâdise ile ilgili olarak Tuta
nak Müdürü 'tarafından hâdise ile ilgisi bulunan 
arkadaşların malûmatına müracaat edildiği za
man yazılmış, şöyle 'başlıyor: 

«Emekli Tutan'ak Şefi Şakir Uoğanay, 
13 . 12 . 196G Salı günü Müdür Yardımcısı Mus
tafa Ünver, Şef Muaımtmer Telli, Fikrat Tekta-
nıl ve Mustafa Kadıoğlu'nun da hazır 'bulun
dukları bir sırada Müdürlüğümüze 'geldi, ken
disine Sayın Baş'bakanın 27 . 2 . 1966 tarihli 
58 ncü Birleşimde geçen zaptın bir suretini Mil
let Partisine ne şekilde intikal ettiğini sorduk, 
şunları söyledi: Burada Sayın Bölükbaşı bir 
çok arkadaşımızı tezyif edenken, bu arkadaşı
mızı takdir etmiştir. Şakir Doğanay. 

Şurasını ifade edeyim ki, o zaibıtlar, görüş
meler sırasında yazılmış üç nüshadan ıbiritsi idi. 
Bu sebeple orada, seçimlere gitmek, tarzında 
yazıldığını kaltî olarak biliyorum. Sonradan 
değiştirme diye bir şey yoktur. Bu kaanaati-
mi kuvvetlendiren 'diğer Ibir se!bep de zabıtları 
bizden aldıkları ilk gün - yani, haım zaptı al
dıkları ilk gün - yahu, Başbakan «seçimlere gi
deriz» 'dediği halde siz buraya «seçimlere git
mek» diye yazmışsınız, diye vâki çıkışmaları
dır.» Yani ham zaptı almışlar, yahu Başbakan 
böyle dedi, deımişler, siz böyle söylüyorsunuz. 

Sonra aziz arkadaşlarımı, arkadaşlarımız bu 
hususta şu sebepten yanılmış olaibilirlcr. Kendi 
aralarında Başbakanın söylediği sözün ne ol
duğunu tartışmışlardır. Sayın Akdoğan bana 
söyleımilştir; biz kendi aramızda oturduk, ne 
dedi diye tartıştık, ekseriyetle «seçimi yeniliye-
lim» dediğini tesibit ettik... Sonradan şunu da 
ilâve etmiştir; ben söylerim, her şeyi olduğu 
gibi söylüyorum, «Efendim burada da yani 
ham zabıtta da seçimi yeniliyelim idi» delmişler
dir. Fakat daha evvel oturmuşlar, tesibit etmiş
ler, Başbakan ne söyledi, şunu söyledi, bunu 
söyledi «seçimi yeniliyelim» dediğinde ittifak 
etmişler ve ondan sonra da deklârasyon yayın
lamışlardır. Bu sebeple yeniliyelim diye hatır-
lıyabilirler, çünkü, ellerinden bu 65 yaşındaki 
Zabıt Şefinin elinin yaralanması jmhasına, al
dıkları ham zaptı kaybettiklerini ifade ediyor
lar, yanılmaları daima mümkündür. 

Sonra aziz arkadaşlarım, ıeğer ilk ham za
bıtta seçimi yenilemek olmasa idi, Bölükbaşı 
ilk günü tou kürsüde bu iddiayı ortaya atarken, 
şu şekilde konuşmazdı : 63 ncü Birleşim, 
6 . 3 . 1966 «Yüce Meclis seçimleri yenilemek 
kararı vere'bilir.» Ve arkasından ilâve ettiler, 
«Hepiniz duydunuz,» - sizi şajhit gösteriyor -
«Seçimleri yeniliyelim» Hükümetin ve A. P. 
Grupunun şiddetli alkışlariyle karşılanan bu 
sözleri arkadaşlar, dünya Türk mileltinin önün
de inkâr edilmiştir.» 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Sayın Bölükbaşı'-
mn elindeki yırtık olarak, ifade ettiği tuta
nakta ilk stenografın yazıp, deşifre ettiği 
«Seçimi yenilemek» değilde, «seçimi yeniliye
lim», olsaydı, evvelâ onu şahit göstermesi lâzım
dı, «Hepiniz duydunuz, hepinizden daha iyi duy
ması, tevhit etmesi 1 âzım gelen set enograf bunu bu 
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şekilde yazmış. Fakat, bantlar değiştirilmiş» de
mesi iktiza ederdi. Fakat ne diyor? Şimdi, çok 
entresaın bir zabıt daha okuyacağım. Ben merak 
ediyorum acaba Bölükbaşı bunu nasıl karşılı-
yacak : 

«Söyliyelim arkadaşlar, M'eclisin yırtılarak 
elimize gelmiş zaptı burada umumi bir cümle 
söyleniyor. Anayasaya göre seçimi yenilemek 
hakkına her zaman haizsiniz, şey yok secimi 

yeniliyelim. (A. P. sıralarından bravo sesleri, 
alkışlar..)» 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Tcypdi 
o... Yanlış söylüyorsunuz, yalan dememek için 
yanlış söylüyorsunuz, diyorum. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale 
etmeyin. 

MEHMET ERSOY (Devamla) — Sayın Bö 
lükbaşı, yalan dememek için yanlış söylüyor
sun diyor. 

«OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Söy 
Üyelim arkadaşlar Meclisin yırtılarak elimize 
gelmiş zaptı burada. Umumi bir cümle söyle
niyor...» 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Bant 
bant. 

MEHMET ERSOY (Devamla) — Hani 
bant? Neyse, Sayın Bölükbaşı'nııı tahılklerine 
ben muhatabolacak, cevap verecek değilim. 

«Şimdi aziz arkadaşlarım» şey yok, seçi
cimi yeniliyelim. (A. P. sıralarından bravo ses 
leri; alkışlar.) Arkadaşlar tepte ne hale getiri
liyor bilir misiniz, birinci cümle almıyor arka
sından bir, iki el sesi gayet zayıf, arkasın
dan «seçimi yenilemek» kelimesi ve kıyamet 
kopuyor. Simli aziz arkadaşlarım, dediğim giibi 
ilk ham zabıtta «seçimi yeniliyelim» şeklinde 
olsaydı bu şekilde ifade edecekleri açık ve 
sarihti. 

Bunu bir tarafa bırakalım 1 . 12 . 196(> 
Pazartesi günkü 17 nci Birleşimdeki ifadele
rini, belki sürçü lisandır ama haksız bir in
sana Allah dilini sürçtüğü zaman bakınız ha
kikatler nasıl meydana çıkıyor.» (M. P. »ıra
larından «mevzua gel» sesleri.) Geleceğim orayn 
geleceğim bunu biraz evvel okuduğum tuta
nağa istinaden söylüyor. Fakat onunla arasın
da çok büyük fark var. Yüce Meclis de bunu 
her halde şu anda tesbit edecek. (Müsaade 

buyurunuz ionu da zabıttan okuyayım. 126 ncı 
sayfasında : «Söyliyeyim arkadaşlar, Meclisin 
yırtılarak elimize gelmiş zarptı, burada umumi 
bir cümle söyleniyor» i «Anayasaya göre seçim
leri yenilemek hakkını her zaman haizsinizdir» 
şey yok, yani ses, tezahürat bir şey yok. Bir 
iki kişinin Ibravö sesi, alkış burada.. Arkasın
dan, «seıçimi yenileme» kelimesi ve kıyamet ko
puyor.) 

Bu durum karşısında! aziz! arkadaşlarım, 
ham zabıtta seıçimi yeniliyelim ildi, demek müm
kün değildir. 

(«Seçimi yenilemek» kelimesi ve kıyamet ko
puyor. Eğer seçimi yeniliyelim diye bir teklif 
bahis konusu olmasaydı daha 'evvel geçen ye
nileme .kelimesi karşısında susanlar bu alkışı ko-
parmaızlardl arkadaşlar. Hepiniz dinlediniz, 
bandın üzerinde böylö bir tahrifat1 yapılmış
tır.) Tamam mı Sayın Bölükbaşı? 

Aziz arkadaşlarım, komisyonumuz bütün 
bunları tesibit? ettikten sonra kelimenin ilk defa 
yazıldığı gün seçimi yenilemek şeklinde yazıl
dığı kanaatine varmıştır. Esasen bantlarda 
böyle »bir tahrifatın dünyanın hiçbir yerinde ya-
pılamıyacağı m'ütehassıslarca kesin olarak ifa
de edilmesine rağmen bunu yapabilecek, teknik 
bir deha var ise1 oraya tamamlanmış bir kelime 
koymaz, yapılan tashihleri de olduğu gibi açık 
ve samimî bir şekilde orada bırakmazdı. Bu 
o zaman, Sayın Bölükbaşı'nm çok itibar ettiği 
akıl ve mantık kurallarına uymazdı. 

Bütün bu sarahate rağmen ıSayın Bölükbaşı 
valilik yapmış, vekillik yapmış ve büyük 'hiz
metlerde bulunmuş muhterem' arkadaşlarımı
zın şahadetlerine itibar* edilmediğinden yakmı
yor. Biz arkadaşlar, bu arkadaşımızın şaha
detlerine itibar edip etmemek gibi bir pozisyo
nun içinde değiliz. Arkadaşlar yanılmış olabi
lirler. ıSorsanıız şimdi onun altındaki kelime
ne idi, sarih olaraık söylenmesi mümkün de
ğildir. Arkadaşlarımız 'elbette ki çok muhte
remdirler amal burada ifadelerine ımüracaat 
ettiğimiz memurlar, da onlar kadar, hepimiz 
kadar namuslu ve şerefli insanlardır. Biz bu 
konuda iddia sahibi1 arkadaşlarımızın hafızala
rının kendilerini yanılttığı kanaatindeyiz. Sa
yın Bölükbaşı' bahis konusu tutanağı ilk defa 
tesbit eden stenografın sayfalar tutan ifade
lerinden bir cümleyi alarak «talihsiz memur, 
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sıkıştırıldıkça terliyor, şaşırıyor, kesin olarak 
bu benim zaptımdır, diyemiyor.» gibi beyanlar
da bulundu ve îma' ötmek istedi ki, işte ste
nograf şaşırmıştır, açık ve sarih bir beyanda 
bulunamamıştır. Çünkü biz, «açık ve samimî 
beyanlarından anlaşıldığına göre»* diyoruz ya 
raporday burayı îma ediyorlar. 

Aziz arkadaşlarım, ıgece - gündüz çalışıp 
stenosu ile birlikte ıgünde 70 - 80 sayfa tuta j 

nak yazan bir arkadaşın yedi sekiz ay evvelki 
hâdiseyi sarih ve net olarak hatırlaması müm
kün değildir. Evet, hatırladım, şu şöyledir, 
bu böyledir, bunu 'böyle yazdım deseydi zaten 
isamimî olmazdı. Arkadaş diyor ki, «Arkadaş
larım bana hatırlattılar, derhal hatırladım, üç 
nokta da yanyana koydum.» diyor. 

Şimdi bunun teknik izahına da geleceğim. 
Bunun gayrisamimîlik neresinde?' ıSonra aziz1 

arkadaşlarım, but ilk zaptı tutan stenograf 
'bu memlekete 36 sene hizmet vermiş bir arka
daştır. Sureti katiyedö kimseden, ama hiç
bir kimseden, bekliyeceği hiçbir şey yoktur. 
Zerre kadar- terlememiştir, gayet rahat, mü-
tebessim ve samimî bir ifade vermiştir. Yani 
arkadaşlarımız arkadaşın talimli ifade verme-

. sirii mi istiyorlardı1? Gerçeği ifade etmiştir bu 
arkadaş. 

Sonra, Sayın Bölükbaşı buradaki imalarda 
bize de bir kısım ayırmış, «Komisyon Başkanı 
diyor, zorladıkça! zorluyor, bir şeyler söylet
mek istiyor.» Arkadaşlar, bu iddia yine Sa
yın Bölükbaşmm çok kıymet verdiği akıl ve 
mantık kaideleri ile! bağdaşamaz. Bu arkadaş
lar benim 13 sene beraber hizmet verdiğim ar
kadaşlardır. Ben veya onlardan 'birisi, bunu 
akıldan geçirmeye dahi tenezzül etmiş olsay
dık sualler ve cevapları' hazırlanır, bir de ta
lim edilirdi, sorulan suallere rahat cevaplar 
alınırdı ve mesele de halledilebilirdi. Ama... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Çok 
tecrübelisin. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET ERSOY (Devamla) — Bölükbaşı'-
nın tecrübesi! gibi, Bölükbaşı'nm ahlâk ve fa
zilet anlayışı da hu memleketçe müsellemdir. 
Devamlı alarak sataşıyorlar. Ben kendileri 
gibi uzun süreler meydanlarda ve bu Yüce 
Mecliste kürsü işgal etmiş bir arkadaşınız de
ğilim. Fakat emin olsunlar ki bu Parlâmentoda

ki hatalarını objektif olarak tesbit 'eden, sevap 
taraflarını tesbit eden ve 'bunları iyi değerlen
diren bir arkadaşınız olarak şu yüce kürsüye 
yeminden sonra üçüncü defa çıktığım şu anda 
Bölükbaşı gibi kurt hir politikacı bile bizim 
insicamımızı bozamaz, arzu ettiği cevap sevi
yesine bizi indiremez. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, mec'bur olduğum için 
ifade ediyorum, bu beyanlar yönünde komis
yonun dikkatinden bir huşu kaçmamıştır. Bu 
hususu Yüksek Meclisin takdirine de arz ede
ceğim. Mecliste ve komisyonda konuşan iddia 
sahibi arkadaşların 'beyanları gerek burada, 
gerekse komisyonda hemen hemen umumiyetle 
aynıdır. Hele bâzı hususlarda klişe cümleler 
vardır. Meselâ arkadaşlarımız müteaddit defa 
gerek Mecliste, ıgereksc komisyonda -diyorlar ki, 
çok enteresan, «Gittik diyorlar, bantı dinle
dik, hayretle gördük ki, tahrifat yapılmış.» 
Sayın Bölükbaşı mütaaddit konuşmalarında di
yor ki, «Bandı dinledim hayretle gördüm ki, 
tahrifat yapılmış.» Arkadaşlarımız, diğer ar
kadaşlarımız* komisyonda ifade veriyorlar ay
nı ibareyi, aynı kelimeleri kullanıyorlar. Hu
kukçu arkadaşların dikkatine arz ederim. Her 
halde bir hâdise hakkında ayrı kişilerin, aynı 
hâdiseyi bu kadar klişe kelimelerle ifade et
tiği şahadet müessesesinde ender görülen hal
lerdendir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

.SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Biri
miz Kürtçe birimiz Arapça mı konuşuyoruz? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET ERSOY (Devamla) — Aynı kelime
ler. Sonra komisyon bir tarafı yırtık zaptı tez
kere ile Sayın Bölükbaşı'dan istemiştir. Komis
yonda istemiştir, Sayın Bölükbaşı demin ifade 
ettiğim gibi kaybettim demiştir. Efendim yal
nız «seçimleri yeniliyelim» idi demiştir. Şimdi 
diğer arkadaşlarımı hassasiyetle ve ısrarla bu 
noktaya parmak basmışlardır. Komisyondan ge
rek başkanlık olarak, gerek hiçbir arkadaşımız 
sormadığı halde, «ham zabıtta seçimi yenileye
lim var» diyordu. Daha evvel bu iddia ortaya 
atıldığı gün ellerinde vesika diyebilecekleri hiç
bir şey yokken sade kulağa istinaden ağır it
hamlar bu kürsüye getirilmişken bundan bah
setmiyorlar da biz komisyon olarak resmen is
tedikten sonra hepsi birden bu nokta üzerinde 
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hassasiyet gösteriyorlar, bunda ısrar ediyorlar. 
elbette bu da dikkat çekici bir şeydir. 

Aziz arkadaşlarım, ben bu noktalara temas 
ettiğim için hakikaten çok üzgünüm. Şafhit be
yanlarının herhangi bir tarafından tutup bun
ları istismar etmek, bunlar üzerinde demagoji 
yapmak bize fayda getirmez, hadiseye de fay
da getirmez. Bunun kısır çekişmeleri artırmak
tan başka bu memlekette ve Meclise, hepinize 
getireceği bir şey yoktur. Ama meclbur oldu
ğum için ve devamlı olarak tahrik ettikleri için 
bunları da ifade etmek medburiyetin.de kaldım. 

Şimdi Sayın Böiükbaşı, gerek diğer şahit 
arkadaşlarımızdan gerekse son tash'i'lıi yapan 
tutanalk şefinin 'beyanlarından da bahsederken 
bâzı işine gelen noktaları alıyor ve istihza edi-
yor.«Hamiyetli şef, talihsiz memur» gibi sıfat
larla, burada kendisini savunma hakkı olmıyan 
insanların haysiyetini kırıcı imalarda bulun
mak, tezyif etmek bilmiyorum her fırsatta ah
lâk ve faziletinin reklamını yapan Sayın Bö-
lükbaşı'ya yakışır mı? 

>Son konltrolu yapan arkadaş işte demiş ki, 
«vazifem değildi ama ben hasta idim, biraz da 
(bunun için bu iş gecikti, ben gelince bir daha 
•teypten kontrol ettim.» Hamiyetli şef oluyor. 

Aziz arkadaşlarım, tutanaklar matbaaya gi
derken sion kontrolü ve redaksiyonu yapılırken 
daha evvel banttan geçmişse bantı kontrolundan 
bir daha geçirmeye kimse meclbur değilldıir. Fa
kat aksi yapılmıyacak diye de bir kaide yok
tur. Nitekim sadece bu arkadaşımız değil bir-
içio:k şef arkadaşlarımız da son defa matbaaya 
ıgiderlken o tutanağı, bü'tün mesuliyetleri kendi 
«üzerlerinde olduğu için, bir defa daha banttan 
kontrol yaparlar. Bâzısı yapar, bâzısı yap mas. 
Bu arkadaşımız da vazifcsLıl iyi yapmıştır, 
takdir edilmesi lâzımken burada tezyif edili
yor ki bunu anlamak mümkün değildir. 

Sonra bu arkadaşımız <jok açık ve seçik bir 
tashih yapmıştır, «mek» in üzerini çizmiş el ya
zısı ile üzerine «riz» yazmıştır. İnsanın aklına 
şöyle birşey geleıbilir : Burada eğer böyle bir 
tashih varsa başka bir yerde yoksa burada bir 
kasıt ara naibi lir. Fakat aziz arkadaşlarım bu 
'58 nci Birleşimin orjinalidir. Son kotnolu ya
pan bu arkadaşımız, hakikaten Meclis tuta
naklarına ve Meclise büyük hizmet yapmıştır. 
Sadece bu noktada değil, aynı konuşmada yüze 
yakın mühim t aslı ili yapmıştır. 

I Kendi 'kendime şöyle düşündüm. Ya bunlar 
'Bölükbaşı'nm eline geçseydi dikkatini çeksey-
di, o zaman burada hiç ağzımuzı açmayın, hiç. 

1 koııuşturmıyacaktı. 
Şimdi bakın aziz arkadaşlarım, yine Başba-

I ikanın, o günlü konuşmasında aynı mevzu ile 
I ilgili orjinal zaptın 396 ncı sayfasında stenog-
I raf «çok kere anlaşamıyoruz» diye müstakil 

bir bir cümle yazmış. Hâdise ile ilgili tutanağı 
I ıteyp kontroluna tabi tutan ve redaksiyonunu 

kıiüiıızı kalem işaretinden anlıyoruz, arkadaş 
i bunu teypten karşılaştıifmış ve eıfoaraııış: «Bun

larla da karşı]aşıyoruz» şimdi bu son kontrolü 
I yapan arkadaşımız ikinci teyp kontrolün da ke

limenin esasını bulmuş; «bunlarla da karşılaş-
I iniyoruz» Birincisinde müspet imiş, aslı menfi

dir. 
Daha 'muhlimi var, azıiz arlkaidaş'larım; aşağı -

yukarı 10 - 15 kelimelik bir iki cümle atlanmış. 
I Oünlkü stenograf haltıibi bir - alkii fcelkne veya ki-
I fa. yetine; göre baz an da bir cümle geriden ta-

Ik'Jb'oder. Hole araya tezahürat girerse bırakır, 
| tezahüratı tes'bit eder. Artık aklında kalanı ve 

yakalıyabildiğini yazar 

Şimdi arkadaşlarım; bu, işin teknik icabı
dır. Bunun gilbi burada yüz tane tashih göste
rebiliriz. Şimdi, bunlardan bir tanesini alacak
sınız, işte bunun sahtecilikle, tahrifatla alâkası 

I var, hamlycrtlli şef diye iıst'iih'za edeceksiniz. Ga-
I yet samimî ve açık beyanda bul ummuştur. Aksi 

.olsaydı başka türlü yapardı. Hiç ortaya çık
mazdı. O sayfa yeniden yazılır. Neden bunları 
düşünmüyorsunuz da vazifesini yapmaktan baş-
'ka, iyi yapmaya çalışmaktan baş'ka bir kaba
hati olmıyan bu insanları burada rencide cdi-

I yorsunuz1?! 

I Arkadaşlarımızın üzerinde ehemmiyetle dur
dukları bir nokta da alkış mevzuudur. Meclis
teki tezahüratın objektif ölçüler içinde tesbiti 
.mümkün değildi r bunları teslbli't ve ifade süb
jektiftir. Esasen burada bir hata yapılımış-
tır. Cümlenin birisi bitmiş, nefes .alınmadan 
iki kelimelik ikinci cümle söylenmiştir. Birinci
sinde hafif başbyan alkış ve bu alkış ikinci 

I cümle; bittikte'n sonra şiddetlenen alkış. Esasen 
stenograf arkadaşın en sona bir parantez açıp 
tezahüratı burada ifade etmesi iktiza ederdi. 

I Zaten aziz arkadaşlarım, demin de ifade et-
j tim ve izah edeceğimi söyledim, bu talihsiz hâ-
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dişe tahmin ederim ki burada başlıyor. Şayet 
ilk tutanağı tesbit eden stenograf bu birinci 
cümleden sonra alkış için hat il) in sözünü bı
rakmamış olsaydı keliıme tam yalkal'anaealkltı. Al
kışı işaretliyor ondan sonra ötekine geçiyor 
ikinci bir alkış açıyor. Tek alkış vardır. «Se
limleri yenilemek hakkını haizdir» den sonra 
hafif başlıyan ve «seçimi yenileriz:» den sonra 
şiddetlenen ve hafif kısmı iki saniyelik, şid
detli kısmı dokuz saniyelik tek alkıştır. 

Aziz arkadaşlarım, bu, hakikaten bugün ba
sılı zabıtta da iki kısımda ifade edilmiş, ha
fif kısmında şiddetli denilmiş. Belki bu, Sayın 
Bölükibaşı'dan intikal etmiş, bu müdürlüğe in
tikal etmiş bir ihtiyat da olabilir. 

Sayın Bölüklbaşı iyi h atı ılıyacak! ar ; zabıt
lar önceleri teyple kontrol edilmezdi. Zanne
derim Sayın Ahmet Tahtakılıe, 'milletvekille
rinin, zabıtlarını bizzat tashih etmelerini bura
da yermiş, tenkid etmiş, bu görüş Başkanlık 
Divanınca 1960 dan sonra - katî olarak hatır-
lıyamıyorum, Başkanlık Divanınca kabul edil
miş ve tutanaklardan ayrı- ifadeler, beyanlar 
ayrıca teyple tesibit edilmiş ve teyp kontrolü 
da yapılmaya başlanmıştır. Bundan evvel bü
tün milletvekilleri ve bilhassa zabıtlar hususun
da çok hassas olan Sayın Bölükbaşı, zabıtları 
alırlar, götürürler, evlerine esası değiştirme
mek kaydiyle redaksiyon yaparlar, takdim te
hirleri yaparlar getirirler. Böyle idi. V>e bilhas
sa alkımlar hususunda da Sayın Bölükbaşı her 
alkışın önüne «şiddetli ve sürekli» kelimesini 
ya bizzat koyar veyahut da koydururdu. Belki 
ıböyle bir itiyadın neticesi olabilir. (Alkışlar) 

Şimdi aziz arkadaşlarım bir tezahüratın, 
alkışın şiddetli veya hafif yazılmasının bir sah
tecilikle, tahrifatla ne alâkası vardır1? Bunu 
anlamak çok güç ve aynı-zamanda da çok güldü
rücüdür. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bu hususta Sayın 
Bölükbaşı son tashihle ilgili olarak burada bir 
«beyanda daha bulundular, dediler ki, «İşte Sa
yın Memduh Erdemir TUT ile temasa geçip TRT 
dan bant Mendikten sonra zabıt tekrar eski hali
ne getirilmiştir.» Arkadaşlarım, tek iddia olma
sına rağmen bu mevzuda sayın arkadaşımız o ka
dar çok yeni iddia ve ithamlarda bulundu ki, han
gi birisine insan cevap verecek şaşırıyor. TRT nin 
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bant sureti Millet Meclisine 23 . 9 . 1966 tarihin
de gelmiştir resmî vesikaları var. Son tashihi ya
pılıp matbaaya gönderilip basılan 58 nci Birleşim 
11 . 5 . 1966 tarihinde matlbaya gönderilmiştir. 
Arada dört aylık bir zaman fasılası vardır. Sa
vın Bölükbaşı bu hususta da yanılmışlardır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, ben komisyon çalış
maları ve bâzı teknik hususlarda bâzı noktaları 
cevaplandırdım. Komisyon sözcümüz Sayın İs
mail Hakkı Yıldırım diğer hususlara cevap vere
cek. 

Aziz arkadaşlarım, muhterem Bölükbaşı şah
sımla ilgili bâzı beyanlarda bulundu, isnatlarda 
bulundu, imâlarda bulundu. Milletin gerçekleri 
her cephesiyle anlamasında, bilmesinde fayda var
dır. Buna gelmeden evvel Komisyonumuz çalış
masını bitirmiştir, sizlere niyalbeten vazife gör
müştür. Hiçbir araştırma ve tahkikat komisyo
nunda görülmemiş bir şekilde büyük bir şekil
de büyük bir anlayış ve hüsnüniyet içinde çalış
mıştır. Mevcudun ittifakıyle alınmış bir kararla 
huzurunuza gelmiştir. O toplantıda bulunmıyan 
arkadaşlarımız mutabakatlarını bildirmişlerdir. 
Tabiî ki, Sayın Akdoğan hariç. Usul yönünden de 
Sayın Asıbuzoğlu burada hilâfına bir beyanda 
bulunmuştur. Tahmin ederim ki, usul yönünden-
dir. 

Şimdi Komisyonumuz Sayın Bölükbaşı tara
fından hakikatleri ketmetme komisyonu olarak 
vasıflandırılmıştır. Mazur görürüm arkadaşlar, 
çok büyük bir iddia ile ortaya çıkacaksınız, bu 
iddiayı ortaya atarken iyi araştırma yapmıyacak-
smız, hüsnüniyetle gidip Başkanlık Divanı ile teş
riki mesai yapıp anında vesikalara bantlara ev
raklara el koymıyaoalosınız, sadece kulağınıza ve 
elinizdeki ham zapta dayanarak bir iddia ortaya 
atacaksınız, bir, komisyon bunu en ince teferru
atına kadar ineci iyecek ve karar toplantısında 
mevcudun ittifakiyle böyle bir şeyin olmadığına 
karar verecek, hakikati gün ışığına çıkaracak.. El
bette ki bu iddianın ağırlığı karşısında gerçeğin 
bu kadar açık ve net olarak meydana çıkması id
dia sahiplerini çileden çıkartacak ve onun için 
de hâdise ile ilgisi olmıyan bâzı sataşmalar, it
hamlar ortaya atılacaktır. Onun için ben komis
yon üyeleri arkadaşlarımı, komisyonu bu itham
dan tenzih ederim ve bu ithamı reddederim ar
kadaşlar. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Sayın Bölükbaşı 
ıgerck komisyonumuza yazıl ı olarak gönderdiği bir 
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cevabında, gerekse geçen çarşamba bu kürsüde 
şahsımla ilgili bâzı ithamlarda bulundu. Bunu ya
zılı kısmından okuyayım, neler olduğunu: (Bun
dan 10 yıl evvel Büyük Millet Meclisi çatısı altın. 
da tutanakta tahrifat yapmak, stfj^enımiyen söz
leri tutanağa geçirmek, Meclisin resmî dosyasın
da bulunduğu şerefli insanların şahadetiyle sa
bit olan önemli bir vesika.) Sanki Sayın Bölük-
başı, haysiyet ve şeref terapisi. Beğendiği adam
lar haysiyetli, şerefli; beğenmediği adamlar şeref
siz, haysiyetsiz. Böyle şey olmaz. (Bir vesikayı 
ortadan kaldırmak, diktafonla tesbit edildiği sa
bit olan bir konuşmanın, diktafon ile teıslbit edil
mediğini...) diyor. Bu hâdiselerde ben herkesten 
fazla bilgi sahibi imişim. Böyle, komisyonda va
zifeyi kabul etmemem lazımmış. Plukukan müm
kün olsa beni reddedecekmiş ve bunun maziye 
ait sebeplerini söyliyecekmiş. Ama ne yazısında 
ve ne de bu kürsüde şahısımla ilgili maziye ait 
bu sebepleri söylemedi. Ve bir imada bulundu. 
Mahkeme de, demek kltedi, haşiv olarak dinlen
miştir, yalan şahitlik yapmıştır.» Graliiba bunu 
demek istediniz. 

Şimdi aziz arkadaşlarımı, bu hâdise 1957 se
nesinde olmuştur. Bu hâdisede benim fonksiyo
num ve rolüm nedir, her halde gelip burada söy-
liyecekler, söylemeleri lâzımdır. 

Bu hâdisede bildiğim iki şey vardır. O sıra
larda Mecliste iki senelik memurdum. Kırşehir'in 
il olması hakkındaki kanun oylanırken bu ara
da Sayın Osman Bölükbaşı'm n bir tezi vardı : 

Hacı Beıktaş ve Kozaklı'nm KırşeMr'e ilhakı. 
Çok iyi hatırlıyorum bu tezinde bâzı D. P. millet
vekilleri do lehte oy kullanmışlardı, fakat, zan
nediyorum ki, kabul 'edilmedi. 

Eski Meclisi bilen arkadaşlarımız hatırlarlar, 
stenograflar ayakta vazife görür. Bölükbaşı kür
süden bâzı sözler söyledi. Bölükbaşı bu sözleri 
söylerken bendeniz mikrofonun önünde ve takri
ben Bölükbaşı ile aramızdaki mesafe 20 Cm. ya 
var ya yok. Hâdiseler oldu Mecliste, üzücü hâ
diseler. Bu konuşmayı tesbit eden arkadaşımız 
bugün şeftir, buradadır. Hâdiseden sonra Bölük
başı Tutanak Kalemine geldi; «Aman çocuklar 
son söylediğim sözler çok mühimdir, sakın bun
ları atlamayın.» Deşifre edilen tutanak kendisine 
gösterildi. Akrabası olan, bugün Tutanak Mü
dürü bulunan Sayın Ahmet Varol ve Sayın Bö
lükbaşı, bizzat bu tutanağı tesbit eden stenograf 

Kâzım Yurday - şimdi şeftir, buradadır - onun 
ve eski Tutanak Müdürü Zeki öğretmenoğlu'nun 
- bu zat da hayattadır. Birinci Devre Büyük Mil
let Meclisi zabıtlarını bugünkü dile ve yazıya çe
virir. - bu saydığım arkadaşların ve benim ya
nımda Ahmet Varol ile Bölükbaşı bu sözleri re
daksiyonunu yaptılar. 

Bölükbaşı geçen hafta buradaki bu sözleri 
ısöyledikten sonra, Tutanak Müdürü ve akrabası 
Sayın Ahmet Varol o gün müştereken bizim önü
müzde tashihini yaptıkları o tutanakları bana ge
tirdi. Kâğıtlar sararmıştır. Üzerinde 12 . 6 . 1957 
tarihi yazılıdır ve bu Bölükbaşı ile Ahmet Varol'-
un müştereken redaksiyonunu yaptıkları zaptın 
kendisidir. 

Aziz arkadaşlarım hâdise sonradan mahke
meye intikal etti. Bendeniz vatani vazifemi ya
pıyordum. İzmir'de yedek subaydım. İki sene 
sonra İzmir Ağır Cezasından bir celpname geli
yor. «Falan hâdise hakkında bilginize müracaat 
edilecektir». Ağır cezaya gidiyoruz, soruyor
lar. Bu bizzat dinlediğimiz, gözümüzün önünde 
redaksiyonu yapılan ve mühim bir hâdise olduğu 
için «yahu Mecliste kavga niye çıktı? Bu hâ
dise neden doğdu?» dendiği zaman her söyliye-
ne yüzlerce defa tekrar ettiğimiz sözlerden o gün 
hatırımızda kalanları yine de söylüyoruz. Hâdi
senin bildiğim birinci tarafı budur. O anda ye
dek subaydım. 

Şimdi teklif ediyorum: Sayın Bölükbaşı'nm 
cesareti varsa, benim İzmir Ağır Cezasında ver
diğim ifadeyi, ifade zaptını burada aynen oku-, 
sun. O zaman Yüce Heyetiniz görecektir ki ; 
iddialariyle hiç alâkası yoktur. Tamamen aksi
dir ve o zaman anlaşılacaktır ki, bizim haysiyet 
ve şeref anlayışımız Bölükbaşı'nm idrakinin çok 
üstündedir. (A. P. sıralarından alkışlar) Biz 
hak için, adalet için şahitlik yaparız. Hak için, 
adalet için şahitlik yapar ve verdiğimiz ifadeleri 
beşerî mahkeme ile birlikte ilâhi mahkemede de 
vereceğimizi samimî olarak kabul ederiz, buna 
inanırız. Okusun benim ifade zaptımı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Beis 
Bey, 95 nci maddeye göre söz istiyorum. Grup 
Sözcülüğüm baki. (A. P. sıralarından gülüşme
ler) 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET ERSOY (Devamla) — Aziz arka
daşlarım; ikinci nokta şudur, bildiğim ikinci 
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şey: Ben askerden döndüm, arkadaşlar hâdiseyi 
anlattılar. Yani burada herkesin içinde, kürsü
de kahraman edası ile söylediği sözler! Sayın 
Bölükbaşı sanki unutuyor. Mahkemede tama
men başka şeyleri söylüyor ve ondan sonra da, 
bildiğini ve gördüğünü hak için, adalet için söy-
liyen insanları, hâdise ile hiç alâkası olmadığı 
halde burada suçlamaya çalışıyor. Bu haddiza
tında benim şahsım için çok mühim bir şey de
ğildir ve bu arkadaşların bu mevzuu buraya ge
tirmelerinin sebebini de, dâvayı kaybeden insan
ların haleti nahiyesinin bir tezahürü olarak ka
bul etmek lâzımgelir. 

Benim söyliyeceğim bu mevzularda bu kadar
dır. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi arz 
ederim. 

Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlanın. (Ada
let Parti sıralarından alkışlar).. 

BAŞKAN — Sayın Osman Bölükbaşı istical 
etmeyin bir dakika, Sayın İsmail Hakkı Akdo
ğan buyurun efendim arkadaşımız ileriye sür
düğü mütalâanın hilâfına kendine fikir isnade-
dildiği esbabı mucibesiyle söz istediler. Buyu
run. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Efendim Sayın Bölükbaşı'na söz verilecekse sı
ramı verebilirim konuşsunlar. 

BAŞKAN — Sırasiyle veriyorum efendim, üç 
tane talep var. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sırasını 
' bana veriyor efendim. 

BAŞKAN — Peki, bir dakika müsaade edi
niz. (A. P. sıralarından gürültüler «olur mu?» 
sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sıkış
tınız, sıkıştınız. 

BAŞKAN —• Efendim, sataşmada söz sırası
nı vermek ne dereceye kadar caizdir onu da sizin 
takdirlerinize bırakıyorum. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler) Sayın Şevket Asbuzoğlu, sizin söz 
talebiniz de bu mudur1? Yani ileri sürdüğünüz 
mütalâa hilâfına? 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Evet 
efendim, mütalâam hilâfına. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Yalnız is
tirham edeceğim esasa girmeyin. Size aksi 
isnadedilen onu doğru olan fikriniz ne ise, lüt
fedin. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; vazife hudut
larını bilen bir mileltvefcili olarak Sayın Baş
kan endişe etmesinler; yapacağım konuşmayı 
bilen ve Meclisi rahatsız etmemek için gayret 
sarf eden bir arkadaşınızım. 

Sayın Bölükbaşı'mn ve partisinin ileri sür
düğü bir iddia üzerine bir komisyon kurulmuş
tur. Bu komisyona bendeniz de üye olarak 
seçilmiş bulunuyorum. Komisyonun bir baş
kanı vardır, sözcüsü vardır ve bizim hazırla
dığımız bir rapor vardır. Bu rapor üzerinde mü
zakere açılmıştır. İlgililer bu raporun lehinde 
ve aleyhinde görüşlerini beyan ederler. Rapo
run aleyhinde yapılan görüşmelere de konuşma -
laıa da sözcü veya başkan cevap verir. Bina
enaleyh, komisyondaki diğer vazifeli arkadaşla
rın bu kürsüden vazife ve mesuliyetlerini bi
len arkadaşlar olarak, bizatihi meseleye gir
mek suretiyle, Meclisin saatlerce işgalini kabul 
eden arkadaşlarınızdan değilim. 

Benlin, geçen hafta bı\ konu görüşülürken 
söz istememin tek sebebi, Sayın Bölükba
şı'nm bir toplantıyı kasdederek ve ismimi zik 
retmek suretiyle «Bu toplantıda bulunduğa, 
tekriri müzakereye oy verdiği halde, bu raporun 
altına nasıl imza koymuştur?» gibi bendenizi 
imzamla telif edilmiyen bir kararın sahibi ol
makla vasıflandırması üzerine, çıktım, bura
da, durumum Sayın Bölükbaşı'nm ifade ettiği 
gibi olmadığını, benim o toplantıda bulunma
dığımı, tekrii'i müzakere için yapılan görüşmede 
bulunmadığımı, bunun belki bir kusur oldu
ğumu ve Yüce Meclisten de özür diliyerek, hâ
disenin mahiyetini zaten bildiğim için, evvelce 
vâki bir tevsii tahkikat talebinin de netice 
vermediğini görerek, bugünkü hazırlanmış 
olan dosyaya imzamı koyduğumu, bundan piş
man olmadığımı, ancak Sayın Osman Bölük-
başı'nım bu kürsüye çıkıp Fen Fakültesinden 
aldığı bir yazıyı burada okuduktan sonra, ar
kadaşlarımın yanına giderek, «Size bu evvelce 
intikal etmiş miydi, bu husustaki görüşünüz 
nedir?» diye sorduğum zamaın arkadaşlanm, 
«Komisyonu toplamak lüzumunu hisesdiyor 
musunuz?» gibi bir teklifte bulunduğum zaman, 
arkadaşlarımdan yeterli cevap alamadığım için, 
çıktım, burada şahsi görüşümü, Sayın Osman 
Bölükbaşı'nm bu tezkereyi okuduktan sonra, il-
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me kıymet veren, tekniğe kıymet veren bir arka
daşınız olarak, dosyanın komisyona tekrar iade
sinde, bu cihetin de tetkikinde zaruret bulundu
ğunu ifade etmiştim. Beni dinliyen arkadaşla
rımdan bâzısı «efendim, idam ettin, arkasından 
imzanı geri alıyorsun, idamı geri alıyorsun» gibi 
'Sayın Celâl Nuri Koç da çıkarak, daha ilk ko
nuşmasına başlarken, «Beni bugün böyle, yarın 
öyle gibi» gösteren bir eda ile konuşma yapınca, 
tekrar bu mevzu üzerinde görüşlerimi ifade et
mek mecburiyetini hissettim. 

İyi dinlersek konuşmaları, Yüce Meclisi faz
la rahatsız etmiş olmayız. Bilhassa Sayın Nuri 
Koç arkadaş burada iseler lütfetsinler dinlesin
ler, bir daha bu gibi çelişmelere meydan vermez
ler. Ben ısrar ediyorum. Hâkimler her zaman 
için idam kararını da vermiş olsalar, yeni deliller 
karşısında ya muhakemenin iadesine veya idam 
kararı verilmiş, infaz edilmiş olmasına rağmen, 
ölünün hakkında yeniden muhakeme açıp, ölü 
üzerinde yeniden muhakeme açıp beraetine karar 
vermenin bir vazife olduğunu bilenlerdenim. 
Elde edilen delil lehe çıkmazsa yine aynı mah
keme kararını verebilir. Ama, o hâkimin vazifesi 
yeniden ileri sürülen delilleri «Ben artık kararı 
verdim, çekin» demek değildir. Bu mahkemeler
de böyle olduğu gibi tahkikat safhasında da böy
ledir. Alelûmum cemiyette kendi aramızda yapı
lan bu gibi görüşmelerde ileri sürülen teklifleri 
dinlemek, onlar üzerinde de görüşlerini, onla
rın da mahiyetini öğrenmek, benim anladığıma 
göre, evvelce işlenmiş olan bir hatadan dönmek 
suretiyle faziletli bir yola sapmak, demektir. Bu
nun böyle olduğunu o arkadaşım hukukçu imiş, 
hâkimlik yapmış, bilmesi lâzımgeldiği halde ha
tadan dönmenin bir fazilet olduğunu, gayriah-
lâki bir hareket olmadığını bilmesi lâzımgeldiği 
'halde, bu Meclis kürsüsünden onu ayıp bir şey
miş gibi göstermenin, ayıp olduğunu, o şekilde 
ifade etmenin daha ayıp olduğunu ve bu arkada
şa daha fazla bir şey söylemiyecoğimi ifade et
mekle yetineceğim. 

Şimdi, Sayın Başkan da ifadesinde maalesef 
bugün Başkanlık vazifesini tam yapmadılar. 
Sonradan biraz düzeltmeye çalıştılar ama, o da 
bâzı arkadaşlarımız «Evvelâ buraya bizimle be
raber imza koydukları halde, sonradan döndü
ler» gibi bir tâbir kullandılar ve en sonunda da 
usul hakkında diye bir tavzihle düzeltmeye çalış
tılar. 

Arkadaşlar, bu komisyonda çalışırken tevsii 
tahkikat üzerinde ilk teklif Sayın İsmail Hakkı 
Akdoğan tarafından geldiği zaman, tahmin ede
rim komisyon üyeleri hatırlayacaklardır, yegâne 
müdafaasını yapan bir arkadaşınızım. Tevsii tah
kikatı kabul etmenin, göstereceği delilleri tetkik 
etmenin, dinlemenin yerinde olacağını, hattâ bu
radalar mı bilmiyorum Arif Atalay isminde bir 
arkadaşım da «mahiyeti mesele belki böyle ne-
ticelenmiycecktir. Yine tahrifat, tağyirat bil
mem ne olmadığı meydana çıkacaktır, ama As-
buzoğlu'nun görüşlerine iştirak ediyorum. Tevsii 
tahkikata karar verilmesini ben de istiyorum» 
demişler idi. 

Benim o zaman esbabı mucibem şu idi : Evet 
TRT ye gidildi, dinlendi. Şuraya gidildi din
lendi. Tağyir, tahrifat diye bir şey olmadığı gö
rülüyordu. Ama, bir iddia var, hem de teknik 
bir iddia. Bunları biz soruşturmadan huzurunu
za gelirsek, iddia sahiplerine en kuvvetli silâhı 
vermiş olacağız. Benim komisyondaki arkadaşla
rımdan ricam bu idi : Bu silâhı vermiyelim, biz 
komisyon olarak. Hem de Meclis bizi sizi şu va
zife ile tavzif ettiğimiz halde neden bunları tet
kik etmediniz, neden bunları incelemediniz» diye 
bizi vazifesini yapmamış insanlar olarak görür
ler. Binaenaleyh; bunu kabul edelim» diye İsrar 
etmiştim, kabul edilmişti. 

İkinci tekriri müzakere dolayısiyle tevsii tah
kikat istemelerinde hazır bulunamadığımı arz et
miştim. Sorduğum zaman arkadaşlarımdan «Ba
sit bir şey idi, onun için reddettik» şeklinde ce
vap verilmiş ve ben de ona istinaden bu imzamı 
ifade etmiştim. Ama, Sayın Bölükbaşı burada 
Fen Fakültesinden gelen o yazıyı okuduktan 
sonra, bunun nihayet bir hafta, on gün dahi 
gecikmesi olaibilir, fakat, Meclise her yönden 
hazırlanmış bir dosyayı getiririz, ümüdi ile 
hem arkadaşıma bir teklifte bulundum sureti 
hususiyede, hem de Meclis huzurunda bu kür
süden, «Oyumu tekemmül etmemiş bir rapor 
getirdiğimiz kanaati ile aksine, aleyhinde kul
lanacağını» ifade ettim. Yani, bunda bir hata, 
neticeye müessir olacak mı, olmıyaeak mıdır? 
Bunu tetkikat belli edecek. Bir hata vardır. 
Hatadan dönmek bir ahlâki harekettir. Dön
memek. ısrar etmek - bir ahlâksızlıktır demi-
yeceğim, 'ama - bir ard düşüncenin mahsûlü ola
rak vasıflandı rılacalktır, diyeceğim. Onun için 
görüşüm de ısrar ediyorum. Yaptığımız dosya, 
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'hazırladığımız dosya muhteviyatına değil, sa
dece burada Sayın Osman Bölükbaşı'nın ileri 
sürdüğü ve resmî bir müessese olan Fen Fa
kültesinin yazısına istinaden huzurunuzda te
kemmül etmemiş bir dosyamın bulunduğunu 
iddia ediyorum. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Bu ne lâu
balilik? 

BAŞKAN — Efendim lütfen yerinizden mü-
dalhale etmeyin, Sayın Asbuzoğlu kendi görü
şünü ifade ediyor. 

ŞEVKET ASBUZOÖLU (Devamla) — Eğer 
benim vazife anlayışıma «lâubalilik» diyen ar
kadaş da benim kadar işi anlarsa, merak et
meyin Mecliste hiç'bir lâubalilik kalmaz. Hele 
fuzuli yere saatlerce laubali bir şekilde bu 
Meclis bu kadar işgal edilmez. Laubali insan
lardan çekiyoruz ne çekiyorsak. Ben size doğ
ru yokla, doğru karar vermek için yol göste
riyorum. Ama siz ard düşünce ile illâ, bir fen 
fakültesinin yazısını kabul etmiyorum, derse
niz size benim diyeceğim yoktur. Lâubalilik or-
dadır. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Külahlı müdahale et
meyin efendim, lütfen yerinizden müdahaye et
meyin. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar ben komisyona... 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Art düşün
celi sensin. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyin. Sayın Asbuzoğlu siz de İçtüzük 95 e gö
re söz istediniz. Size atfedilen düşüncenin doğ
rusu ne ise, onu söyleyin ve sözlerinizi bitirin 
efendim. Lütfen... 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun da Sayın Bakkam, «Ait düşün
celi sensin, komisyona gitmiyorsun» demiyor.. 

Bu komisyon başkanını ben takdir ediyorum, 
çalışkan bir komisyon başkanı ama, o komis
yonun üyelerinin hangi saatte nerelerde vazi
feli olduğunu düşünmeden her saat, günde iki, 
IÜÇ defa komisyon toplıyan bir başkanın da 
Iher toplantısına iştirak edecek vaktimin mü
sait olup olmadığını komisyonun takdir etme
si lâzım. Bu arkadaşımın vakti müsait olmuş, 
gitmiş, benim olmamış gütmemişim. Kasden mi 
gitmemişim1? (Soldan, «istifa etseydin» sesleri) 

Kasden nii gitmemişimi. İrriza ettiğim halde, 
söylüyorum, dosyanın muhteviyatına, o güne 
kadar cereyan eden hale inanarak oy vermi
şimdir, reyimi kullanmışımdır. Ama burada 
ifade edilen ve maalesef nazarı itibara alınmı-
yan Fen Fakültesi yazısı, Fen Fakültesinin, 
resmî bir müessesesinin yazısını nazarı itibara 
almadan bu dosya üzerinde karar vermeye 
kalkmak da art düşünce malhsülüdür. İsrar 
ediyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Koç. nedir efendim ta
lebiniz ? 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Sayın Baş
kanım, beni yanlış anlamışlar. Tavzihime mü
saade buyurunuz. 95 nci maddeye göre söz rica 
ediyorum. » 

BAŞKAN — Çok istirham ediyorum. Mü
zakereyi bu sekile sokmıyalım. Efendim, daha 
evvel aynı konuda başka söz istiyen var. Arz 
ediyorum efendim, arz ediyorum, bu 95 nci 
maddeye göre söz istendiği zaman dahi, bunun 
da bir sıraya tabi olması lâzım. Sayın Bölük-
başı daha evvel istedi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

OELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Komisyon 
üyesi olarak söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, veririm; kaydederim 
talebinizi. Zatıâlinize de verinim ama şu anda 
ısrar etmeyiniz istiriham ediyorum. Başka türlü 
müzakerenin içlinden çıkamayız efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sayın 
Başkan grup adına da söz istedim verebilecek 
misiniz ? 

BAŞKAN — Efendim, söz vereceğim. Bi
raz sonra vereceğim. İstirham ediyorum. 

Sayın Bölükbaşı sizin söz talöbiniz, iki söz 
talebiniz birleşti. Hem 95 nci maddeye göre 
söz istediniz, hem de sırada zaten grup adına 
söz istemiştiniz. Şimdi sizden istirham ediyo
rum, komisyon da söz istediği için grup adına 
yapacağınız konuşmayı âtiye talik etmek mec-
iburiyetindeyi'z. Yalnız 95 nci maddeye göre 
beyanda bulunacaksınız buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Grup 
adına konuşmak istersem hemen verecek mi
siniz ? 
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BAŞKAN — Efendim, komisyon tekrar söz 
istedi ama komisyonun öncelik hakkı vardır 
'beyefendi 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Grup 
adına konuşmakla komisyon arasında öncelik 
'bakımından bir fark var mıdır? 

BAŞKAN — Aman ıbeyefendi istirham ede
rim. Komisyonun elbetteki öncelik hakkı var
dır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara)- — O hal
de, şimdilik 9'5 nei maddeye göre söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — 95 nci maddeye göre buyu
run efendim. Sayın komisyon başkanı bir söz 
sırasında «Bizim haysiyet anlayışımız, Bölük-
haşı'nın idrakinden daha yüksektir» dedi. Lüt
fen, grup adına söz hakkınız mahfuz ayrıca 
söz verilecektir, efendini. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar; burada konuşan iki arkadaş, 
'birisi komisyon başkanı, diğeri eski bir hâkim 
olduğunu yeni öğrendiğim 'bir zat tarafından. 
şahsıma sataşmalar vâki olmuştur. Söylemedi
ğim şeyler bana izafe edilmiş, taîhkir edilmiş 
.bulunuyorum. Üstelik burada meydan okuya
rak «açıklansın» denilmiştir. Ben bu sataşma
lara ve ifade etmediğim şeyleri bana izafe eden 
isnatlara cevap vermek için huzurunuza gelmiş 
Ibulunuyonum. 

İleride grup sözcüsü, olarak söz aldığım 
zaman, burada Yüce Meclisin huzurunda ça
tır çatır yalan söyliyenleri, aklın, mantığın, ve
sikanın şahadetiyle teşhir od ecesini. Onlar düş
tükleri çukurdan iktidarın eli ile de çıkamıya-
caklardır. (M. P. sıralarından «'bravo.» sesleri) 

Muhterem .arkadaşlar, geçmişten bahsetmek 
suretiyle komisyonun sayın başlkam bizi bu
rada kötülemeye çalıştılar, (leçnıişi sağlam olan 
insanların geçmişten 'bahsetmeleri bir parça 
akıl kârıdır, ama geçmişi çürük olanların kar
şısındakinin cebindeki taşı hesahetmeden bu
rada gelip konuşmaları cidden hazindir. 

Arkadaşlar, ben burada hâdiseleri tahlil 
ettim. Doğru veya yanlış... (A. P. sıralarından 
«lidere bak, lidere bak» sesleri) Evet, liderim 
ve şerefli liderim. Soka'ktan tutulmuş gelmiş, 
uydurma adam değilim, M. P. sıralarından 

«(bravo» seslem, gördün mü, sesleri, alkışlar) 
Ba'kkal Kujak değilim ben. Fransa'nın bakkal 
Kujak'ma beuziyenlerinden değilim. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN —• Lütfen hatibe müdahale et-
miycllim efendim.' İstirham ediyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, burada konuşan bir zat, hâkim olduğu
nu söylüyor. İsmini de söylemediğim için, âde
ta alınmış. İsmini hatırlamam mümkün değil. 
Yüzlerce yeni arkadaş var. Hopiısinin teker te
ker isimlerini öğrenemedim. Hafızam kuvvetli 
ama, bu küvetli hafızada yer etmiycnlerin bana 
ta'netmıeyc hakları yok. (M. P. sıralarından 
«bravo» seslem, alkışlar) 

Arkadaşlar, «iburada suçluların telâşı için
de konuştuğumdan» 'bahsediliyor. Yani, ileri 
sürdüğüm iddianın gerçek olmadığına inanan 
bir insan olduğum iddiası, ileri sürülüyor. Yani, 
yalan söylediğim, iftira ettiğim, İddiası ileri 
sürülüyor ve suçluların telâşı içinde bulundu
ğumdan bahsediliyor. Ben 22 yıldır siyasi ha
yattayım. Beni tasfiye etmek için, kendilerini 
manen tahrikten tasfiye edenler dahi muvaf
fak olamadılar. Ben, yinmiki senedir siyasi ha
yatta birinci plânda rol oynamış şerefli bir 
insanım. Ben şu kürsüde söylediğini inkâr 
eden Süleyman Demirel değilim. (M. P. sıra
larından «ibravo» sesleri, alkışlar) (A. P. sıra
larından (gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, Umumi Heyetin sükû
netini bozmayınız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar istirham ederim, düştükleri çukurda on
ları yalnız bırakın. (A. P. sıralarından müda
haleler ve gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
Umumi Heytin sükunetini bozmayın, lütfen efen
dim. * 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yirmi 
iki senelik siyasi hayatımda.. (A. P. sıraların
dan devamlı müdahale ve 'gürültüler), 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sahtekâr ol
duğunu zaten biliyorduk. Allah belânı versin! 
Nefret ettirdin kendinden. 

BAŞKAN —• Lütfen efendim, istirham edi
yorum efendim, lütfen Umumi Heyetin sükû
n u m bozmayın. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sizin 
efendileriniz bir vilâyeti kaza yaptı bu adam
dan kurtulmak için, o vilâyet o adamdan ayrıl
madı. Sen beni burada görüyorsun ama o vilâ
yet beni yakından biliyor. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Utan, utan! 
(A. P. sıralarından gürültüler), sokak politika
cısı. 

BAŞKAN — Sayın Kasını önadım, Sayın 
Kasım önadım, Sayın Kasım Önadım, patırtı 
etmekte devam ederseniz sizi Umumi Heyetten 
çıkartırımı. Lütfen patırtı etmeyiniz efendim, 
Sayın Kasım Önadım rica ediyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bıra
kınız, bırakınız, eceli gelen at 'kişner derler. 
Bunlar azdı, belâlarını bulacaklar. Arkadaşlar, 
bırakın sövsünler, seviyelerini, ahlâklarını gös
tersinler. (A. P. sıralarından şiddetli müda
haleler ve gürültüler), 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, Sayın Bölük
başı... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yirmi 
iki senedir siyasi hayatımda telâş içinde bulu
nan suçluları gördüm ama hiçbri zaman telâş 
içinde olmadım. Çünkü şerefli... 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, Sayın Bölük
başı, sesiniz duyulmuyor efendim, bir dakika. 
Sayın Bölükbaşı, sizden istirham ediyorum, İç
tüzüğün 95 nci maddesine göre söz isteyip çık
tınız. Bu konuşmanız yeni bir sataşmaya mev
zu teşkil etmemeli efendim. Size vâki sataşmayı 
cevaplandıracaksınız. Sizin mütalâanız hilâfına 
bir fikir serd edilmişse bunun doğrusunu söy-
liyeceksiniz. Ama siz sataşmada bulunmayın is
tirham ediyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Haki
katten bahsediyorlar, k imler i . Hakikatle alâ
kası olmıyanlar. 

Burada bir zat geliyor, hâkimlikten bahse
diyor ve Sayın ismail Hakkı Akdoğan, şerefli 
bir insan için! TRT de diyor, hakikaten bu 
rizmiış, ben mek anlamıştım vaktiyle yanılmı
şım» dedi diyor. Şimdi o söylediğinin hilafı
nı burada söylüyor diye itham ediyor arkada
şımızı. Zabıtları tetkik ediyorum, komisyonun 
sayın başkanı, vaktiyle aynı zat aynı iddiayı 
komisyonda ileri sürünce Sayın Başkan müda
hale ediyor, «yanılıyorsunuz diyor, ismail Hak

kı Bey alkışlar mevzuunda ayniyetten bahsetti, 
mek, riz mevzuunda ayniyetten bahsetmedi.» 
komisyon Başkanının yalanını yüzüne vurması
na rağmen burada gelip aynı yalanı tekrar 
eden adamın düştüğü çukura elimi dahi uzat
maya tenezzül etmiyeceğim. 

Arkadaşlar, ne kadar yalan söylüyorlar. 
'Millî irade... 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, sizden tek
rar rica ediyorum, esasa girmeyin efendim, 
grup adına 'konuşacağınız zaman bunlara ce
vap verin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yalan 
söyleniyor.. 

BAŞKAN — Size sataşma olduğu esbabı 
mucibesiyle söz istediniz, bunun cevabını ve
rin, istirham ediyorum efendim. 

OSMAN BHLÜKBAŞI (Devamla) — Sataş
maya geliyorum. 

Arkadaşlar, burada bir mesele ortaya atıldı
ğı zaman, varsa vesikalar, varsa şahadetler 
veya akıl, mantık, konuşturulur. Bunun dışın
da, ben filân seçimde şu kadar rey aldım, be
nimki senden fazla olduğuna göre ben şerefli
yim, ben haklıyım gibiı bir sözü söylemek idrak 
sahiplerine yakışmaz. Bunlar ancak demokra
si dolandırıcılarına, millî irade dolandırıcıları
na yakışır. (Millet Partisi sıralarından alkış
lar, Adalet Partisi sıralarından gürültüler). 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Terbiyesiz 
adam... (Gürültüler) Sayın Başkan, millî irade 
dolandırıcısının kim olduğunu tavzih etmesi lâ
zım. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, dinleyin.. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, bir dakika 
efendim. 

Sayın Bölükbaşı, lütfen, ba'kmız sizden tek
rar istirham ediyorum, 95 e göre söz aldınız, 
size vâki sataşmaya cevap verin, yeni sataşma
lara vesile olacak sözler sarf etmeyin efendim, 
istirham ediyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Onla
ra söyliyeceklerim bundan ibaret. 
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Geliyorum Komisyonun Sayın Başkanına. 
Arkadaşlar, şurada söylediklerini dinlerken hay
retin tazyiki ile bir iki müdahalede bulundum. 
Çünkü sabır taşı taşıyordu arkadaşlar. Üzüle
rek ifade edeyim, komisyon adına söz aldığım 
zaman.,. (A. P. sıralarından gülüşmeler) par
don 'grup adına... Teker teker sayacağım. Ko
misyonun Sayın Başkanı bir değil birçok kere 
burada yalan söylemiş. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Bakın, yine 
yalan söylüyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yanım
daki arkadaşa dedim !ki: Karadenizli demiş ki, 
«Hamsinin kırk türlü yemeği olur» say deyince 
«hoşaf» demiş, öyleyse dur demişler. Hoşaf ol
duktan sonra geri taraf olur demişler, komis
yonun başkanı şurada huzurunuza geliyor, ses 
in akması ile karşılaştırılarak tasdikli tutanak 
diye bana verilen sekiz sayfalık tutanağın 
teyple karşılaştırılmadan verildiğini söyliyecek 
kadar yalanda pervasızlık derecesine yükseli
yor arkadaşlar. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET ERSOY (Kütahya) — Ben böyle bir 
beyanda bulunmadım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şimdi 
bu zatın... Yalnız banldı îyi muhafaza efeinlcr... 
Bandı iyi muhafaza etsinler. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Yalan 
söylüyor diyor, Komisyon Meclis namına faali
yet gösteriyor. Sayın Başkan müsaade ediyor
sunuz, konuşma âdabına uysunlar. 

BAŞKAN — Sayım Pehlivanoğlu istirham 
ediyorum, yapıyoruz vazifemizi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yalana 
ne diyeceğim. 

BAŞKAN — Daha evvel sansüre tabi tut
muyoruz ki biz sözleri. Biz de sizinle birlikte 
duyuyoruz efendim. Sayın Bölükbaşı çok istir
ham ediyorum. 

Sayın Bölükbaşı bu minval üzere söze de
vam ederseniz sözünüzü kesmek mecburiyetinde 
kalacağım. Lütfen size vâki olanı sataşmaların 
cevabımı verim efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Val
lahi, benden evvel burada konuşanların teca
vüzlerine imkân vermeseydiniz ben bu sözleri 
söylemek mecburiyetinde kalmazdım. Hudut

suz müsamahamızın bana gelince bitmesi halin
de verilecek hükmün hazin olacağını takdir edin. 
Gelip burada meydan okuyorlar. 

BAŞKAN —• Tekrar istirham ediyorum, hü
küm hazin olur veya olmaz. Bu şekilde devam 
ederseniz sözünüzü kesmek mecburiyetinde ka
lacağım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bura
da meydan okudular. Kendilerinin şahadetin
den bahsettiler. Geçmiş hâdiselere intikal etti
ler. Şimdi arkadaşlar, hakikatleri burada Sa
yın Başkan tahrif ediyor. Bölükbaşı «Ben bunu 
söyledim» diye zapta yazdırıp da onu inkâr et
meye tenezzül edecek adam değildir. Meclisin 
o zamanki Sayın Başkanı hem de D. P. iliydi. Sa
yım İhsan Baç «Ben Meclis Başkanlığına haka
retten ceza verdim, Meclise hakaretten ceza 
vermedim» dediği, düzinelerle milletvekili, bü
tün dinleyiciler, bütün basın mensupları Mec
lise hakaret hâdisesinin vâki olmadığını sade
ce Riyasete hakaretten ceza tertibcdikliğini 
şahadetleriylc ifade ettikleri halde Büyük Mil
let Meclisinin zaptına «Büyük Millet Meclisi 
ve Riyasete hakaret» diye uydurma şeyler ya
zılıp bir adam bu memlekette mahkûm edilmek 
istenmiştir. İşte bu zat da, Sayın Komisyon Baş
kanı da, o tertibin şahit olarak sahneye çıkar
dığı insanlardan biridir. Bana «derhal okunsun» 
dedikleri zaman güldüm. Taşım cebimde oldu
ğunu bilsen sen bunu söylemezdin, dedim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET ERSOY (Kütahya) — Tamamını oku 
bakalım bunun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar söyliyeyim, benimle uzaktan galiba ye
dinci, sekizinci derecede bir sıhrî akrabalığı olan 
tutanak Müdüründen bahsettiler. Vallahi eğer 
akrabalık insanlar için bir hüküm, bir mesnet 
olacak olursa bu Parlâmentoda birçoklarının 
bulunmaması lâzım. Binaenaleyh, herkes fiilin
den mesuldür. Babanın günahından evlât, ko
çanım günâhından kadın mesul değildir. Bina
enaleyh, benim sekizinci derecede yedinci de
recede bir sıhrî akrabamı zikretmek suretiyle 
güya kuvvetli bir silâh elde ettiklerini zannetti
ler. 

Açıklıyayım arkadaşlar şimdi karar burada
dır, mahkemenin kararı buradadır. 
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Arkadaşlar bu Meclisin çatısı altında sahte
kârlık yapıldı. Bizzat Tutanak Müdürü olarak 
burada bulunan zat hâkimin . önünde şahadet 
etmiştir. Bölükbaşiı'mn, konuşması teyple tes
bit edildi, diye, Haziran 19ü7 de. Büyük Millet 
Meclisinden resmen yazı gitti, Bölükbaşı'nm ko
nuşması teyple tesbit edilmemiştir. O örüyor mu
sunuz, Meclis Riyaseti adına vazife gören Ge
nci Sekreterlik, resmen yalan söylemiştir, bu 
âdi tertibin bedbaht kahramanları arasına ka
rışmıştır. Bir gün hâdiseden sonra tutanak bü
rosuna gittim, Müdürlük odasına, ne oldu de
dim benim konuşmam, bantla karşılaştırıldı mı, 
evet, dedi. (A. P. sıralarından «hikâye» sesleri) 
hikâye diyor, demin o söylerken tatlı tatlı din
liyordunuz ve bravo çekiyordunuz. Eğer hak-
şinassanız, onun isnadına cevap vereni de lüt
fen dinleyiniz, sonra ne hüküm verirseniz ve
rin. 

Arkadaşlar, evet dedim teyple karşılaştır
dım baktım tertemiz bir sayfa aldım bir de bak
tım orada ayni şeyin baştarafı makinayle ya
zılmış satırların arasında yazılar geçmiş onu 
da aldım. 

Arkadaşlar bu zat mahkemede şahidolarak 
dinlenmiştir... Neden dinlenmiştir, bilir misinizi? 
Benim aldığım bu üzerimde el yazısı ile oynan
mış olan o sayfa ben hapisanede bulunduğum 
için kütüphanemde veya gazetelerin arasında 
kalabilir.. Ben yerinin neresi olduğunu hapisa-
ııeden bilemem. Avukatlarıma talimat verdim. 
Günlerce aradılar, nihayet mahkemenin son 
safhasında buldular. Mahkemeye ibraz edildi, 
Reis sordu. «Bu yazı, kimin bu el yazısı? «Be
nim» dedi Tutanak Müdürü. O zaman Tutanak 
Müdürü değildi malûm. Peki dedi, .makina ile 
yazılmış bu el yazısı ne oluyor? «Efendim mala
na ile yazılan diktafondaki sözleridir. Bu elya-
zısı ile yazdığım ise, stenograflar tarafından 
tutulmuş, Bölükbaşı'nm söylediği teype geç.mi-
yen sözlerdir» dedi. Bu suretle teyple tesbit 
edildiği, Meclis adına Genel Sekreterliğin yaz
dığı yazının hilafı hakikat olduğu anlaşıldı,. 

Arkadaşlar öyle uydurma şeyler ki, bun
lar. Yazılmış, nereye koyalım diye uğraşmışlar, 
birçok çizmişler aşağıya, birçok çizmişler yuka
rıya. Bunların hiçbirisinin söylenmediği şaha
detle salbit olmuştur arkadaşlar. 

Ziya Termen isminde bir arkadaşımızı 'ge
çenlerde burada zikrettim, şimdi A. P. nde. Eğer 
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insanlar partiden partiye geçtikçe ahlâk ve fa
zilet değiştiriyorlarsa ona diyeceğim yok. o za
man bu sahtekârlığı şahadetiyle tesbit edenler
den birisi de Sayın Ziya Termen'dir, birisi Mu
ammer Alakant'tı, birisi Ahmet Bilgin'di, biri 
Turgut Göle, Yusuf Azizoğlu, Fethi Çclikbaş 
s*ıy sayabildiğin kadar arkadaşlar. Bu memle
ketin Meclisinin çatısı altında böyle sahtekâr
lık yapılmıştın'. 

Gelelim, bunları inkâr edipte, bütün bunla
rı bir tarafa bırakıpda «Bölükbaşı gelirdi de, 
şiddetli alkışlar koyardı» gibi hikâye anlatan 
zatın şahadeti hakkında, bugün Temyizde âza 
olarak bulunan çok şerefli bir Türk hâkimi olan 
Âdil Sanal bakınız ne diyor. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET ERSOY (Kütahya) — Benim ifade
lerimi oku aynen. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Canım 
senin ifaden burada değil. Mahkemenin ilâmı 
bu. 

ARAŞTİRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET ERSOY (Devamla) — Getir de oku. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsaa
de buyurursanız şimdi dosya benim yanımda 
mı'?.. Sadece kararı aldım. Kararda samimî ol
madığını tesbit eden hâkimin mütalâasını oku
yacağım. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET ERSOY (Devamla) — işte o müta
lâadan anlaşılacak. O zaman lehinde ifade ver
miştim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devmala) — Ta
mam, tamamı hâkimin takdir hakkı vardır, 
ama isnada mâruz kalan Bölükbaşı kendisini 
müdafaaya hakkı yok. 

CELÂL NURÎ KOÇ (Kars) — Deli değil 
o.. 30 tane şahidin şahadetinden bâzılarını ka
bul etmek hâkimin takdirine kalmıştır. 

SADÎ PEHÎVANLIOĞLU (Ordu) — Sa-
-nn Başkan, mevzu ile ne alâkası var. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şimdi 
^aym Mehmet Ersoy bunun yanında olduğu
nu düşünmiyerek beni kürsüye davet ettiler. Ben 
meraklarını tam tatmin edebilmelk için teksir 
edilmiş olan b,u kararın bir suretini en geç ya-
"ina kadar kendilerine göndereceşim okusunlar, 
istifade etsinler, unuttukları sahtekârlığın te-
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ferruatmı öğrensinler 19 ncu sayfadan, şimdi 
Temyizde âza bulunan Sayın Âdil Sanal; Meh
met Ersoy'un, Hüseyin Oğuz'un, bu iki şahidin 
şahadetlerini tetkik ettikten sonra aynen şunu 
söylüyor : «Hulâsa : Yukarda isimleri geçen 
dört zatın gösterilen mucip sebeplere binaen 
beyanlarında bitaraf olmadıkları ve şahadetle
rinin ihticaca sal ili bulunmadığı neticesine va
rılmıştır.» 

Arkadaşlar, şimdi müsaade buyurursanız, ba
na sorarsanız Mehmet Ersoy'un söylediğinin ha 
kikatle hiç alâkası yoktur. Ama bu, Bölük-
başı senin görüşündür, diyebilirisiniz. Ama Tem
yizde bugün âza olarak bulunan şerefli bir haki
kimin zulme, tazyika boyun eymeyen nadir hâ
kimlerden olan bir zatın şu beyanı karşısında her 
halde bu Bölü'kbaşı'nm görüşüdür, diyemezsiniz. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Sübjektif
tir, takdir meselesidir. 

Oanan BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sübjek
tif, objektif.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin. istirham ediyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Evet 
evet, feleğin gözü tepesinde olur beyler. Bir 
halik sözü vardın «insanı yükseltir bakar, be
ğenmedi mi yere atar parçalar.» Milletin irade
ciyle geldik deyip de milletin menfuru olanlar, 
tarihin menfuru olanlar da görülmüştür. Haklı
lığın haksızlığın hücceti, milletten alınan rey de
ğildir. Böyle meselelerde akıl, mantık, şahadet ve 
vesikadır. Ben bütün yalanlarını Sayın Baş
kanın huzurunuzda, bundan sonra imkân veril

diği takdirde, sayacağım, o zaman göreceksiniz 
ki, Sayın Başkan hakikati arayan, bir Komis
yonun Başkanı değil, sadece iktidar lehine ya
pılmış bir sahtekârlığı setretmek için mesai sarf 
eden bir mânevi.... fedaiden başka bir şey değil
dir. (A. P. sıralarından anlaşılmıyan müdaha
leler) 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sahtekâr 
sensin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sahte
kâr sizin başmızdır. (A. P. sıralarından gürül
tüler ve müdahaleler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sahtekar 
sensin. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım... 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sahte

kârları yakında sizin de maskeniz düşecektir. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çok 

istirham ederim, sükûneti muhafaza ediniz. 
Sayın ismail Hakkı Akdoğan, buyurunuz. 
Sayın Akdoğan sizden de aynı istirhamda 

bulunacağım 95 e göre görüştüğünüze göre ve 
yazılı talebiniz de var, bana söylemediğim, fikir
ler isnadedildi, diyorsunuz. Binaenaleyh doğru 
kanaat ve fikriniz ne ise istirham ediyorum, onu 
söyleyiniz. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz müzakerenin 
tarzı cereyanı hakkında usul halikında söz isti
yorum. 

ISMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, istirham 
ediyorum. Hatip geldi kürsüye, görüşsün anlı 
yayım mütalâanız nedir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan tutumunuz usulsüz. Arkadaşımız zaten usul 
hakkında söz istiyor, müsaade edin izah etsinler. 
Bunun tatbikatı vardır. 

BAŞKAN — Niçin usulsüz Sayın Ataöv? 
Efendim deminden beri talebi var, arz ediyo
ruz, sıra gelmedi. O zaman böyle bir itirazınız 
olma'dı. içtüzüğün 95 nci maddesi keenlemye'kün 
mü addedildi, yok mudur? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tatbikatı 
vardır. 

BAŞKAN — Bana söylemediğim fikrin aksi 
ismadedildi, diyor. Ve birleşimin başında verdi 
bu dilekçeyi. Neresi bunun usulsüz? Ama bu 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, madde 95 e 
göre yapılan konuşmaya kanaatimizce cevap 
verdiniz efendim, istirham ediyorum esasa gir
meyiniz. Ayrıca söz sıranız gelecek efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mü
saade buyurursanız, milletin vicdanında diyor. 
Milletin vicdanında ne var? Bölükbaşı her dev
rede milletvekili. Efendileriniz zulmeder zin
dana atar, vilâyetini kaza yapar, yine Bölük-
lıaşı milletvekili, işte milletin vicdanının hâlis 
hükmü budur. (M. P. sıralarından alkışlar) Re
fah, saadet va'dedip de fukaranın gömleğini so
yanların aldığı rey hüccet değildir bu mesele 
de (A. P. sıralarından anlaşılmıyan müdaha
leler) 
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maddeye istinaden kürsüye çıkan arkadaşımız 
onun çerçevesi içinde kalmaz, mevzuu genişletir, 
esasa girerse istirham ediyorum bunun kabahati 
ve vebali de Başkanda mıdır! Buyurun Sayın 
Akdoğan, 

ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlar, bendeniz Yüksek He
yetinize, Komisyon çalışmalarında muttali ol
duğum hakikatleri arz etmek üzere bu mevzuun 
müzakeresinden evvel söz almış ve görüşlerimi 
arz etmiştim. Yüksek huzurunuzu hiçbir zaman 
muhatabolmak istemediğim bir arkadaşım vâki 
iftiraları üzerine işgal etmek istemezdim. Ama 
zabıtlara geçmiş olan bir hususun karşıcında 
susmak Yüce Mecliste hem de kendisinin mille
tin kâbesidir diye tavsif ettiği Meclis huzurun
da hepinizin gözlerine baka baka yalan söyliyen 
kimselerin yalanlarını yüzlerine vunhak Türk 
Milletine kendilerinin durumunu anlatmak el
bette vazifemizdir. 

Muhterem arkadaşlarını, bu arkadaş, bir gün 
.'komisyon huzurunda aynı şekilde beyanda bu
lunduktan sonra 'komisyonu terketti. Son 
30 . 1 . 1967 tarihli1 komisyon çalınmalarınım za
bıtları tutulmadığı için -onu 'buraya aynen ge
tiremedim ama teypler tes'bit etmiş durumdadır. 
Bu arkadaş gittikten sonra söz aldıım dedim: 
Komisyonda hazır bulunlmıyan bir aırkadaşın 
arkasından ibir şey konuşacak değilim. Biz in
sanlarım gözlerine baka baka yalan söyliyen 
•kimseler değiliz. Böyle yabancıları teşhir etmek 
vazifesi bize verilmiştir, dedim, işte bugün 
Yüksek Huzurunuzda gözlerinize baka balka 
yalan söyliyenil teşhir etmek vazifesi o güm Al
lanın bir lûtfu iite bîz.e ilham edilmişti, o gün 
söylemiştik bunu bugün ispat edeceğiz. 

BAŞKAN — Saym Akdoğan, sizden bir 'hu
susu öğrenmek istiyorum. Size . isnadedilem! ve 
•kendi fikriniz oknıyan fikir Meclis Umuımi He
yeti dışında mı konuşuldu efendim? 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Hayır efendim, Yüksek Meclisin huzurumda ge
çen celsede ısöyl'endi. 

BAŞKAN — Geçen 'birleşimde burada cere
yan etti. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Pelki efendim, "buyurun. 
ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 

1 9 . 1 . 19G7 Perşembe günü komisyonda cere
yan eden konuşma-: 

(CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Sayın 
lamail Hakkı Akdoğan kendileri de diyor ki, 
TRT deki tetkikatımıza şöyle buyurdular - ha
fızam beni aldatmıyorsa ben kendim yanılmıyor
sam - kendileri dediler ki: Kardeşim dediler, evet 
biz de biliyoruz. Buradaki «riz» dir. «seçimleri 
yenileriz» dir. Oradaki de «yenileriz» dir. Bura
daki de yenilerizdir. Ben buna iltifat ediyorum 
ama bir kere de buraya geçsin. Bu sual de sorul
sun dediler. • Yani muhalif ve muvafık hiçbirimiz 
seçimleri yenilemek kelimesinin bilâhara adapte 
etmek suretiyle, yahut yerine ikame edilmek su
retiyle tadil ve tahrifat, sahtecilik yapmak sure
tiyle «mek» kelimesinin sonuna bunun eklenmesi
nin vâridolmadığı kendi karar ve beyanları ile ve 
vicdani kanaatleri ile de orada tebeyyün etti. Ta
hakkuk etti ve sonunda inkâr ettiler. Şimdi ora
da o şekilde hüsnüniyetle beyanda bulunan bir 
komisyon üyesi arkadaşımızın aradan bir gece 
geçtikten sonra kanaatlerinde yüzdeyüz bir deği
şiklik olunca...) 

«BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyuran, 
Sayın Celâl Nuri Koç, arkadaşımızın kanaatleri
nin tahliline lütfen girişmeyin siz tevsii tahkikat 
hakkındaki kendi görüşünüzü lütfedin... 

«CELÂL NURİ KOÇ (Devamla.) —O mevzu
da konuşacağım. Kendi görüşümü arz ediyorum... 

«BAŞKAN — Meseleye lütfen temas etmeyin. 
Çünkü bu cevaba cevap davet edecektir. Cevap 
tekrar cevabı davet edecektir. 

«CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Cevap 
veriyorum efendim. Bir vakayı anlatıyorum, 
tesbit ediyorum. Şimdi diyorlar ki, ben onu «mek» 
olarak anlıyorum, «riz» olarak anlıyorlar. Hayır 
böyle bir şey olmadı. Ne ben «mek» anladım, ne 
de «riz» anladım. İkimiz de «riz» anladık. Ve 
bunda da ittifak ettik. Hattâ bütün heyet ar
kadaşları da öyle söylediler. Tekrar tekrar din
ledik. Durum «mek» olmadığı «riz» olduğu «se
çimleri yenileriz» tâbiri olduğu meydandadır. Bi
naenaleyh artık bilmem ne dereceye kadar doğ
rudur, hem de böyle mühim bir iddiayı, ithamı 
mahfuz tutmak, zaman için bunu muhafaza etmek 
suretiyle, yahut tevsii tahkikatla mücerret tahki
katın gayesini uzatmak gibi bir yola giriştiğimiz 
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zaman Türk Milletinin çağdaşı olan Büyük Mil
let Meclisi daha çok zan altında bulundurmak olur 
ki bu da bu müessesenin ciddiyetiyle kabili telif 
olmaz. Hattâ efkârı umumiye birden en seri an
da en çabuk neticeye varmamızı bekler. Artık 
bir T. B. M. M. de bu sahtecilik tahrifat ve tadi
lât olduğu şüphesi altmda bulunan T. B. M. M. 
bunu biran evvel neticelendirmezse mahzurlar da
ha çok ilerler. Bundan sonra da Büyük Meclisin 
çalışmaları karşısında beyanları 'karşısında tered
dütler husule gelebilir. O itibarla bendeniz tevsii 
tahkikata lüzum olmadığı kanaatindeyim, böyle 
bir aletin olup olmadığının sorulmasına lüzum ve 
zaruret bulmuyorum. Ama mamafih bir kolaylık 
olmak üzere, şifahen sorulan şeyi resmiyete inti
kal ettirmek suretiyle yazı ile alınıp dosya ara
sına konulması mümkündür. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

«BAŞKAN — Buyur İsmail Hakkı Akdoğan. 
«İSMAİL HAKKI AKDOĞAN — Muh

terem arkadaşlar, üzülerek bir hususu be
lirtmek mecburiyetindeyim ki, Celâl Nuri Koç 
arkadaşımız bana atfen bâzı beyanlarda bulun
dular. Ben orada bu şekilde sureti katiyede 
bir beyanda bulunmadım. Bunu arkadaşlarım 
da bilirler. Hattâ o kadar bulunmadım ki, Sa
yın Muzaffer Döşemeci Bey arkadaşımız bana 
ismail Hakkı Bey siz evvelce Osman Beyin evin
deki teypten dinlediniz naklen teypten diğer teybe 
alındığı zaman değişiyor. Hattâ burada siz gi
dince Osman Beyin evindeki teypten dinleyin, 
bir de başka teybe aktarın.dinleyin, sakin kafa 
ile birkaç defa dinleyin, daha salim bir kanaate 
varırsınız, imkânı hâsıl olacaktır dediler. Ben de 
bu yolu mâkul buldum gittim aynı şeyi yaptım. 
Başkan, yani Komisyon Başkanı... 

«BAŞKAN — Sayın Akdoğan bir dakika mü
saade eder misiniz? Yani ikinizin arasındaki ih
tilâfı halletmek için ben bir noktayı tavzih ede
yim. Yani meslekin verdiği bir alışkanlıkla ve ye
tenekle söylüyorum. Sizin orada hani arkadaş
lar, alkışlar, bravo ve tonaj meselesinde 3 bant 
arasında mutabakat olduğu beyanınızı tahmin 
ederim ki, sayın arkadaşımız oradakini sarih ola
rak «riz» anlıyorum şeklinde anlamış onun için 
şey yapıyor.) 

«İSMAİL HAKKI AKDOĞAN — Teşekkür 
ederim efendim. Bilhassa Sayın Başkana te
şekkür ederim. Onun tavzihi tabiî daha te

sirli olmuştur. Görüyorsunuz arkadaşlar bu
radaki yapılan iddia Komisyonda da yapılmış, 
fakat Komisyonun Sayın Başkanı konuşmamın 
yarısında benim sözlerimi kesmek suretiyle 
müdahale etmiş, Celâl Nuri Koç arkadaşa ha
yır siz yanılıyorsunuz böyle söylememiştir, 
ben meslekim icabı bu işlerde dikkatliyim, zabıt 
söylüyor ben değil....» 

MEHMET ERSOY — Bir daha okuyunuz 
lütfen. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Okuyayım, arkadaşım dinlememiş bir daha söy
lüyorum. Bir daka okuyorum, arkadaşımın 
da dikkatle dinlesin hâkimdir : 

(BAŞKAN — Bir dakika müsaade eder 
misiniz? Yani ikinizin arasındaki cevabı şey 
yapmak için ben bir noktayı tavzih edeyim. 
Yani ikinizin arasındaki ihtilâfı halletmek 
için bir noktayı tavzih edeyim : Yani meslekin 
verdiği bir alışkanlıkla ve yetenekle söylüyo
rum : Sizin orada hani alkışlar ve tonaj me
selesinde üç bant arasında mutabakat olduğu 
beyanınızı tahmin ederim ki sayın arkadaşımız 
«Oradaki sarih olarak riz anlıyorum» şeklin
de anlamış. Şimdi bilmem 'bir daha okuyayım 
mı arkadaşıma..,) 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan anlaşıldı efen
dim, lütfen size hilafı hakikat olarak isnad-
edilen fikir ne ise onun doğrusunu onun doğ
rusunu söyleyin efendim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Siz Sayın Başkanım geçen celse bulunmadığı
nız için mevzuu bilmiyebilirsiniz. Geçen cel
se arkadaşımız burada aynı iddiayı ileri sür
dü ve benim Komisyonda, Komisyon çalışma
larında bantlar arasında mutabakat olduğu
nu, hepsinin de «riz» olduğu yolunda Komis
yonda konuştuğumu fakat buraya geldiğim za
man aksini konuştuğumu söylediler. Ben, bu
nun aksini konuşmayıp her zaman aynı ş'eyi 
konuştuğumu, arkadaşımın Yüksek Mecliste 
olduğu gibi Komisyonda da arkadaşların göz
lerine baka baka yalan söylediğini, bunun 
aksinin kendi partilerine mensup ve Komis
yon Başkanının sözleriyle sabit olduğunu Yük
sek Heyetinize arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bunun ikinci bir de
lili de TRT ye gittiğimiz zaman orada tutulan 
zabıt varakasıdır. TRT ye gittiğimiz zaman üç 
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bant dinlendi. Bu üç bandı orada ehlivukuf 
olarak getirilmiş bulunan üç şahit dinlediler. 
Muhteviyatlarını yazdılar. Onun altına bütün 
orada hazır bulunan Komisyon üyeleri imza 
koydu. Bu Komisyon üyelerinin imzası orada 
dinlenen ehlivukufların ifadelerinin doğru 
olduğuna dair değildi. Huzurunuzda bmlar 
dinlenildi, şu muameleler yapıldı, ehlivukuf
lar böyle söyledi, imza koyanlarının hiçbiri
nin onlara iştirak 'ettiğine dair, o mütalâada 
bulunduğuna dair en ufak bir beyan yok. Al
tını derhal doğrudan doğruya imzalamak lâzım. 
Benim de imzalamam lâzım, hiç ihtirazi kayıt 
koymadan. Çünkü, beyan yok. Ehlivukuflar 
dinlendi, şöyle şöyle oldu bir vakıayı tesbit edi
yor. Ama, ben bir >gün Celâl Nuri Koç yahut 
onun gibi birisinin çıkıp da «Sen o zaptın al
tına imza koydun, iımıza koymaktaki maksadın 
bunu kabul etmekti» dememesi için onun al
tına ehlivukufların beyanlarına itiraz hakkım 
saklıdır diye orada yazmış ve altını imzalamış 
bir kimseyim, zabıt dosyadadır. O halde gö
rülüyor ki, TRT de yapılan tesbitte lüzum 
ve zaruret yokken dahi onun altına imza koy
muş bir arkadaşınızım. 

Muhterem arkadaşlar, burada aleyhimde bu 
iddia ve iftira yapılırken gerek o gün, gerekse 
bugün Yüksek Meclisin tasvipleri ile deruhde 
ettiğim ve ömrümün sonuna kadar şerefle ta
şıyacağım ve varsa bir mesuliyetine yine öm
rümün sonuna kadar şerefle katlanacağım Da
hiliye Vekili olarak vazife gördüğüm mevzuu-
bahsedildi. Ben, Adalet Partili arkadaşlarımın 
hemen hemen tamamının <diyebiHrdm, vazife 
(gördüğüm zamanlarda, vazifeden ayınıldıktan 
sonraki zamanlarda o zamanlar yaptığım, kısa 
süreli de oba, vazifemin bitaraf, adalete, hak
ka, hakikate uygun olarak ifa ettiğim yolunda 
takdir sözlerini dıinleımdş bir kimseyim. Bugün 
burada bu vazifelerimin «güya Dahiliye Bakan
lığı yapmış» gibi bir istiskal konusu yapılmış 
olmasından büyük üzüntü duydum. Eğer bu 
arkadaşımın görüşü ve kanaatlerine iştirak eden 
iankadaşılar varsa diğer kısmı küilî arkadaşla
rın da hakkımdaki görüşlerinde yanılmış oldu
ğumu kabul edip ve bugüne kadar kıvancını 
duyduğum vazifenin muıaffak olamamış bir kim-
ısenin üzüntüsüne çevrilmesinden de büyük mü-
teesir lalacağım.' 

15 .15.. 1967 O : 1 

Muihtenem arkadaşlarım; sıayın Başkan bu
rada yazılı deliller karşısında şahit dinlenemiu 
yeceği yolunda beyanda bulunduktan sonra bu 
şahitlerin dinlenmesi için benim tarafımdan 
bir teklif yapıldığını beyan ettiler. Muhteremi 
arkadaşlarım; yine sayın Başkan, burada ifa
de ettiler, «ismail Hakkı Akdoğan'dan delil
lerini istedik, kendisi bir komisyon üyesi bu
lunduğunu, bu balkımdan bir delil ileriye süre-
miıyeceğini delillerin Osman Bölüikbaşı tarafın
dan ibraz edileceğini, lüzum görürse komisyon 
üyesi sıfatiyle komisyona bilgi verece
ğini söyledi» dediler. Sayın Başkan'ın bu iki 
sözü birbirlerini nakzetmektedir. Ben şahidola-
rak kimsenin dinlenmesini istemiş değilim, za
bıtlar tutulmuştur, teypte seslerimiz vardır. 
Betalhsis sayın Başkan bu şahitlerin dinlenme
sini istemiştir. Ben şahitlerin dinlenmesine iti j 

raz etmekle beraber kimlerin ne için dinlene
ceği burada konuşulmadan, karar verilmeden! 
sayın Başkanın lüzum göreceği kimselerin çağı-
rılıp dinlenilmesi yolundaki teklifine karşı 
durmuşum ve sayın Başkan o zaman ben de 
komisyonun bir üyesiyim, bir üye olarak tek
lif ediyorum, bu şahitler dinlensin demiştir ve 
benim de lehlte reyimle bû şahitlerin dinlen
mesi yoluna gidilmiştir. O halde yazılı bir de-< 
lile karşı şahit dinlenme iddiası tarafından gel
memiştir. Sayın Başkan tarafından gelmiştir. 
Sayın Osman Bölükbaşı tarafından da Mem-
duh Erdemir'in ve Faruk Önder arkadaşımızın 
idinlenilmesi talebi gelmiştir. O halde yazılı bey-
yinelere karşı, delillere karşı şahit dinleme yo^ 
lundaki talep bendenizden gelmemiştir. Neden 
iddia ediyorlar? Diyorlar ki : «Arkadaşlarımız, 
elde yazılı bir delil varken şahit gösterirler, 
şahitlerin ufak tefek açık bıraktığı hususları 
ele alırlar, burada demagoji yaparlar» diyor. 
O hailde bu şahitleri dinleme talebi kendilerin
den geldiğine göre o şahitlerin ifadelerinden 
de demagoji yapma arzusu evvelce kendilerin
de mıevcutmıuş; bizde yoktu. Ama, bilâhara 
•gördük ki; hakikaten şahitlerin ifadelerinde hâ
diselerin aydınlanmasına, Yüksek Heyetinizin bu 
hususta bilgi edinmesine yarayacak kısımlar 
var. Onu Yüksek Heyetinize arz ettik. 

* 
Muhterem arkadaşlarım; ben hukukçu ar

kadaşlarım ve sayın Başkan'ın yazılı delilleri 
muvacehesinde şahit dinlenemez sözüne uyuyon 
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rum. Yazılı delil elde var. nedir, yazılı delil? Mec
lis Riyasetinden yazılmış teypten geçirildiği 
ikaydı ile Millet Partisi Grupunia gönderilmiş 
bir zajbıt sureti vaır : Tasdik edilmiş, Tutamak 
Müdürlüğünce ve partiye resmen gönderilmiş 
elde yazılı bir esas delil. Bunun aksini komis
yon kabul etmiş, karara bağlamış. Neden dolayı 
ıbağlamıış ? Şahidin samimi beyanlarına göre 
ibağlamış arkadaşlar. ' . 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan işin esasına 
girdiniz. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Hayır efendim, arkadaşımız buradaki beyanla
rında bize «Şahit dinletmek istedi Akdoğan» 
dedi. 

BAŞKAN — Tamam, söylediniz, ben deme
dim bunu dediniz. Şimdi işin esasını izah edi
yorsunuz. Yazılı delil şudur1? 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Bu baklandan yazılı deliller aksine şahit dinlen
me arzusu, bu şahitleri dinletme arzusu kendi-, 
İcrinden gelmiş ama dinlenen şahitler sarih ve 
kati beyanda bulunmamak suretiyle hakika
tin meydana çıkmasına yardımcı olmuşlardır, 
scıbcbol muşlardır, tabiî onun sonunda da söyle
necek sözleri kalmamıtşır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başkan, bura
daki konuşmasında: «İddia sahipleri büyük 
iddialarla -ortaya çıkmışlar ve bu iddiaları şa
hit olmayınca çılgına dönmüşlerdir» dedi. Muh
terem arkadaşlarım, bendeniz komisyonda da 
konuştum, Yüksek Huzurunuzda da geçen gün 
konuştum, komisyon üyeliğine seçildiğim andan 
itibaren iddia sahibi olmaktan çıktım. Tavır 
ve hareketlerimi görüş ve kanaatlerimi karar 
verecek bir komisyonun üyesi olarak yaptım. 
O kadar yaptım ki, Sayın Başkan buradaki be-
yanlariyle onu teslbit ettiler, dediler ki : «Sa
yın Başkan, İsmail Hakkı Akdoğan teyplerde 
değişiklik yapıldığına sıkı sıkıya bağlı idi, sıkı 
sıkı bunu ileriye sürüyordu. Son zamanlarda 
(bundan vazgeçmiş görünüyor, bu noktaya da 
dok iltifat etmiyor.» 

'Görünüş doğru. Ben komisyon üyesi ol
madan /bir iddia sahibi idim, Yüksek Huzuru
nuza çıkdım, bu Meclis kürsüsünde «Zabıtlar
la değişiklik yapılmıya teşelbbüs yapılmıştır» 
.diye kat'i beyanda bulundum. Ama komisyona 
üye olduktan sonra, taraf olmadığım için, «İd

dia zabıtlarda tahrifat yapıldığıdır, iddia bant
larda talhrifat yapıldığıdır, iddia tepyin ortadan 
kaldırıldığı yolundadır. Bunu tahkik etmemiz 
lâzımdır» şeklinde konuştum, öyle konuşmanı 
lâzımdı. Yoksa, «Evet zabıtlarda değişiklik ya
pılmıştır, bu katidir, bunu tahkik edelim» 
şeklinde konuşmak uygun düşmezdi. Hattâ bir 
gün komisyonda aynı şekilde konuşurken sa
yın komisyonun sözcüsü arkadaşımız, çok sev
diğim İsmail Hakkı Yıldırım Beyefendi bana 
bir sual sordular, dediler ki : «İsmail Hakkı 
Bey, bu tahrifatın yapıldığına inanıyor mu 
inanmıyor mu açık söylesin». Çünkü ben «Böy
le bir iddia vardır, bunu tahkik etmemiz gere
kir» filan diye konuşurken, arkadaşım lüt
fettiler açıklama'ma sebelboldular, kendilerine ce
vaben aynen şunu söyledi: «Arkadaşım, ben 
Meclis kürsüsünde kalkmış, bu zaibıtlarda deği
şiklik yapıldığını sahtekârlık teşebbüsünde bu
lunulduğunu Meclis kürsüsünde ifade eitımiş 
bir arkadaşınızım. Bunu kendim kahul etmesem 
orada ifade eder miydim?» dedim. Arkadaşım 
da belki benim bu mevzua inandığım hakkında 
tatmin oldu. Elbette kendisi inandı demiyorum. 
Ama benim bu işe inandığım yolunda kendisi
ni tatmin ettim. 

Başkanlık Divanının bu yapılan sahtekârlı
ğa bizim, yani iddia e,dcn kimselerin, onları da 
dâhil ettiği veyahut onları da dâhil etmek ni
yetinde olduğu, ima yolu ile kasdettiği gibi 
burada konuşmalar da yapılmıştır. Bu her han
gi bir suçu işliyen kimselerin pek yalnız kal
maktan çekinip yanına yardımcı suçlular ara
masına benzer. İddia sahibi olarak veya ko
misyon üyesi olarak şahsan benim aklımdan 
hiçbir zaman Başkanlık Divanının bu gibi işlere 
alet olduğu yolunda en ufak bir endişe dahi 
geçmemiştir, bunu tavzihan ar* ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, zaten «Ak
doğan böyle diyor» diye bir söz geçmediki bu
rada. İstirham ederim, böyle bir söz geçme
miştir ki. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Müsaade buyurun efendim, iddia sahipleri böy
le söylüyor, dedi. Yüksek Heyetinize takrir ver
miş Komisyonunun kurulmasını talebetmiş bir 
üyeyim. 

BAŞKAN — Beyefendi siz iddia sahibi mi
siniz, komisyon üyesi misiniz, bir milletvekili 
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olarak mı görüşüyorsunuz? Biz de şaşırdık efen
dim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Bu Meclis araştırma kararı tarafımdan verilen 
bir önerge üzerine yapılmıştır. 

BAŞKAN — Saym Akdoğan siz, kendinize 
sataşma olduğu esbabı mucibesiyle birleşimin 
başında yazı ile söz istediniz. Şimdi bu birle
şimde Komisyon Başkanının ve Celâl Nuri 
Koç'un yaptığı konuşmalara cevap veriyorsu
nuz. Buna müsaade edemem efendim. Ben bu 
şekilde anlamadım sizin talebinizi. Geçen bir
leşimde Celâl Nuri Koç konuşurken bana bes
lemediğim fikirleri isnaideitti, buna cevap ver
mek işitiyorum dediniz, ben de size bu esbabı 
mucibe ile söz verdim, istirham ediyorum sö
zünüzü bağlayınız. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Sayın Başkanım, doğrudur. Aııcaık, bu celsede 
konuşmuş olan Sayın Başkanım, Komisyon Baş
kanının da aynı şekilde benim söylemediğim 
sözleri bana izafe etmiş olmasından ayrıca söz 
istemem lâzımgeliyoıısa yerime oturayım, tek
rar söz is'tiyeyim. 

' BAŞKAN — Lütfederseniz efendim. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 

Hay, hay, tekrar söz istemek üzere hepinizi 
saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Koç, sizinle evvelâ bir 
hususta vuzuha varmamız lâzım: 

Siz Aslbuzoğlu konuşunken «Bana sataşma 
var» dediniz, 95 e göre söz istediniz. Benim an
ladığıma göre siz konuşmanız sırasında Sayın 
Asbıızioğlü'nun bu raporu imzaladığı m, ama 
(bil'âhara hakkikatm tevsii talebinde bulunması
nı, ima yoluyla, kendisine sataşacak şekilde, 
söylemişisiniz. Sayın Aspuzioğlu konuşmasında 
niçin taihkikatm tevsiini istediğini izaih etti ve 
(bu konuşmada da sizin şahsınıza a'slâ bir sa
taşmada bulunmadı. Ben bunu böyle anlıyo
rum. Bunun dışında benim arilıyamadığım, bil
mediğim bir husus varsa lütfen izah edin ki, 
ona göre taıkdir hakkımı kullanayım. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Başkanım, 
benden sadir olmıyan bâzı sözler söylediler ve 
bana yanlış fikir izafe ettiler. Tavzih için ve 
cevap vermek amacı ile iddia ediyorum ve söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Çok istirham ediyorum. Bakı
nız bu sataşma.. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Saym As-
buzoğlu'nun söylediği ile benim konuşmamı ka
rıştırdı ve benim söylemiş olduğumu söyledi
ler. 

BAŞKAN — Ama yok böyle birşey. Sayın 
Asbuzoğlu sizin sözlerinizle kendisinin bir sa
taşmaya mâruz kaklığını izah etti. Size bir sa
taşmada bulunmadı. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Saym Baş
kan, benim ileri sürdüğüm fikirleri tahrif etti. 
Onu tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Tamam bunu da şuradan tav
zih ötlmiş bulundunuz. Bu husus da zapta geç
ti. İstirhamı ediyorum efendim. Bu müzakere
yi devam ©ttirmiyelim. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Efendim, 
ıböyle tavzih etmek olmaz ki, cevap vermem 
lâzım. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurunuz ben 
durumu zavih olarak ifade ettim. 

Benim kanaatimce Saym Asbuzıoğlu'nun ko
nuşmasında sizin şahsınıza bir sataşma veya si
zin beslemediğiniz söylemediğiniz fikirlerin hi
lafı bir fikir söylenmedi. (Bağırışmalar). 

Bir dakika müsaade buyuurn. Durumu umu
mi heyete arz ediyorum efendim. 

Saym Koç'un şahsına vâki sataşma iddiası 
görüşüne Başkanlık iştirak etmiyor, kendileri 
direniyor. Binaenaleyh bu hususu oyunuza su
nuyorum: Saym Koç'a bu konuda söz verilme
sini kaibul edenler lütfen işaret buyursun.. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmedi efendim. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Saym Baş
kan, usul hakkında. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, vereceğim, 
istirham ediyorum, bu kadar hassasiyet göster
meyin bu mevzularda. Her taraf ayrı bir fikri 
müdafaa ediyor, bir noktada telif etmeye im
kân yok. Bütün hassasiyet buradan çıkıyor. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Saym Baş
kan; o bana yalancı desin.. 

BAŞKAN — Aman efendim, istirham edi
yorum, öyle bir şey söylemedi, söylese o zaman 
ikaz edendim. Sayın Ataıbeyli neyin usulü efen
dim. 
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HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
Efendim, 95 nci madde Başkanlıkça tatbik edi
lirken usulü dairesinde kullanılmıyor, birta-
kım usulsüzlük cereyan ediyor. 

BAŞKAN — O kanaatta değilim, fakat bu
yurun tavazzuh etmiş olur mesele. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Kars) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 95 nci mad
de ; zatı hakkında taarruz vâki olan veya ileriye 
sürdüğü mütalâa hilâfına kendisine bir fikir is-
nadolunan mebusa söz verilir demektedir. Bu 
halde o mebus, hangi noktalardan zatına taar
ruz vâki olduğunu veya hangi mütalâalarının 
aksi bir, tefsire tabi tutulmak suretiyle kendisi
ne isnatta bulunulduğu hususunu açıklaması 
icabeder. 

Burada konuşan arkadaşlarımızın hiç biri
si, hemen bu kaideyi bir tarafa itmek suretiyle 
meselenin tamamen baş'ka istikamette esasına 
ıgirmek suretiyle birtakım demagoji tezahür
leri yapmaktadırlar. Binaenaleyh Başkanlığın 
buna derhal ve süratle müdahale etmesi icahe-
der. 

Sonra hilâfına mütalâa beyan edildiği hu
sus geçen celsede cereyan etmiş müzakereye 
ait bir husustur. Binaenaleyh, hilâfına bir mü
talâanın vâridolup -olmadığını evvelâ başkan
lığın • testbit edelbilmesi için geçen celse zabıtla
rını da tetkik etmesi ve ona göre arkadaşları
mıza söz verip ve konuştukları zaman da, bu 
huducl ve şümul içerisinde kendilerini tutma 
gayretini göstermesi lâzımdır. 

Şimdi buraya çıkan her arkadaşımız kendi, 
icabında burada müşahede ettik, kendi şahsi 
terbiyesinin, kendi şaıhsi üslubunun icabını ye
rine 'getirerek birtakım taarruzlarda bulunursa 
bu, Yüce Meclisi işgalden başka birşey olmaz. 
Müzakere mevzuu ile hiçibir alâkası bulunmı-
yan ve kendileri de salonda bulunımıyan şa
hıslara ezcümle Genel Başkanımıza Bül/ükbaşı 
tarafından yapılmış olan çirkin taarruz, bu 
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95 nci madde tatbikatının Riyaset Divanınca 
Riyasetçe ne kadar müsamalha ile tatbik edildi
ğinin en bariz bir delilidir. 

Binaenaleyh muıhterem Riyasetten rica edi
yoruz; konuşan hatiplerin evvelâ Meclisin edep 
ve terbiyesine mehabetine uygun bir edep ve 
tertrîye içerisinde konuşmaları lâzımdır. ()Sol-
dan gürültüler). Bu, bu kürsiye çıkan her ar
kadaşımızın riyaet etmesi lâzımgclen asgari bir 
husustur. , 

Siz bütün bunları bir tarafa itmek saıretiy-
le, «Ben 95 nci maddeden istifade ile, hakkımı 
kullanıyorum, binaenaleyh bu hakkımı kullanır
ken de hiçibir kaideye talbi değilim; ne Mec
lisin melhalbeti, ne şahısların haysiyetti, ne par
tilerin şerefi, bültün bunları bir tarafa itiyo
rum..» derseniz, olmaz. Sayın Başkanım, buna 
lütfen müsaade etmeyiniz ve çirkin metoda 
Mecliste devam ettirmek istiyen şahısları ve zih
niyeti lütfen artık bir tarafa itiniz. Bu hususta 
dikkatli bulunmanızı istirham ederim, 

BAŞKAN — Efendim, şu hususu açıklama
yı zaruri görüyorum; Meclisin mehabeti ile 
kabili telif olmıyan sözler karşısında derhal 
ikaz, uyarma, iealbında bu sıözü geri aldırma va
zifemizi yapıyonuz. Ancak ne var ki, demin 
Sayın Pelhlivanoğlu'na hitaben de söyledim, 
söylediğim bu sözler daha evvel bizim muraıka-
'bemizden, son süzgecimizden geçmiyor. Biz de 
•sizin gibi tıpkı burada söylendiği anda du
yup, e anda reaksiyonumuzu gösterip vazifemi-
ızi yapıyoruz aslolan sayın milletvekillerinin 
ibelii bir seviyeyi 'konuşmalarında muhafaza 
etmeleridir. Bu itibarla Sayın Atabeylinin gö
rüşlerine aynen iştirak ediyorum. 

Efendim, söz sırası komisyonundur. Ancak 
vakit gecikmiş olduğundan 16 Mart 1967 Per-
•şemibe günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

I— • • 
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5. — SORULAR 

A) Yazılı sorular ve cevapları 
i. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 

Ekinci'nin, 1966 yılında orta dereceli öğretim 
yapan okullarda bu okullarda okuyan öğrenci
lerin adedine dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Bengiz'in yazılı cevabı (7/193) 

25 . 7 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 

Tarık Ziya Ekinci 
Diyarbakır Milletvekili 

1. 1966 yılında Türkiye'de ilkokuldan son
ra 6 yıllık öğretim yapanlar dâhil, orta de
receli öğretim yapan okullar hangileridir? 

2. İlkokuldan sonra 6 yıllık öğretim ya
panlar dâhil, orta , dereceli öğretim yapan bu 
okulların her birinin 1966 yılında Türkiye ça
pındaki adedi kaçtır? Bu okulların illere göre 
dağılışı ne tarzdadır, her bir ile düşen bu 
okulların cins ve miktarı nedir 

3. 1966 yılında orta dereceli okullarda 
okuyan öğrencilerin toplamı ne kadardır? 

4. 1966 yılında ilkokuldan sonra 6 yıllık 
orta öğretim çağındaki çocuk nüfusumuz ne 
•kadardır? Bunlardan orta öğretime devam 
edenlerin oram yüzde kaçtır? 

5. 1966 yılında, ilkokuldan sonra 6 yıllık 
öğretim yapanlar dâhil, bütün orta öğretim 
kurumlarında; 

a) Toplam olarak öğretmen adedi kaçtır? 
b) Bu kurumların normal ihtiyacına kar

şılık eksik öğretmen adedi kaçtır? 
c) Bıı yıl içinde kaç ders saati boş geç

miştir? 

d) Bu yıl içinde meslekten olmıyan kim
selerle kaç ders saati doldurulmuştur? 

6. 1966 yılında (Adıyaman, Ağrı, Bingöl, 
Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, 
Hakkâri, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, 
Tunceli, Urfa, Van) illerinin her birinde ayrı 

rE CEVAPLAR 

ayrı olmak üzere ilçelerde dâhil il hudutları 
içindeki; 

a) Orta dereceli öğretim kurumları han
gileridir? Bunların sözü geçen illerin her bi
rinde ayrı ayrı olmak üzere sayısı kaçtır? 

b) Bu 17 ilin herhirinde ayrı ayrı olmak 
üzere mevcut orta öğretim kurumlarında oku
yan öğrenci toplamı ne kadardır? 

c) Bu 17 ilin her birinde ayrı ayrı olmak 
üzere, ilkokuldan sonra 6 yıllık orta öğre
tim çağındaki çocuk nüfusu ne kadardır? Bu 
illerde ayrı ayrı olmak üzere orta öğretime 
devam eden öğrencilerin orta öğretim çağın
daki çocuk nüfusuna oranı yüzde kaçtır? 

d) Yine bu 17 ilin her birinde ayrı ayrı 
olmak üzere mevcut orta öğretim kurumla
rında 1966 dere yılında görevli bulunan asıl 
öğretmen sayısı kaçtır? 

e) 1966 öğretim yılı içinde bu illerin her 
birindeki orta öğretim kurumlarının eksik öğ
retmen miktarı ne kadardır? Bu illerde sözü 
geçen okullarda kaç ders saati boş geçmiştir? 
Bu illerin her birinde 1966 öğretim yılı 
içinde meslekten olmıyan kimselerle kaç ders 
saati doldurulmuştur ? 

f) Bu illerde 1966 yılında, orta öğretim 
kurumlarında genellikle öğretmeni bulunmı-
yan dersler hangileridir? 

7. Türkiye'de 1964 ve 1965 yıllarında ya
pılan üniversite ve yüksek okulların giriş 
sınavlarına katılan öğrenci sayısı yıllık ola
rak ne kadardır? Bunlardan kaçı başarı gös
termiştir? Yıllık başarı oranı nedir? 

8. 1964 ve 1965 yıllarında üniversite gi
riş sınavlarında her yıl ayrı olmak üzere en 
yüksek başarıyı sağlıyan ilk beş lise hangi
sidir? Bu başarılı liselerden kaçar kişi 
1964 - 1965 yıllarında üniversite giriş sınavla
rını kazanmışlardır? 

9. (Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyar
bakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, 
Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, 
Urfa, Van) liselerinin her birinden 1964 ve 1965 
yıllarında üniversite giriş smıvlarmı kazanan 
Öğrenci sayısı kaçtır? 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı .10 . 3 . 1967 
Talim ve Terbiye 

Dairesi 
Başkanlığı 
Sayı : 802 

Konu : Tarık Ziya Ekin-
cıi'nin yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Tarık Ziya 

Ekinci'nin orta dereceli okullar hakkındaki 
28 . 7 . 1966 tarihli yazılı soru önergesi ile il 
gili cevap notonun ilişikte sunulduğunu arz 
ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz 

1966 yılında orta dereceli öğretim yapan 
okullarla bu okullarda okuyan öğrencilerin 
adedine dair Diyarbakır Milletvekili Sayın 
Tarık Ziya Ekinci'nin 25 . 7 . 1966 tarihli ya
zılı soru önergesi cevap notu : 

] . ilkokul üzerine öğretim yapan orta de
receli okullar aşağıda gösterilmiştir : 

a) Ortaokul 

b) Akşam ortaokulu 

c) Lise 

d) Akşam lisesi 

e) Yabancı dille öğretim yapan resmî 
-okullar 

f)' Kız, erkek ve karma ilköğretmen 
okulları 

g) Kız enstitüleri 

h) Tatbiki G-üzel Sanatlar Yüksek Okulu 
Orta kısmı 

i) Gündüz ve akşam tekniker okulları 
j) Ağaçişleri Olgunlaşma Enstitüsü 
k) Erker Sanat Enstitüsü 
1) Motor Sanat Enstitüsü 
m) Elektrik - Eloktronik Sanat Enstitüsü 
n) Mensucat Sanat Enstitüsü 
o) Kimya Sanat Enstitüsü 
p) Ağaçişleri Erkek • Sanat Enstitüsü 
r) Yapı Enstitüsü 

s) Erkek Orta Terzilik Okulu 
t) . îş okulları 
u) Gündüz ve ak^am ticaret liseleri 
tv) îmam - hatip okulları 
y) Otelcilik okulları 
2. Memleketimizdeki orta dereceli okulla

rın illere göre dağılışı ve bütün Türkiye'
deki toplamları ilişik 1 numaralı çizelgede 
gösterilmiştir. 

3. — 1965 - 1966 öğretim yılında orta de
receli okullarda okuyan öğrencilerin toplam 
sayısı : 677 765 dir. (Bu sayıya Bakanlığımıza 
bağlı resmî ve özel bütün orta dereceli okul
ların 1 ve 2 nci devre öğrencileri dâhildir.) 

4. 1965 - 1966 öğretim yılında 6 yıllık 
orta öğretim çağı (13 - 18 yaş) nüfusumuz, 
1960 sayımının sonuçları projeksiyonlarına 
göre 4 067 000 dir. Okuyan öğrencilerin çağ 
nüfusuna oranı % 17,1 dir. 

5. a) Orta dereceli bütün resmî okul
larda öğretmen sayısı 19 121 dir. Aynı de
recedeki özel öğretim kurumlarında 917 öğ
retmen bulunmaktadır, özel ve resmî okullar 
öğretmen toplamı 20 088 dir. 

b) Orta dereceli okullarda eksik öğret
men sayısı 4 367 dir. 

c) 1965 - 1966 ders yılı içinde bir haftada 
boş geçen ortalama ders saati sayısı 5 009 
dur. 

d) Haftada ortalama 38 381 ders saati 
meslekten olmıyan kimseler tarafmçlan kapa-
tılmış'tır. 

6. a) 17 ildeki orta dereceli okulların 
cins ve sayıları ilişik (1) numaralı çizelgede 
gösterilmiştir. 

b — c) Bu soruların cevabı (2) numaralı 
çizelgede gösterilmiştir. 

d ve e) pragraflarmdaki sorul ram ce
vapları 3 numaralı çizelgede gösterilmiştir. 

f) Genellikle öğretmeni bulunmıyan dere
ler matematik, fizik, kimya, biyoloji, fen gru-
pu, resim, müzik, beden eğitimi ve yabancı dil
lerdir. 

7. 1964 - 1965 ders- yılında yapılan üni
versitelerarası giriş sınavına 33 763 aday ka
tılmış ve mevcut kontenjana göre, üniver-
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sitelerin muhtelif fakültelerine 10 '518 öğrenci 
girebilmişti r. 

Katılan aday adedine göre, üniversitelere 
girebilen öğrenci sayısı % 31,1 dir. 

1965 - 1966 ders yılında katılan aday sa
yısı ise 36 633 olup, mevcut kontenjana göre 
10 699 öğrenci üniversitelerin muhtelif fa
kültelerine girebilmiştir. 

Katılan aday adedine göre üniversite
lere girebilen öğrenci sayısı % 29,2 dir. 

8 vo 9 neu maddelerdeki soruyu kapsı-
yan istatistik, üniversitelerarası giriş sınavına 
katılanların fazlalığı ve değerlendirme güç
lüğü, bu hususta bir programa göre yapılacak 
ayrı bir etüdü gerektirmektedir. 

Bu sebeple sözü edilen soruların cevaplan-
dırlımaSı mümkün olamamıştır. 
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ÇİZELGE 2 
17 ilin ortaöğretim çağ nüfusu, öğrenci sayısı ve okuyanlann çağ nüfusuna oranı 

(1965 - 1966 öğretim yılı) 
Orta dereceli ortaöğretim Orta dereceli okullarda 

kurumlarında okuyan 13 - 18 yaş ortaöğre- okuyanlann çağ nüfusuna 
iller 

Adıyaman 
Ağrı 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Hakkâri 
Kars 
Malatya 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Tunceli 
Urfa 
Van 

öğrenci sayısı 

1 912 
2 225 
950 

1 407 
6 188 
8 596 
4 590 
8 327 
182 

9 829 
10 040 
3 074 
1 861 
2 232 
2 529 
4 463 
2 067 

tim çağı nüfusu 

38 312 
36 944 
22 013 
21 818 
64 427 
44 031 
38 311 
87 088 
10 186 
92 224 
64 106 
56 626 
29 448 
35 693 
22 903 
65 574 
36 006 

oranı % 

4,9 
6,0 
4,3 
6,4 
9,6 
19,5 
11,9 
9,5 
1,7 
10,6 
15,6 
5,4 
6,3 
6,2 

11,0 
6,8 
5,7 

Not : Yatık olup çeşitli illerin öğrencilerini alan tlköğretmen Okulu öğrencileri yukardaki sayılara 
katılmamıştır. 

ÇİZELGE 3 
17 ilin öğretmen ve ders durumları 

Meslekten 
Öğretmen Öğretmen olmıyanlarla 

iller sayısı ihtiyacı Boş ders kapatılan 

Adıyaman 
Ağrı 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Hakkâri 
Kars 
Malatya 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Tunceli 
Urfa 
Van 

69 
76 
27 
54 
264 
239 
148 
260 
13 
218 
278 
108 
62 
70 
82 
151 
105 

33 
23 
20 
26 
54 
50 
34 
46 
10 
84 
74 
27 

. 35 
25 
35 
41 
22 
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15 
27 
76 
35 
31 
159 
10 
207 

— • 

66 
218 
39 
79 
57 
10 
65 
10 

1 • 

286 
306 
225 
264 
526 
419 
379 
315 
28 
956 
407 
225 
139 
126 
225 
256 
124 
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2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda,nmi 

Ordu'ya dağıtılan broşürün tam metninin ne 
olduğuna ve kim tarafından yazıldığına dair 
soru önergesi ve Başbakan adnıa Millî Savun
ma Bakam Ahmet Topailoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/215) 

11 . 3 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 
3 . 11 . 1966 tarih Ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü 2746/15058 - 7/215 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 3 . 2 . 1967 tarih ve Ka
nunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 77 -163/598 
sayılı yazısı. 

c) 27 Ocak 1967 tarih ve kanun : 1131 -
1 - 66 sayılı yazımız. 

Orduya dağıtılan broşürün tam metninin 
ne olduğuna ve kim tarafından yazıldığına 
dair Aydın Milletvekili Reşat özarda tara
fından Başbakanlık ile Bakanlığıma yöneltilen 
yazılı soru önergesinin Başbakanlık adına da 
tarafımdan cevaplandırlıması Başbakanlığın 
ilgi Ob) sayılı yazısı ile tensibed İldiğinden; 
yazılı soru önergesi: hakkında Başbakan adına 
hazırlanmış bulunan cevap ekte sunulmuştur. 

önerge sahibine telbliğini emirlerine arz ede-
Tİm. 

Ahmet Topaloğlıı 
Millî Savunma Bakanı 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın yazılı 
soru önergesinin cevabı 

1. Broşürün tam metni piyasada serbest 
olarak satılan «Komünist ihtilâlleri1 ve subay
lar» isimli 16 sayfalık Istanlbul 1965 basımlı 
küçük bir kitaptır. 

2. .Broşürün takma adlı yazarı Yalçın 
Metincr'hı a'sıl adı Fahri T anman olup mes
leki gemi inşa yüksek mühendisidir. Haliç 
tersaneleri eski müdürü ve Türkiye Çiftçiler 
Federasyonu Başkanıdır. Halen Söke'de ika-

Not : .Millet Meclisi Tutanak Dergisinin 2 nci 
Devre 2 nci Toplantı yılının 1.2. 1967 tarihli 
43 ncü Birleşimine konulan 7/215 numaralı ya
zılı sorunun cevabına ektir. 

met etmektedir. Broşür, yazarın yedcksubayhk 
hizmetinden çok sonra yazılmıştır. 

3. Bro'şür 1965 yılında İstanbul'da Beya
zıt Matbaasında basılarak, Aralık 1965 ve Mart 
1966 tarihlerinde Genelkurmay ve Kuvvet Ko
mutanlıkları karargâhlarına posta ile gönde
rilmiştir. 

4. Broşür piyasada para ile serbestçe sa
tılmaktadır. Ayrıca yayımını yasaklıyan bir ka
rarda bulunmadığından, dağıtımı hakkında 
her hangi bir işlem yapılmamıştır. 

5. Komünist ihtilâlleri ve subaylar adlı 
'broşürdeki iddialar yazarının şahsi görüş ve 
kanaatidir. 

Arz ederim. 

Ahmet Top al o ğ I ıı 
Millî Savunma Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Atatürk Üniveriştesi Fen - Edebiyat Fakülte
sine bağlı olarak açılmış bulunan İktisat ve, İş
letmecilik bölümünün fakülte haline getirilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine 'dair yazılı 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz'in yazılı cevabı. (7/220) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eiğtim Ba

kanı tarafından acilen yazılı olarak cevaplan-
dırılma'sma delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

Soru : 
1. 1964 - 1965 ders yılında Atatürk Üni

versitesi Fen - Edebiyat Fakültesine bağlı ola
rak açılmış bulunan İktisat ve İşletmecilik bö
lümü mezunları itibarı ile hangi haklara 
sahiptir? Ve bu haklar resmen tescil edilmiş 
midir1? 

2. Bu bölümün fakülte haline getiril
mesi düşünülmekte midir ? 

Düşünülmekte ise ne zaman ve hangi statü 
ile gerçekleştirilecektir? Şayet 1967 - 1968 dö
nemine kadar bölüm fakülte haline getiril
mezse ilk mezunları, Fen - Edebiyat Fakülte
sinden diploma, alacaklarına göre çalışma alan
ları nerelerdir 1 

3. Halen mevcut bulunan öğretim üyesi 
sayısı yeterli olmayıp derslere asistanlar gir-
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mekte ve okutulması programlaştırılmış olan 
dersler verildiği halde hoeasızlık yüzünden 
okutulamamaktalır. Ayrıca evvelce okutulan 
dersler bir üs sınıfta gerekli kredi saati ta
mamlamak maksadiyle ikinci defa okutul
maktadır. Bu durumun giderilmesi için ne gibi 
tedbirler alınmıştır ve bu cümleden olarak 
yeni öğretim üyeleri tâyini düşünülmekte mi
dir? 

4. Bu bölümde evvelce açılmış bulunan 
iktisat ve Hukuk kürsüsüne ilâveten yeni kür
sülerin kurulması düşünülmekte midir? 

Düşünülmekte ise ne zaman gerçekleştiri
lecektir? Keza bölümün ismi iktisat ve iş
letmecilik olmasına rağmen halihazırda bir 
işletme idaresi kürsüsü yoktur. 

5. Bu öğretim kurumuna hiçbir mües
sesece burs verilmemesinin yegâne sebebi ne
dir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 1 3 . 3 . 1967 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 799 

Konu : Erzurum Milletve
kili Nihat Diler'in yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzurum Milletvekili Sayın Nihat Diler'in 
Atatürk Üniversitesine bağlı iktisat vo işlet
mecilik bölümü hakkındaki yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevap notumuzun 'ilişikte su
nulduğunu arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz 

Erzurum Milletvekili Sayın Nihat Diler'in 
Atatürk Üniversitesine bağlı îktdsat ve İşlet
mecilik Bölümü hakkındaki 3 . 11 . 1966 tarihli 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevap notumuz : 

1. Bakanlığımız, Yüksek öğretim Genel Mü
dürlüğünün, 9 Mart 1966 tarih ve 330-4/4412 
sayılı yazılariyle, 6990 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi gereğince, Atatürk Üniversitesi, 
Fen - Edebiyat Fakültesine bağlı olarak «ik
tisat ve işletmecilik» Bölümü kurulmuştur. 

İktisat ve işletmecilik Bölümü, üniversite 
seviyesinde iktisadi, ticarî, hukukî bilgiler 

veren, gittikçe gelişen ve genişliyen iş alan
larına kaliteli eleman yetiştirmek gayesini 
güden bir kuruluştur. Ekte sunduğumuz öğre
tim plânından da anlaşılacağı gibi bölüm, ga
yesi ile ilgili bütün ilim dallarını ihata et
mektedir. 

Bölüm mezunlarının, iktisadi ve ticari ilim
ler tahsil etmiş her üniversite mezununun ka
nunlarımıza göre sahiboldukları bütün haklan 
haiz bulunmaları tabiîdir. Kanunlarımızın bahş
ettiği hakların tescili diye bir mesele bahis ko
nusu değildir. Hakların en açık ve sağlam si
cili kanundur. 

2. Bölümün fakülte haline getirilmesi he
nüz düşünülmemektedir. 1965-1970 yılları ara
sında üniversitenin faaliyetini düzenlemek üze
re hazırlanmış bulunan 5 yıllık plân, bu dö
nemde yeni fakülte açılmasını derpiş etme
miştir. Bunun sebebi, öğretim üyesi bulma
nın zorluğu ve öğretim üye yardımcılarının 
ders verebilecek yetkiye ulaşabilmeleri için 
daha bir müddet beklemek lüzumudur. Bir 
fakülte programının ihtiva etmesi gereken 
daha çok ve çeşitlidir, öğretim üyelerinin 
sayısı buna göre artırılmak icabeder. Bölüm 
henüz böyle bir birden bire büyüme gücü ka
zanmamıştır. Ayrıca, yer (bina) darlığı da 
yeni bir fakültenin açılmasını zorlaştıran 
sebepler arasındadır. 

Bölümün ileride bir fakülte haline gelebi
lecek, şekilde takviyesini mümkün ve temen
niye şayan buluruz, ancak, yakında bölümü 
bitirecek olan örencilerin ve bunları takibe-
decek olan mezunların Devlet kadrolarında 
veya serbest iş alanlarında iş bulma im
kânlarının, bölümün fakülte olma veya ol
mama meselesi ile bir alâkası bulunmadığını 
burada belirtmek lâzımdır. 

3. Halen mevcut öğretim üyesi sayısı ye
terli olmadığından bölümde bâzı derslerin, 
yetkili öğretim üyesinin kontrolü ve sorum
luluğu altında asistanlar tarafından okutul
duğu doğrudur. Tecrübeli asistanlar, öğretim 
üyelerinin denetimi altında kendilerine veri
len öğretim görevini başarı ile yürütmekte
dirler. Esasen bu asistanlar pek yakında yer
lerini yetiştirmekte olan doçent namzetle
rine terk etmiş olacaklardır. 

— 231 — 
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Hocasızlık yüzünden, iddia edildiği gibi 
programda olduğu halde kaldırılmış ders 
yoktur. Programdaki bütün dersler düzenli 
ve sürekli şekilde okutulmaktadır. 

Evvelce okutulan derslerin, yönetmelikte 
belirtilen kredi miktarını doldurmak amacı ile 
yeniden programa alınmış olduğu da bahis 
mevzuu değildir. Böyle bir şey olmamıştır. 

4. Bölüm henüz teşekkül halindedir. Bü
tün kürsülerin kurulması imkân ve zaman me
selesidir. öğretim üyesi artıkça bütün kürsü
ler teessüs edecektir. Bölümde henüz bir iş
letme kürsüsü yoktur, ama, işletme iktisadi 
dersini okutan ilmî yaym sahibi ve pek tec
rübeli bir öğretim görevlisi vardır. 

5. İktisat işletme Bölümüne hiçbir mües
sesece burs tahsis edilmemiş olduğu iddiası 
varit değildir. 

Bölüm, yukarıda arz edildiği gibi yeni 
teşekkül etmekte bulunmasına rağmen resmî 
ve özel burslardan faydalanmaktadır. Ilaien 9 
öğrenci Bakanlığımızdan, 3 öğrenci îş Ban-
'kası Genel Müdülüğündeıı, 1 öğrenci Koç Mües
sesesinden ve bir öğrenci de Başbakanlık İsta
tistik Genel Müdürlüğünden burs ve yardım al
maktadır. 

Fen ve Edebiyat Fakültesi, 
letme Bölümü öğretim programı 

1. Sömestr 

Ekonomi I 
İşletme İktisadı 
Muhasebe 
Matematik I 
Hukuka Giriş I 
Türkçe Kompozisyon 
Yaibancı Dil 
2. Sömestr : 

Ekonomi II 
Muhasebe I I 
Hukuka Giriş II 
Matematik II 
Para ve Banka 
Sosyoloji 
Yabancı Dil 

15 . 3 . 1967 O : 1 

3. ıSömestr : 

Fiyat Teorisi 
Ticari Hesap ve Malî Cebi t 
İstatistik I 
Medeni Hukuk 
Genel İktisadi Coğrafya 
Yabancı Dil 
4. Sömestr : 

Muhasebe Kontrol 
İşletme Finansmanı 
Ticaret Hukuku 
İstatistik II 
Borçlar Hukuku 
Türkiye İktisadi Coğrafyası 
Yabancı Dil 
5. SömeStr : 

Millî Gelir 
Dış Ticaret 
Ticaret Hukuk 
Devletler Hukuk 
Zirai Ekonomi (Toprak Eko. 
Yabancı Dil 
6. SömeStr : 

v« tycir<.uuı u-ı-

îktisat ve îş-

Kredi saati 

3 
3 
2 
3 
2 
2 
5 

3 
2 
2 
3 
3 
2 
5 

Maliye ve Vergi 
Personel İdaresi 
Dış Ticaret 
Sosyal Siyaset 
İşletme Organizasyonu 
Yabancı Dil 
7. Sömestr : 

Dış Ticaret 
İstihdam ve Gelir 
Şirketler Muhasebesi 
İş Hukuku 
Sınai Muhasebe 
Yabancı Dil 
8. Sömestr : 

Devlet Muhasebesi 
Bütçe 
Ekonometri 
İktisadi Gelişme 
İktisadi Düşünce Tarihi 
Yabancı Dil 
Devrim Tarihi 

— 232 — 
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4. — İçel Milletvekili Kemal Ataman'in, 
Özel Okulla?- Kanununa istinaden, bugüne ka
dar, kar, lise ve yüksek okulun faaliyete ger
miş olduğuna dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakam Orhan Dengiz'in yazdı cevabı (7/2!)7) 

2 . 1 . l!)Ö6 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Millî Eği
tim Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

Kemal Ataman 
İçel Milletvekili 

1. Memlekette bugüne kadar Özel Okullar 
Kanununa istinaden ne kadar lise ve yüksek okul 
faaliyete geçmiştir 1 

2. Bu okulların sınıflarının istiab hacmi, ısı 
durumu ve betahsis yüksek özel okulların mes
lekle ilgili yeter derecede lfıboratııvar ve kütüp
hanelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Millî 
Eğitim Bakanlığınca kontrol, ve teftiş edilmekte 
midir? Edilmekte ise bugüne kadar İstanbul 
Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek 
Okulunun bu bakımlardan teftişi için Bakanlık
ça kaç defa müfettiş gönderilmiştir? GönderiJ-
mişse her şey yolunda mı görülmüştür? 

o. Yukarda, adı geçen özel yüksek okulun 
«1960 - 1967» ders yılı başlıklı büroşürünün 2 ııci 
sayfasında «geçen yıl burslu öğrencimizin ade
di 26 ya yükselmiştir» denilmektedir. Doğru 
mudur? Aynı sayfada Millî Eğitim Bakanlığı 
emrine ayrıca 4 burslu (yani meccani) öğrenci 
kontenjanı verilmiştir. Denmesine rağmen Ba
kanlık bu okula böyle bir meccani talebe gön
dermiş midir? Göndermişse adedi kaçtır? 

4. 16 Ekim 1966 tarihli Akşam Gazetesinin 
o neti sayfasındaki okula talebe celbi hakkındaki 
ilân, adı geçen yüksek okula mı aittir? Ait ise 
mezkûr ilânın 4 ncü maddesinde «Sınıf birinci
lerine ertesi sene ücretsiz, ikincilere % 50, üçün
cülere ise % 30 indirim yapılır» denidiğine göre 
bu va'din okul idaresi tarafından tatbik edilip 
edilmediği, edilmedi ise Bakanlıkça üzerinde du
rulup durulrnıyacâğı? 

5. Gündüz bölümünün 400, gece bölümünün 
ise 750 kişilik bu okulun idaresi gündüzlüden 
yalnız okuma ücreti olarak beher talebeden 
f) 000, geceliden 3 000 lira aldığına göre Bakan

lık bu rakamları tesbit ederek vergi bakımından 
Maliye Bakanlığına malûmat vermekte midir? 

6. Alelûmuın özel okul idarelerince ilk tak
sitlere makbuz kesildiği ara taksitler için kesil
mediği söylentisi Millî Eğtim Bakanlığına kadar 
gelmiş midir? Gelmişse ne gibi işlem yapılmış
tır? 

T. G. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9 . :î . 1967 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Başaknlığı 
Sayı : 800 

Konu : İçel Mrlletvekili Kemal 
Ataman'ın yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İçel Milletvekili Sayın Kemâl Ataman'ın Ka
dıköy Özel Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okulu hakkındaki 5 . 12 . 1966 günlü yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevap notumuzun ilişikte 
sunulduğunu arz ederim. 

Orhan. Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

1. Özel Öğretim kurumları Kanunu yürür
lüğe girdiği tarihten bu yana 5 özel lise ve 2 özel 
yüksek okul açılmıştır. 

2. Bu okulların öğrenci kontenjanı, ısı du
rumu, lâboratuvar, kitaplık ve sair ders araç ve 
gereçleri Bakanlık müfettişleri ve Uzmanlar He
yeti tarafından kontrol edilmektedir. 

Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Özel Yük
sek Okulunun da hem Uzmanlar Heyeti ve hem 
de müfettişler tarafından denetlenmesi yapılmış
tır. 

Bu teftişler sonucunda düzenlenen raporlara 
göre; 

Isı durumundaki aksamaların, kalorifer tesi
satının onarılması dolayısiyle 1966 - 1967 öğretim 
yılında görülmediği tesbit edilmiştir. 

Sınıfların öğrencilerin rahat (.'alışabilecekleri 
ebat ve nitelikte bulunmadığı; 

Lâbortuvar!arın okulun ihtiyacına cevap ve
recek şekilde geliştirilmesi; 

Tesis edilmesi gereken jeoloji, zemin mekani
ği ve yol lâboratuvarlarının biran önce kurul
ması, kitaplığın zenginleştirilmesi lüzumlu görül
düğünden, durum gereği yapılmak üzere istan
bul Valiliğine bildirilmiştir. 
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3. Okulun «1.966 - 1967 ders yılı» adlı bro
şürü, şirket tarafından hazırlanmış olup, müte
velli heyetin veya Yönetim Kunduram kontro
lünden geçtiğine dair bir kayıt bulunmadığı, ha
len şirkete noter senedi ile 2 000 lira. borçlana
rak okuyan 9 öğrenci ile, ücretlerinden % 50 in
dirim yapılan 7 öğrenci bulunduğu, 1964 - 1965 
öğretim ydmda 4 burs ayrılmışsa da, «1» öğren
cinin parasız olarak okumakta olduğu teftiş so
nunda anlaşılmıştır. 

4. 16 Ekim 1966 tarihli Akşam Gazetesin
deki sınıf birinci, ikinci ve üçüncülerine yapıla
cak indirimle ilgili ilân, şirket tarafından yapıl
mış olup sonradan okulun mütevelli heyeti ve 
yönetim kurulu tarafından, sınıf birincilerinin, 
ertesi yıl ücretsiz, ikincilerinin % 50, üçüncüle
rinin % 30 tenzilâtlı okuyacaklarına dair karar 
alınmış olduğu tesbit edilmiştir. 

5. Gündüz ve akşam öğretimine devam eden 
öğrencilerden alman ücretler, öğretim ydlarma 
göre hesaplanarak müfettiş raporunda belirtil
miş ve söz konusu raporun bir örneği, vergi 
durumu ile ilgilenilmesi için Bakanlığımız tara
fından Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

6. Her taksit için makbuz kesildiği tesbit 
edilmiştir. 

5. — Amasya Milletvekili Kâzım, Ulusoy'un, 
Şeker Şirketi tarafından 1966 senesinde dağıtı
lan biçer - döverlerin Ziraat Bankasınca yapılan 
taksit işlemlerinde eşitsizlik yapıldığı iddiaları
nın doğru olup olmadığına dair soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/261) 

5 . 12 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Amasya Milletvekili 

Kâzım Uhısoy 

1966 senesi Şeker Şirketi tara,Çından dağıtımı 
yapılan «Masharis - Ferguson» biçer - döverle
rinin Ziraat Bankasınca taksitle muamele görmek
tedir. İddia edildiğine göre taksitler şahıs üze
rin o değişmekte bâzılarına 3 taksit, bâzılarına 
4 taksitle Ziraat Bankasınca muamele görülmek

tedir. Bu iddialar ne derece doğrudur? Bakan
lığın bu hususta karan nedir? 

T\ C. 
'Ticaret Bakanlığı 

İçticarct Genel 'Müdürlüğü. 
Şube remzi ve No. 4/4808 

Banka ve Kredi 

Konu : Amasya, Milletvekili 
Kazan UluMoy'un yazılı soru 

önergesi ilk. 

8 M-arit 1967 

Miilhvt Meclisi BaişjkıaıUlığma 

İlgi : 7 . 12 . 1966 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/261 işaretli 32:12/18288 sayılı yazınız. 

Şeker Şirketi tarafından, 1966 senesinde da
ğıtılan biçer - düğerlerin taksit işlemlerinde Zi
raat Bankasınca âdil davranıl madiği hakkın
daki Amasya Milletvekili Kâzım Ulusioy'un 
yazılı surusun a ait cevalbın ekli 'olarak sunul
duğunu arz ederim. 

«Sadık Tekin Miüftüoğlıı 
Ticaret Bakanı 

Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un Başba
kanlık kanalı ile alman 5 . 12 . 1966 günlü ya

zılı soru önergesi cevabıdır. 

T. O. Ziraat Bankası kendi kaynaklarından 
traktör temimi maksadı ile açtığı teçhiz kredi
lerinde vâdeyi dört yıl olarak tesbit etmiş
tir. 

Ancak adı geçen banka, malî kaynakılarının 
kifayetsizliği seibdbiyle 7129 isayılı Bankalar 
Kanununun 301 sayılı Kanunla tadil edilen 
33 ncü maddesindeki âmir hükmü gereğince; 
'bankalar tarafından Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankasında teslis edilen karşılıklardan Ba
kanlar Kurulunca bankaya t'ahsis edilen imkân
larla traktör, biçer - döver ve ziraat makina-
ları mevzuunda açtığı kred'ileric de üç yıllık 
vâde uygulamakta idi. Bu durum muvacehe
sinde, banka kaynaklariyle Merkez Bankasın
dan sağlanan imkânlar için ayrı ayrı vâde tat-
ıbi'ki sebebiyle ikili tatbikatçı ortadan kaldır
mak üzere; plasman kaynakları ne olursa ol
sun, işlemi yapan banka böliges'inde istihsal 
edilmekte olan osa's mahsulün idrak ve satış 
:zamanına isaıbet ettirilecek şekilde ve malî 

— 234 



M. Meclisi B : 73 15 . 3 . 1967 O : 1 

gücü, alacağı krediden doğan yıllık borç, tak-
sidini ödemeye müsait çiftçiler le/hine 26 Nisan 
T9G6 tarihinden itibaren 4 yıl vâde dürt eşit 
taksitte ödenmek şartiyle işlem yapılması hu
susu, bankaca teşkilâtına tebliğ edilmiştir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

Sadık Tekin Müftüoğlu 
'Ticaret Bakanı 

6. — Muğla Milletvekili S ey fi Sadi Pencap'-
ın, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt 
köylülerinin, PTT açılması için vâki müracaat
larına hangi gerekçeyle menfi cevap verildi
ğine dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/282) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerimizi rica 'ederimi. 

Saygılarımla. 

Seyfi S. Pançap 
Maığla MiletvekiM 

Marmaris ilçesine bağlı 2 000 nüfuslu Sö
ğüt köyümün ilçe ile irtibatını sağlamak üzere, 
bir PTT merkezine kavuşturulması için yıllar
dan beri yapılan müracaatları cevapsız kalmak
tadır. Bu dofa söylenildiğime, göre, bu köyle 
yapılması gereken PTT şubesinin, birtakım po
litikacıların müdahalesiyle, başka bir köye, 
hem de program dışı olarak nakledilmiştir. 

Bu iddiaların ışığında: 

1. Söğüt köylülerinin PTT açılması için 
vâki müracaatlarına hangi gerekçeyle menfi 
cevap verilmiştir? 

2. 1966 yılında bu maksatla ayrılan 800 
bin liranın, şahsi ve şifahi emirlerimizle başka 
!bir köye nakletirdiğiniz doğru mudur? 

o. Bu büyük köyümüzün ihtiyacını karşı
lamak maksadiyle bir PTT şubesd ve birkaç 
yüz metre uzaklıktaki telefon şebekesine bağ
lanması için 1967 programına alınması düşü
nülmekte midir? 

T. C. 
Ula-ştıınna Baikanlığı 
Özel Kalem Müdürü 
Kayıt No. : 5267/1 

14 . 3 . 1967 
Konu : Söğüt (köyüne PTT şu
besi açılaması hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü 7/282. 3399/19185 sayılı yakılarına; 

Muğla'nın Marmaris 'ilçesine (bağlı Söğüt 
köyüne PTT şubesi açılması hakkındaki vâki 
'müracaatlara menfi cevap verıikliği (gerekçesiy
le Muğla Milletvekili Sayın iSeyfi Sadi Pen-
cap'ın yazılı soru önergesi cevabıdıır : 

Marmaris'in Söğüt köyünde bir PTT şubesi 
açılmasını teminen tetkikat yaptırılmış, fakat; 
gereği şekilde trafik sağlıyamıyacağı tesbıit 
edilmesi üzerine, (bilâlhara, şubeye çevrilmek 
üzere (bir acentelik açılması kararlaştırılmıştır. 
Ancak, acentelik ficin bugüne ikadar bir talip 
(bulunmadığından, geıreği temin edilememiştir. 

Söğüt 'köyünde PTT işyeri açılması için 
1966 yılında 800 i bin lira ayrılmamış ve böyle 
bir para 'hiç kimsenin şaıhai 'veya şifahi emriyle 
ıbaşka Ibir maballe aktarılmamıştır. 

Esasen 'açılacak PTT işyerleri için sarf olu
nacak meblâğ kesin olarak önceden bilineme
diğinden işyeri açılacak nıalhal liçin ınenferido-
larak ve ismen tahsisat ayrılmamaktadır. 

Evvelce yaptırılan keşfe igöıre, Söğüt köyü
nün 37 Km. li'k Ibir ıhatla şebekeye bağlanabil
mesi İçin 170 Ibin liralık ıbir yatırımın yapılma
sı icabetmekte 'idi. 1966 yılında şebekenin Boz-
burun bucağına kadar uzatılması sebebiyle, Sö
ğüt köyünün şebekeye (bağlanması İçin 'gerekli 
yatırım ımiktarı azalmıştır. 

Ayrıca Söğüt kö'yü 've civarının 191)4 yılın
dan bugüne kadar bilhassa turistik /bakımdan 
göstereceği inkişaf dolayısiyle Iburada ımatlûp 
miktarda trafik 'teninin edileceği tahmin 'olundu
ğundan Söğüt köyünde 'bir PTT şubesi açılma
sına teşebbüs edil'miştir. Şubemin faaliyete ge-
çimlmcsini mıütaakıp 1967 yılında şebekeye bağ
lanmasına tevessül olunacaktır. 

Keyfiyeti saygı ile arz 'edenim. 
Seyfi öztürk 

Ulaştn-m a Balkanı 
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Derneği hakkında verülen öner
ge Hak. 

13 . 3 . 1967 
Millet MeelM Başkanlığına 

İlgli : 9 . 1 . 1967 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7 - 289/3501 - 19732 sa
yılı yazınız;. 

Merkezli AnkaraYla 'bulunan «Akşeıhlir öğren
cileri Kültür ve Dayanışma Derneği» üyelerinin 
kimler olduğu hakkında Konya Milletvekili Na
zil Kurucu tarafından 'Ver'.ten yaızuh Soru öner
gemi aşağıdaki avıaddderde cevaplandırılımıştır. 

1. — Akşehir Örencileri Kültür ve Dayanış
ıma i)cı<neğütı!in. (kurucu üyeleri 'ile ımezkûr der
neğin 8 . 1 . 1967 ItaılJhlnde yapılan Genel Ku
rul toplantısında, Yönetıiım Kurulu ü'ydlı'Jklerine 
'seçilen kimselerin ild'ımlerıinli faildirîir feteden ilki 
nüdhası lilişlikte isımulmuş'tur. 

2. Dernek üye dtefıterlnde kayıtlı üyelerin 
lilaiımlerl 'hakkında Balkanlığıımızda (bilgi ibulun-
ımaım aktadır. 

Bilgilerinize arz edenimi. 
Dr. Faruk Sükan 

İdişlerj Bakanı 

Alaşehir öğrencileri Kültür ve Dayanışma Derneği 

Derneğin kuruluşu : 26 . 12 . 1963 
Derneğin Merkezi : Ankara (Cebeci Bahadırlar sokak No : 24/7.) 

Derneğin kurucuları : 
Başkan : Muihisin Koksal Ank. Ü. Fen Fak. Fizik bölıiimü öğrencisi. 
2 nci Başkan : Atillâ Erdem Ank. Dil ve T. C. Fak. öğrencisi. 
Veznedar : Sezer Okçu Ank. Ziraat Fak. Öğrencisi. 
Sayman : Hasan Şanlı Ank. Dil ve T. C. Fak. 'öğrencisi. 
Sekreter : Hatice To'mibak Ank. Hukuk Fakültesi öğrencisi. 
Üye : Abdullah Kahvocioğlu Ank. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. öğrencisi. 
Üye : Nurten A'kşar Ank. Hukuk Fakültesi öğrencisi. 
Üye : Dalyan Gürdal Ank. S. B. Fakültesi öğrencisi 
Üye : Tuğrul Başar Ank. Gazi Eğ. Ensıt. Fen bölümü öğrencisi. 

8 . 1 . 1967 talihinde yapılan Genel Kural toplantısında yönetim, kuruluna seçilenlerin listesi. 
Başkan : M. Ercan Erltan 1945 Alaşehir Koç Öğrenci Yurdu? 
B. Vekili : Çetin Tuzeuoğlu 1945 Alaşehir Atatürk Öğrencisi Yurdu 
Sekreter : Ayşe Yalçın 1947 Alaşehir Öncebeci Uğurlu S. No. : 20 
Mnlhaisip : Aytaç Tombak 1945 Alaşehir Keskin S. Atay Ap. No. : 15 
Veznedar : 1. Halil Coşar 1945 Alaşehir Konya Öğrenci Yurdu Ce. 
Üye : Ayşe Serin 1.949 Ala,şehir Devrim Kız Öğrenci Yurdu 
Üye : Mehmet Aktan 1948 Alaşehir S. Bil. Fak. Öğrenci Yurdu. 
Üye : Musa Yıldız 1944 Alaşehir Konya Öğrenci Yurdu 
Üye : Kadriye Özpay 1945 Alaşehir Sosyal Sokaik No : Konservatuar yanı. 
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7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mm, 
Ankara'da bulunan , Akşehir Öğrencileri Yar
dım ve Dayanışma Derneği üyelerinin, kimler 
olduğuna dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/289) 

iMiOlet Meciliilyi Başkanlığına 

AşağıdalM öoruımun İdiışlcıü Bakanı (tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılın atsına delfıletil-
mm .saygı lile dlllenim. 

Nazif Kurucu 
Konya MÜlleıb vekili 

Ankara'da, Akşehir ÖğıencLİerü Yardılm ve 
1 >ayannşma Dorneğinün üyelerli kümlerdin Ya-
'zılı olarak açıklanmasını dilerim. 

T. C. 
İÇİ#oi!i Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : 1 

Şuhe : 1. D. 1. Doöya : 3 - 2938 
Konu : Konya Milletvekili Na
ziif Kurucu tarafında.n Akşehir 
ÖğrencJl.eıl Yardım ve Danışma 
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8. — tçel Milletvekili Kemal Ataman'm, 
Beyşehir gölündeki balık avlama ihalesine dair 
soru önergesi ve Maliye Bakam Cihat Bilgehan'-
%n yazılı cevabı (7/307) 

Milleft Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Maliye 
Bakanı tarafından ve kendi imzaları tahtında 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ve rica 
ederim. 27 . 1 . 1967 

İçel Milletvekili 
Kemal Ataman 

Beyşehir Gölünün üç sene müddetle balık 
avlama iltizamı Haziran 1966 ayı içinde mahallî 
malmüdürlükçe ihale edilmiş olduğuna göre : 

1. Bu ihale kimin üzerinde kalmıştır? Üç 
senelik iltizam bedeli kaç liradır? 

2. Ödemeler taksitli midir? Taksitli ise her 
senenin hissesi kaç takside bölünmüştür? 

3. ' İlk taksit peşin alınmış mıdır? Yoksa 
mehil mi verilmiştir, mehil verilmiş ise seneler
den beri teamül böyle midir, yoksa bu mülte
zime mahallî malmüdürlükçe farklı muamele 
mi yapılmıştır? Yapılmış ise hangi kanuni esasa 
dayanılmıştır ? Dayanılan kanuni yetkinin ma
hiyeti Bakanlıkça izahı mümkün müdür? 

4. Haziran 1966 dan bu güne kadar öden
mesi lâzımgelen taksitlerin miktarı nedir? Mül
tezim bu miktarı ödemiş midir? ödememiş ise 
bugüne kadar ne kadarını ödemiştir? Bu öde
nen miktar Bakanlıkça uygun görülmekte mi
dir? Görülmekte ise hangi esasa dayanılarak 
Bakanlıkça evet denilmiştir? 

5. Ödenmiyen taksitler var mıdır, var ise 
mahallî Maliye Dairesi Bakanlığa durumu bil
dirmiş midir, bildirmiş ise Bakanlık bu ızrarı 
Hazine karşısında ne gibi işlem yapmıştır? Bil
dirmemiş ise taksitlerin ödenmemesi ile1 mahallî 
Maliye Dairesinin bildirmemesi Bakanlıkça ka
bili telif görülmekte midir? 

6. Gölün balık avlama iltizamını ihale yo-
liyle deruhde eden mültezim hakkında, Bakan
lığınızca ihalenin tasdikinden evvel Maliye Ba
kanlığına mahallen «Bu zat bu işin adamı de
ğildir, nef'i Hazine haleldar olacaktır» şeklinde 
bir ihbar vâki olmuş mudur? Olmuş ise Ba
kanlık ne gibi muamele yapmıştır ve bugünkü 
netice ihlbarla kaihili telif midir? Kabili telif 
değilse mesuller Bakanlıkça aranmakta mıdır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel 13.3.1967 
Müdürlüğü 

Şube : 4 Md. 3363-41/4825 

Konu : tçel Milletvekili Kemal 
Ataman'ın yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü^ 
ğıii 30 . 1 . 1967 gün ve 7/307/3642/20660 sa
yılı yazınız. 

İçel Milletvekili Kemal Ataman'ın, Konya 
iline bağlı Beyşehir ilçesi hudutları içinde kâ
in Beyşehir ;gölünde balık avlama iltizamı hak
kındaki yazılı soru önergesinin cevabı ilişik 
olarak sunulmuştur.-

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Maliye Bakanı 

C, Bilgehan 

Konya Hine bağlı Beyşehir ilçesi hudutları 
içinde kâin Beyşehir gölünün kira işlemlerin* 
den ötürü İçel Milletvekili Kemal Ataman 
tarafından verilen ve yazılı olarak cevaplan

dırılması istenilen önerge cevabı 

Soru sahibi tarafından : 

1. Beyşehir gölü ihalesinin kimin üzerin
de kaldığı, üç senelik iltizam bedelinin kaç lina 
olduğu, 

2. ödemelerin taksitli oluıp olmadığı, tak
sitli ise her senenin hissesi kaç taksite bölün
düğü, 

3. İlk taksitin peşin alınıp alınmadığı, 
peşin alınmamış ise mehil verilip verilmediği, 
mehil verilmiş ise senelerden beri teamülün 
- örf ve âdetin - böyle olup olmadığı, teamül 
böyle değil ise bu mültezime mahallî mal da
iresince farklı muamele yapılıp yapılmadığı, 
farklı muamele yapılmış ise hangi kanuni esa
sa göre yapıldığı, bu hususta dayanılan kanu
ni yetkinin mahiyetinin Bakanlıkça izahının 
mümkün olup olmadığı, 

4. Haziran 1966 dan bugüne kadar öden
mesi lâzımgelen taksitlerin miktarı nedir, mül
tezim bu miktarı ödemiş midir, ödememiş ise 
buıgüne kadar ne kadarının ödendiği, bu öde-
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nen miktar Bakanlıkça1 uygun görülmekte mi
dir, görülmekte ise hangi esasa dayanılarak Ba
kanlıkça evet denildiği?, 

5. Ödenmiyen taksitler var mıdır, varsa 
mahallî Maliye dairesi Bakanlığa* durumu bil
dirmiş midir, bildirmiş ise Bakanlık bu ızrarı 
Hazine karşısında ine gibi işlem yapmıştır, bil
dirmemiş ise taksitlerin ödenmemesi ile mahallî 
Maliye dairesine bildirilmesi Bakanlıkça ka
bili telif görülmekte midir?, 

6. Gölün balık avlama iltizamını ihale yo
lu ile deruhde eden mültezim hakkında Bakan
lığınızca ihalenin tasdikinden evvel Maliye Ba
kanlığına mahallen «bu zat bu işin adamı de
ğildir, n-ef'i Hazine haleldar edilecektir» şek-* 
linde bu ihbar vâki olmuş mudur? Olmuş ise 
Bakanlık ne gibi bir muamele yapmıştır? Ve 
bugünkü netico ihbarla kabili telif midir ? Ka
bili telif değil ise mesuller Bakanlıkça aran
makta imidir? denilmekte ve suallerin cevaplan
dırılmasını istemektedir. 

1. Beyşehir gölü ihalesi Sabit G-ökmenoğ-
lu üzorinde kalmış olup • üç senelik kirası 
318 818,18 liradır. 

2. Her seneye ait kira bedeli müzayede 
şartnamesinin 8 nci maddesine ve 21 . 7 . 1966 
günlü sözleşmeye! müsteniden Kasım, Aralık, 
Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında tahsil 
olunmak üzere 6 taksite bölünmüştür. 

3. Beyşehir gölü avlak mahallinin ne mü
zayede şartnamesinde ve ne de sözleşmesinde 
ilk taksitin peşin alarak alınacağına dair bir 
hüküm bulunmadığından ilk taksit peşin alın
mamıştır. Böyle bir teamül de mevcut değil
dir. Şartnamenin 8 nci maddesine göre' kira 
taksitlerinin hangi aylarda ödeneceği hususu
nun tâyini kiracıya bırakılmış ve sözleşmeye 
müsteniden 2 nci maddede zikredilen aylara 
dağıtılmıştır. 

Nitekim yakında ihaleye çıkacak Köyceğiz 
dalyanının şartnamesinde de aynı hüküm mev
cuttur. 

4. — 1 . 6 . 1966 tarihinden itibaren kiraya 
verilen Beyşehir gölü kira taksitlerinin ilki 1966 
yılı Kasım ayından başlamakta olup bu aya ait 
taksit bedeli olan 17 712,13 liranın 10 000 lirası 
30 . 11 . 1966 gün ve 513553/2472 sayılı vezne 
alındısı ile ve bakiye kalan 7 712,13 lira için müs-
teeirin 30 . 11 . 1966 tarihli dilekçe ile mahalli 

maldairesine müracaatı üzerine şartnamenin 10 
ncu maddesi uyarınca 30 günlük mehil verilmiş 
olup bu miktarda 23 . 12 . 1966 gün ve 
513733/2653 sayılı vezne alındısı ile tahsil olun
muştur. 3 . 2 . 1967 tarihli soru önergesinin ve
rildiği tarihe kadar ödenmesi meşrut olan Kasım, 
Aralık 1966 ve Ocak 1967 aylarına ait üç taksit 
vardır. Bunlardan Kasım ayma aidolan kira be
deli tahsil olunmuş fazla soğuklar neticesinde gö
lün balık avlamaya müsaidolmaması yüzünden 
kiracı ikinci taksit olan Aralık ayı için mehil ve
rilmesini 5 . 1 . 1967 tarihli dilekçe ile maldaire-
sinden istemiş bu talebi olumlu karşılanarak ki
racıya iki aylık mehil verilmiştir. Âkit daire mü
zayede şartnamesi ve sözleşme hükümlerine göre 
kiracı zor durumda olduğunu bildirdiği ve mehü 
istediği takdirde iki aylık mehil vermeye yetkili 
bulunmaktadır. 

Zira Borçlar Kanununun 288 nci maddesinde 
«kiracı, kirayı vâdesi hukukunda tediye etmezse 
kiralıyan 60 günlük bir mehil tâyin ederek bi
rikmiş olan kira, bu müddet zarfında verilmedi
ği takdirde, mehlin hitamında akdi feshedeceğini 
kiracıya ihbar edebilir. Bu mehil ihbarın kira
cıya tebliğ edildiği günden başlar. Bu mehlin ten
kisine yahut ademitediye halinde akdin hemen 
feshedileceğine dair yapılan mukaveleler bâtıl
dır.» denilmekte ve Borçlar Kanununun bu kesin 
hükmü muvacehesinde de genel müzayede şartna
mesi ile her hangi bir taksidi ödemediği takdirde 
kiracıya iki aylık mehil verilmesi Hazinece ka
bul olunmuş bulunmaktadır. 

5. Aralık 1966 ve Ocak 1967 aylarına ait tak
sitler ödenmemiştir. 

a) Aralık 1966 ayı için maldairesince iki ay
lık mehil verilmiştir. 

b) Ocak 1967 taksidi için ele fazla soğuklar 
neticesi Beyşehir' gölündeki don hâdisesinin de
vam etmesi yüzünden zor durumda olduğunu mal
dairesine bir dilekçe ile bildiren mültezim bu ay 
içinde ayrıca iki aylık mehil verilmesini istemiş 
ve keyfiyet Konya Valiliğinin 7 . 2 . 1967 gün 
ve 346 sayılı yazısı ile Bakanlığımızdan sorulmuş 
olup bu husus halen tetkik olunmaktadır. 

Kiracıya verilen mehil dolayısiyle izharı Ha
zine ınevzuubahis değildir. Çünkü, kiracı verilen 
mehil sonunda borcunu % 7 faizi ile ödemekte ve 
bu hususta müzayede şartnamesi ile sözleşmede 
hüküm bulunmaktadır. 
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6. Gölde balık avlama hakkını iltizam yolu 
ile deruhte eden Sabit Gökmenoğlu hakkında «Bu 
zat bu işin adamı değildir. Nefi Hazine haleldar 
edilecektir. Tüccar olmadığından bir varlığı da 
sahibolmadığı gibi Karayolları Beyşehir Şubesin
de de memurdur.» diye sizin ve Hüsamettin Ar-
tem imzası, ile 27 ve 28 . 6 1966 tarihli dilekçe
lerle Bakanlığımıza ihbarda bulunulmuştur. 

Vâki ihbarlar muvacehesinde Sabit Gökmenoğ
lu'nun Beyşehir gölünde balık avlama - hakkının 
artırılmasına iştirakine mâni bir hali olup olma
dığının tetkiki Konya Valiliğinden istenilmiş adı 
geçen vilâyetten alman 12 . 7 . 1966 gün ve 1876 
sayılı karşılık yazıda; 

«Muvakkat ihalesi yapılan Beyşehir gölü kira 
işleminin tasdik edilmemesi hakkında İçel Millet
vekili Kemal Ataman ve Hüsamettin Artem tara
fından yapılan ihbar üzerine Defterdar tarafın
dan Beyşehir'de yapılan tetkikat sonunda, 

1. Sabit Gökmenoğlu'nun şartnamede aranı
lan belgeleri ibraz ederek muvakkat teminatını 
yatırmış olduğu, 

2. 2490 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hük
mü karşısında artırmaya iştirak etmesine mâni bir 
hali bulunmadığı, 

3. Sabit Gökmenoğlu'nun 1954 - 1963 devre
lerinde Beyşehir gölünün mültezimliğini yaptığı, 
şartname ve mukavele hükümlerini yerine getir
mek suretiyle taahhüdünü ifa ettiği, 

4. Karayolları Beyşehir 36 ncı Şube Şefli
ğinden alman 8 . 7 . 1966 gün ve 551 sayılı kar
şılık yazıda Sabit Gökmenoğlu'nun Karayolların
da memur ve daimî işçilerden olmadığı mevsimlik 
alman muvakkat işçilerden olduğu 30 . 6 . 1966 
tarihinde de bu işten ayrıldığının öğrenildiği, 

Bu suretle yapılan incelemede Sabit Gök
menoğlu'nun 2490 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
ile Memurin Kanunu hükümlerine göre artırma
ya girmesine mâni bir hali olmadığının anlaşıldı
ğı» nın bildirilmesi üzerine, 

İhale Bakanlığımızca kesin olarak tasdik olun
muş ve kiracı ile Hazine arasında 21 . 7 . 1966 
tarihli sözleşme akdolunmuş bulunmaktadır. 

9. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın, 
Sakarya nehrinin, Kavuncu köprüsünden Çifte
lere kadar olan kısmının.da temizlenip temizlen-
miyeceğine dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'in yazılı ce
vabı (7/335) 

15 . 2 . 1967 

Millet Meclisti Başkanlığına 

Aşağıdaki soruma Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığınca yazılı olarak cevap verilmesine 
müsaadelerinizi istirham ederim. 

Saygılarımla. 
Eskişehir Milletvekili 

Hayri Başar 

1. Sakarya nehrinin Porsukla birleştiği yer
den Sivrihisar Kavuncu köprüsüne kadar olan 
temizlenmesinin devamı olan Çiftler'e kadar olan 
kısmı hangi tarihte temizlenip taşkın ve batak
lıklardan kurtarılacaktır. 

2. Bu sahada nehrin her iki tarafında temiz
leme ile kazanılacak arazi potansiyeli etüdedil-
miş midir? Ve temizlemeye bir öncelik kazandı
racak mahiyette midir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 14 . 3 .1967 

Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/965 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22 . 2 .1967 gün, Kanunlar Müdürlüğü 
7/335 - 3785/21752 sayılı yazınız. 

Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın «Sa
karya nehrinin Kavuncu köprüsünden Çifteler'e 
kadar olan kısmının da temizlenip temizlenemi-
yeceği» ne mütedair yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
İbrahim Deriner 

Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın «Sakarya 
nehrinin, Kavuncu (köprüsünden Çifteler'e kadar 
olan kısmının da temizlenip temizlenemiyeceği» 
ne mütedair yazılı soru önergesi cevabı aşağı-

' dadır. 

1. Sakarya'nın yukarı kısmının ıslahı konu
suna ait plânlama çalışmaları 19>67 yılında ta
mamlanacaktır. Bu iş, I I nei Beş Yıllık Plâna 
teklif edilenler arasında bulunmaktadır. 

Plânlama raporunun ikmalini mütaakıp ko
nu, yatırım bedeli ve rantabilite katsayısı göz 
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önünde tutularak bütçe imkânları nisbetinde, 
DSÎ icraat programlarının tanzimi sırasında na
zarı itibara alınacaktır. 

2. tstikşafi kademedeki etütlere -g'6re, pro
jenin tahakkuku halinde 1850 Ha. arazi kurutu
lacak ve 2 300 Ha. arazi taşkından korunacak
tır. 

öncelik, yatırım bedelinin azlığı nisbetinde 
elde edilecek faydanın fazlalığı bir kıstas olmak
tadır. 

Plânlama çalışmalarının ikmalini mütaatkıp 
bu iki unsurun hakiki kıymetleri ortaya çıka
cak ve ona göre öncelik sırasını alacaktır. 

10. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Adana Radyosunun, Mersin'e naklolu
nacağı söylentilerinin doğru olup olmadığına dair 
soru önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Ni-
had Kürşat'm yazılı cevabı (7/337) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâlet buyuru! masını arz ve rica ederim. 

22 . 2 . 1967 
Kemal ıSarıibrahimoğlu 

Adana Milletvekili 

Adana, Cenup - Doğu'nun en büyük kültürel, 
sosyal ve ekonomik merkezidir. Bu sebeple Ce
nup Radyosu Adana'da kurulmuştur. Söylentile
re göre, her ne sebeple ise, Adana Radyosunun 
Mersin'e nakledileceği kararlaştırılmış veya dü
şünülüyormuş. Adanalı hemşehrilerimin haklı in
fialinin sebebi olan böyle bir karar veya teşeb
büs var mıdır? Varsa sebebi nedir? 

Kurulacak santralin takati ve bu takatin ci
var bölgelere tesir derecesi böyle bir karara se
bep gösterilecekse yersizliği meydandadır. Zira 
Adana'yla Mersin arası 50 - 60 Km. olup, böyle 
bir mahzuru doğurmıyacak kadar iç içe girmiş
tir. Kaldı ki, biraz yüksek takatli bir santral bu 
mahzuru kendiliğinden izale edebilir. 

Bu sebeplerle böyle bir yanlış tasavvur veya 
karar var ise, yeniden gözden geçirilerek düzel
tilmesini Çukurovalılara izafeten talebctmekte-
yim. 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 8 .3 .1967 
Haber ve Yayın Hizmetleri 

Müdürlüğü 
Sayı : 645/3760 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 Şubat 1967 tarihli ve 7/337 - 3804/ 
21899 sayılı yazıları : 

'1. Adana Radyosunun Mersin'e nakloluna
cağı söylentilerinin doğru olup olmadığı hakkın
da Adana Milletvekili Sayın Kemal Sarıibrahim-
oğlu' tarafından verilen yazılı soru önergesi hak
kında Türkiye Radyo - Televizyon Kurumundan 
bilgi istenilmiş, alman cevap 2 nci maddede su
nulmuştur. 

2. «Memleketimizde kurulmakta olan radyo 
ve televizyon istasyonlarının 5 Yıllık Kalkınma 
Plânı döneminde kurulacak radyolar arasında 
bulunan Mersin Radyosunun tesisine evvelce 
Amerikalılar tarafından başlanmıştı. Verici ar
sası satınalmıp, verici binasının bir kısmı yapıl
mış, anten direkleri kurulmuştu. Bilâhara Mer
sin için 300 Kw. lık bir verici sipariş edilerek 
yarım kalmış diğer tesisler tamamlanmıştır. 

Vericisi Mersin'de bulunan bir radyo istasyo
nunun stüdyo binasının da gerek verici ve stüd
yo bağlantısı, gerekse işletme özellikleri göz 
önüne alınarak Mersin'de kurulmasına karar ve
rilmiştir. 

Adana Milletvekili Sayın Kemal Sanibrahlm-
oğlu'nun da değindiği gihi yayın sahası ve bölgeye 
yapılacak hizmet yönünden bu istasyonun Ada
na veya Mersin'de kurulmasının büyük bir far
kı olmıyacaktır. 

Yukarda belirttiğimiz gibi teknik ve ekono
mik yönden bu istasyonun Mersin'de kurulması 
uygun görülmüş ve tesisine başlanmıştır. Bu te
sisin 1967 yılı içinde servise girmesi için çalışıl
maktadır.» 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
Nihad Kürşad 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

73 NCÜ BİRLEŞİM 

15 . 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'-
aııın, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleş
meye karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi 
tedbirler lahmdığıai'a dair Köy İşleri Bakanın^ 
dan sözlü sorusu (6/171) 

3. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve 
sözlerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık 
•emrine alındığına ve bu konuda kaç soruştur
manın bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/176) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
«al'm, 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'-
îiun, İşçi Sigortaları Kurumu tarafından So-
ına'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 işlerr^k 
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 İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

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

9. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 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 kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyeti»in 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

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

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

13. — Manisa Milletvekili Sami Biinicioğlu'-
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 Bindcioğlu'-
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 Milletvekilli 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'de 
sosyal konularda ne kadar yabancı araştırma
cı çalıştığına dair, Millî Eğitim ve Dışişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/194) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, 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, İmar ve 
îskân 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'ın, 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) 
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I 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, ele 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 olan yolun 
ne zaman açılacağına dair Baymdırlılk 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, Sunbas adını taşıyan kolları ve Kozan'm 
Kilgen ve Deliçay 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 oldu
ğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldu
ğuna ve hangi maden alanları için verilmiş bu
lunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/208) 

30. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, istanbul 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) 



31. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, eski îstan'bul 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. •— Manisa 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-
lu'nun, Uşak'm 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'm, 
Hazinemin mülkiyet veya tasarrufu altında bu
lunan tarıma elverişli toprakların icara veril
mesi işleminde, hangi objektif kıstaslara göre 
hareket edilmekte olunduğuna dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu. (6/215) 

37. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'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 sözdü sorusu. (6/216) 

38. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
bilûmum resmî binalar için Ankara'da her yıl 
ödenen kira bedellerinin miktarına ve binlar-
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da yapılan tadilât ve tamiratın kime aidoldu-
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ba
yındırlık balkanlarından »özdü sorusu. (6/217) 

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

40. — Isbaribul MületveMli Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediye Meclisi A. P. üyesi bir zatın 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrircıeş-
ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın 
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 - Elektrik Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakamından sözlü sorusu 
(6/220) 

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

4,3. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Erciş ilçesinde yapılması düşünülen 
Koçköprü Barajı etütlerinin ne 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 Bakanından sözlü 
sorusu. (6/223) 

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

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



dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
•sözlü sorusu. (6/225) 

47. — Sinop Millötveıkili Niyazi Özgüç'ün, 
yangın felâketi geçinen Gerze ilcıeısi halkı için 
inşa «dilmekte olan meskenlere dış rnemlakct-
lerden yardım yapılmış olup olmadığına dair 
tımar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

48. —• Van Milletvekili Mehmet Erdinçin, 
Van - G'evaş Beyarkı sulama projesinin yeniden 
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynalklar Balkanından sözlü 
sorusu. (6/227) 

49. —• Van Milletvekili Mehmet Erdinçin, 
Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 ııci Böl
ge Müdürlüğünün bir şubesinin açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/228) 

50. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yoliyle Er

ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 
edilmiyeceğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/229) 
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