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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kırşâhir Milletvekili Süleyman Onan'm, to
humluk buğday tevzii ve diğer bâzı tarım, ihti
yaçları konulanında zamanında tedbir alınması
na dair demecine Tarım Bakanı Bahri Bağdaş 
cevap verdi. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler, işçile
rin yanlarında g e tindik! erli traktörlerin yurda 
sıokulmamaısının sakıncalarına dair gündem dışı 
demeçte bulundu. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, Hükümet Başkanı, bakanlar ve bâzı ileri 
gelen Devlet meımurl arınım, son seçimlerde ver
dikleri beyanat ve yaptıkları fiillerle Anayasa 
ve seçim suçu işledikleri iddiasiyle Hükümet 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
okundu ve gündeme alınıp alınmaması konusu
nun gelecek birleşimde görüşüleceği bildirildi. 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş ve kadroları 
ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 

olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerin
de değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ön
celik ve ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

Geçici Komisyon Başkanlığının, 29 .12 .1966 
tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısının gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak basılıp dağıtılmasından iti
baren 48 saat geçmeden ve öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine dair tezkeresi onaylandı. Taşan
ının tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

1 . 7 . 1968 Pazartesi günü saat 15,00 to 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,40 ta son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvckili Tunceli 
Atıf Şohoğlu Kenan Aral 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. —• Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Emekli Saodığı tarafından yaptırılan otel ve 
turistik tesislere dair sözlü soru önergesi, Mali-
yo Balkanlı gına gönderilmiştir. (6/753) 

2. —• Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Devlet Demiryolları Fabrikasında 
imal edilen lokomotiflere dair sözlü soru öner
gesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/754) 

3. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
ınm, filitrelli sigara darlığının sebebine dair söz
lü soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/765) 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tortum ilçesi ve köylerinin su taş
kınlarından korunmasına dair sözlü soru öner
gesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Köy İşleri ve 
Tarım Bakanlıklarına gönderilmiştir (6/756) 

Yazılı sorular 

1. —• Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in. 
Resmî dairelerim petrol ihtiyacının millî petrol 
şirketlerinden temin edilmesine dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ticaret 
bakanlıklarına gönderilmiştir (7/772) 

2. —• Bursa Milletvekili Kasım önadı m'm, 
sanayicilere ucuz kömür temin edilmesine dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/773) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde çakışan bâzı 
memurların da 934 sayılı Kanundan istifade 
ettirilmesine dair yazılı soru önergesi, Sanayi 
Bakanlığına gönderilmiştir (7/774) 

4. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
Bunsa'da ipekli dokumacılık ve havluculukla 
geçinen küçük esnafa yardım yapılmasına dair 
yazılı soru önergesi, Ticaret ve Sainayi Bakan
lıklarına gönderilmiştir (7/775) 
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GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 

1. — Aydın Milletvekilli Boşat özarda'mn, 
Sosyal Sigortalar Kanunumun 77 nci maddesi
nin ikinci fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/716) (Çalışma ve Plâın komisyonla
rına,) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ve 61 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/717) (Çalışma ve Plân komisyonlarına) 

3. — tsltanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
1580 sayılı Belediye Kanunumun 58 nci madde
sine bir fıkra ve bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/718) (Adalet, Anayasa ve İç
işleri komisyonlarına) 

4. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi 
(2/719) (Adalet, Anayasa ve İçişleri komisyon
larına) 

5. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal ve üç 
arkadaşının, 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 
77 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/720) (Adalet, Anayasa ve İçişleri ko
misyonlarına) 

0. —• Samsun Milletvekili Yaşar Akal ve üç 
arkadaşımın, 13 Mart 1329 tarlihli İdarei Umu
miyei Vilâyat Kanununun 29 . 6 . 1954 tarih 
ve 8741 sayılı Kanunla değiştirilen 136 nci ınad-
dcsincın değiştirilmesine dair kamun teklifi 
(2/721) (Adalet, Anayasa ve İçişleri komisyon
larına) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ISaati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanvekiE ismail Arar 

KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 83 ncü Bir- leşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Gaziantep'te son günlerde bâzı öğret
menlerin tâyin ve nakilleri hakkında demeci VL'-
Millî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'in cevabı. 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Sayın 
Ali İhsan Göğüs, öğretmen nakil ve tâyinleri 
ile ilgiH olarak gündem dışı söz istemiştir. Bu
yurun Sayın Göğüs. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Geçen hafta Büyük Meclisimiz millî eğitim 
sorunlarını enine boyuna görüştü. Bu görüş 
melerde dile getirilen dertler, ıstıraplar, hâlâ 
hafızalarınızdan silinmeniiştir. Bunlara yeni 
bir katgıda bulunmak ümidiyle, Gaziantep'de 
cereyan eden olayları burada dile getirmeyi 
faydalı buldum. 
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Bir kaç günden beri Gaziantep'de öğretmen 
topluluklarında büyük huzursuzluklar cereyan 
etmekte ve dün de 300 öğretmen şehir içinde 
topluca bir yürüyüş yapmış bulunmaktadırlar. 
Olaylar, Kız Ortaokulunda görev yapan 9 öğ
retmenin başka yerlere nakledilmelerinden çık
mıştır. Simidi bu nakil olayının nasıl cereyan 
ettiğini kısaca sizlere arz etmdye çalışacağım, 

Olaylar, Gaziantep Adalet Partisi Merkez 
ilçe Başkanı Sayın Ahmet Koralin eşi coğrafya 
öğretmeni Sayın Cemile Koralin Gaziantep 
Kız Ortaokulunun başına getirilmek istenmesi 
ile geçen yılın içerisinde başlamıştır. Eşinin 
ısrarlarını, Adalet Partisinin iç bünyesindeki 
rekabetlerden faydalanarak değerlendirmek is-
tiyen Adalet Partisi Gaziantep Merkez ilçe Baş
kanı Sayın Ahmet Koral, vilâyet üzerinde bas
kı yaparak, tâyini gerçekleştirmek mücade
lesine başlamıştır. Vali diretiyor. 

O sırada Gaziantep'de vali olarak bulunan 
Sayın Naci Çerezci ki, Gaziantep'de görev yap 
tığı süre içinde gerçekten muhalif, muvafık 
(herkesin takdirini kazanmış bir vali idi, 1954 
yılına kadar Niğde İl Başkanlığını yapmış ve 
oradan bankacılığa geçmiş, 1965 seçimlerinden 
sonra Gaziantep'e Vali olarak tâyin edilmiştir 

Saym Naci Çerezci, hüviyetini verdiğim bu 
saygıdeğer kişi, Merkez ilçe Başkanının bu 
isteğini tereddütle karşılamıştır. Çünkü vali
nin aydın çevrelerle, öğretmen toplulukları ile, 
öğrenci velileri ile yaptığı temaslar bu tered
dütte rol oynamıştır. A. P. Merkez ilçe Baş
kanının eşinin kız ortaokulu müdireliğine tâ
yini ile ortaya çıkacak meselelerin, akıllıca, 
bir görüşle, her şeyden evvel iktidara zarar ve
receğini hesaplamıştır. 

Vali Çerezci'nin bu direnmesi nihayet bir 
noktada işlemez hale gelmiştir. Yoklamalar 
yaklaşıyor, 2 Haziran seçimlerine doğru gi
dilirken, A. P. içinde Senato adaylığı rekabeti 
hâd bir safhaya ulaşmıştır. İki A. P. li ileri 
gelenin bu konuda birbirlerini altedebilmek 
için her çareye başvurmayı mubah görür bir 
davranış içerisine girmeleri karşısında, merkez 
ilçe başkanı, ısrarla takibettiği eşinin kız orta
okulu müdireliğine getirilme işleminin tam sı
rası olduğunu kestirmiştir. Bu iki adaydan 
birincisi Sayın eski Belediye Başkanı İbrahim 
Tevfik Kutlar, diğeri de 27 Mayıstan önceki 

il başkanı doktor Lûtfi Söylemez. Doktor Lût-
fi Söylemez merkez ilçe başkanının işbirliği 
teklifini reddetmiştir. A. P. Merkez İlçe Baş
kanı Ahmet Koral, delege çoğunluğunu elinde 
tutan Merkez ilçenin Başkanı olarak, bu reka
betten kendi menfaati açısından faydalanma
nın tam sırasıdır diyerek, eşinin kız ortaokulu
na tâyinini ve bu tâyine karşı çikan Vali Çe
rezci'nin başka bir ile nakledilmesini delege pa
zarlığının ön şartı olarak ileri sürmüştür. Bu 
talep, Belediye Başkanı ibrahim Tevfik Kut
lar tarafından tehalükle kabul edilmiş ve vali
nin Afyon'a nakli sağlanmıştır. 

Kız ortaokulu müdürlüğüne atanan Sayın 
öemile Koral işe başlar başlamaz ilk önce 
başmuavinleri ve müdür muavinlerini görev
lerinden uzaklaştırmak için tertiplere girişmiş, 
kendisinin tâyinine karşı olan öğretmenler hak
kında da çeşitli baiskılara başvurmuştur. 

Müdirenin bu tutumu karsısında öğret
menlerin şikâyeti üzerine, Millî Eğitim Bakan
lığından gelen müfettişler olayın soruşturma
sına başlamışlardır. Soruşturma devam eder
ken A. P. merkez ilçe başkanının müfetişlerle 
irtibat kurması ve görüşmeler yapması havayı 
büsbütün gerginleştirmiş,- soruşturmanın akı
betinden endişe duyan kız orta okulundaki 
32 öğretmen Cumhurbaşkanına, Başbakana ve 
ve Millî Eğitim Bakanına topluca telgraf çe
kerek durumu aksettirmişlerdir. Bu telgrafta 
şöyle denilmekteydi: «Biz Gaziantep Kız Orta 
okulu öğretmenleri 1967 - 1968 öğretim yılın
da okulumuza yeni atanan müditfe Cemile Ko
ralin akıl almaz davranışları karşısında göre
vini yapamaz, mutsuz bir duruma düşürüldük. 
Olayları gününde ilgililere iletmemize karşılık 
bugüne kadar bir sonuca ulaşılamadı. Sorun
larımıza eğilen bir ilgili bulunmayışının üzün
tüleri içinde sinirlerimiz bozuk, çalışamaz du
rumdayız. Konuya eğileceğinizi umar, ilgilile
ri uyarmanızı dileriz. Derin saygılarımızla.» 

Bu telgraftan sonra öğretmenler ilgililerden 
yardım beklemeye başlamışlar, Cemile Koral 
ise okuldaki baskı ve tertiplerini, azaltmak şöy
le dursun, daha da artırmış, hattâ ev toplantı
larında «Hepsini sürdüreceğim» tehdidini sık 
sı!k tekrarlar hale gelmiştir. 2 Haziran seçim
lerinden önce A. P. önseçimlerinde Saym ib
rahim Tevfik Kutlar merkez ilçe Başkanı Ko-
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rai'm desteğini alarak liste başı olmuş, bu su
retle anlaşmanın 1 nci kısmı gerçekleşmiştir. 
2 nci kısmının gerçekleşmesi, yani direnen öğ
retmenlerin sürdüriilmesi işinin seçim öncesi 
ele alınması mahzurlu olduğundan bu ameliye 
seçim sonuna bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Göğüs; lütfen sözleri
nizi toparlamanızı rica edeceğim efendim. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

Nitekim, 2 Haziran seçimlerinden sonra An
kara'ya gelen A. P. merkez ilçe Başkanı Sena
törle birlikte pazarlığın son ödeşmesini de yap
mışlarıdır. Gaziantep'e çekilen telgrafta «işler 
oldu, rahatına bak, hepsini sürdürdüm» müj
desini verebilmişlerdir. Sürdürülenler şunlar
dır: «Baki Nalbant, Müzeyen Biner, Abdul
lah Kurt, Halil Alpay, Suzan Bayram, Atiye 
Nalbant, Sabahat Doğantan ve bunun dışında 
2 öğretmen de İmam - Hatip Okuluna nakledil
mişlerdir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; Gaziantep'te 
bu öğretmenler arasında cereyan eden olayın 
ideolojik bir yönü yok. Bu sürülenler arasında 
Demokrat Partinin belediye başkanlığını yap
mış Sayın Necmi Bayram'm eşi Suzan Bayram 
da var. Gaziantep'te cereyan eden olay, tipik 
kişisel bir tahakküm olayıdır. Evlâtlarımızı eli
ne teslim ettiğimiz öğretmenleri moral yıkık-
lığı, çöküntüsü içerisinde bırakamayız. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Sözle
rimi bitirirken tekrar etmek isterim ki, bu 
öğretmenlere yapılan ağır bir zulümdür arka
daşlar. Eğer bir cemiyetin manevî ve maddi 
kalkınmasının temellerinde zulüm bulunursa o 
yükselen bina, ne kadar yüksek olursa olsun, 
mutlaka çökmeye, yıkılmaya mahkûmdur. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Enkazın al
tında böyle konuşuyorsun. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Memle
ketimizin kaderini teslim ettiğimiz Türk öğret
menlerinin kıyımı ile, öğretmen faciası ile eğer 
bir memleketin kalkınması gerçekleştirilmeye 
çalışıldığı iddiası ileri sürülürse bu iddia gü
lünç olur ve böyle bir kalkınma gerçekleşmez 
arkadaşlar. 

Saygılarımla. (C. H P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın 
İlhami Ertem, buyurunuz. 

(Ali Rıza Çetiner, Hakkı Esatoğlu, Hamit 
Fendoğlu arasında anlaşılmıyan sözler). 

Sayın Fendoğlu, lütfen sakin olunuz efen
dim. (Gürültüler). 

Muhterem arkadaşlar; lütfen istirham edi
yorum efendim, oturduğunuz yerden karşılıklı 
olarak konuşmayın efendim. 

Sayın Çetiner, istirham ediyorum, bir şikâ
yetiniz varsa lütfen Başkanlığa söyleyin 
efendim. Kendiniz, hiç bir arkadaş ha,kkında 
oturduğunuz yerden, lâfla da olsa, bir ceza 
tertip edemezsiniz, istirham ediyorum, şikâye
tinizi lütfen Başkanlığa söyleyin. 

Sayın Fendoğlu, istirham ediyorum sizden 
de, lütfen efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Edirne) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
kesin olarak ifade ediyoruz ki, öğretmenleri
mizin huzuru, öğretmenlerimizin güven içinde 
vazife görmesi bizim en büyük gayemizdir. Ve 
ben tekrar Yüksek Huzurunuzda iddia ediyo
rum ki, keyfî olarak, teftişe istinadetmeksizin, 
gerekli tahkikat yapılmaksızın hakkında işlem 
yapılmış bir tek öğretmen yoktur. Ama büyük 
üzüntü ile arz ediyorum ki, maalesef muhtelif 
siyasi partiler, muhtelif siyasi kişiler ve muh
telif dernekler öğretmenlerimizin yakasını 
bırakmamaktadır. Onları ikiye ayırmak, onları 

Millî Eğitim Bakanımız ders yılını açış ko
nuşmalarında memleketin maddi ve mânevi 
kalkınmasını sağlıyacak yetişmiş insangücünün 
öğretmenlerin elinde olduğunu söyler, tekrar
lar. Yetişmiş insangücünü, yani memleketin 
mânevi ve maddi kalkınmasını sağlıyacak ye
tişmiş insangücünü maddeten, manen çökmüş 
insanlar elinde sağlıyabilir miyiz? Gaziantep'
te cereyan eden olay bu bakımdan önemli. 32 
öğretmen haksız, bir tek öğretmen haklı. Bun
ların içerisinde hepsi mi bir topluluk içerisin
de mütesanit bir şekilde çalışmayı sağlamıya-
cak durumda? Bir ikisi huzursuz diyelim, ama 
topluca 32 öğretmen devamlı olarak şikâyet 
ediyor, bir tarafta siyasi kudreti elinde bulun
duran güce yaslanan insanın tarafı galip ge
liyor. 

BAŞKAN — Sayın Göğüs, lütfen sözleri
nizi bitiriniz efendim. 
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biribirine düşürmek, onları huzursuz hale ge
tirmek: için hâdiseleri daima tahrif etmekte, 
daima hâdiseler yaratmak istemektedirler. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Kesin olarak ifade ediyorum; bizim hiçbir 
tasarrufumuz keyfi değildir, hukuk dışı değil
dir. Esasen bugünün hukulk devletinde keyfi 
tasarufta kimse bulunamaz. Bütün tasarruf
larımız idari mahkemelerin murakabesi, dene
timi altındadır ve biz, idari mahkemeden ge
len her karara hürmet etmekteyiz. Ama, bu
rada konuşan arkadaşlarımız, samimiyetle ifa
de etmek lâzımıdır ki, bu huzurdan belki mem
nun olmuyorlar. Tekrar ediyorum, biz, eğer 
öğretmenin vazifesinin kutsiyetine inanıyor
sak, eğer Türk Gençliğinin yarının bütün ve 
müreffeh Türkiyelini yaratacak güçte, iman
da yetişmesini arzu ediyorsak, lütfen Türk öğ
retmeninin elinden, siyasi partiler olarak eli
mizi çekelim. Çekelim ve öğretmeni kutsi va
zifesi içinde vazifesiyle, vicdanî sorumluluğu 
ile başbaşa bırakalım. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Yoksa, türlü maksatlara ulaşmak 
için öğretmenleri ve öğretmen derneklerini bir 
siyasi parti organı gibi kullanmak istemek ve 
vatandaşların karşısına, öğretmenleri Mye 
bölünmüş tarzda çıkarmak istemek Türkiye'
nin menfaatleriyle bağdaşmaz. Onun için ben 
istirham ediyorum, öğretmenin huzur içinde 
çalışabilmesi, kutsi vazifesini görebilmesi için 
muayyen siyasi partiler öğretmenlerden ve öğ
retmen derneklerinden elini çeksinler. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar). (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturduğunuz 
yerden hatibe müdahale etmeyiniz, istirham 
ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Çok s muhterem arkadaşlarım, 
Gaziantep'te olan hâdise de bu tarz hâdiseler
den bir tanesidir. Gaziantep'te teftiş yapılmış
tır. Müfetiş raporlarına göre, üç öğretmenin il 
dışı nakli lüzumlu görülmüş ve bu gerekçeye 
uygun olarak nakil yapılmıştır. Seçim bek
lenmiş, seçim sonu alınsın düşünülmüş.. Bun
lar, tamamen hakikatle alâkası olmıyan şey
lerdir. Fakat, maalesef, - tekrar ediyorum -
öğretmenleri parçalamak için çalışanlar var
dır ve bunun neticeleri de, arzu edilmediği 
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halde olmaktadır. Bir kısım 80 öğretmen yü
rüyüş yapmış, siyah çelenik koymuş, arkadan 
tekrar bir 80 öğretmen yürüyüş yapmış onlar 
da beyaz çelenk koymuş. Bunların hiçbirini 
tasvibetmiyoruz. Biz iktidar olarak öğretmeni 
bir bütün ve bir olarak kabul ediyoruz. Ama, 
biz öğretmenin de mutlak müfredat programı 
içinde mutlak bir Devlet memuru olması dola-
yısiyle, kanunların hudutları içinde kalmasını 
da zaruri .görüyoruz. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar). Bu hususu tahakkuk et
tirmek neye bağlı ise, Millî Eğitim Bakanı ola
rak onu yapacağım. Bütün gayretim, öğret
menlerin ikiye ayrılmaması, öğretmenin kutsi 
vazifesinden uzak düşmemesidir. 

öğretmen ve öğretmen dernekleri bir siyasi 
kuruluş değildirler ve onlarda siyasi mak
sat arayanlar ve o dernekler voliyle siyasi 
emellerini tahâkku ettirmek istiyenler muhak
kak hüsrana uğrıyacaklardır. Türk halkı, Türk 
öğretmenini kutsi vazifesi başında, kendisine 
emânet edilmiş Türk gençlerini yetiştirir hal
de görmek arzusundadır, işte biz de öğretme
ni bu durum içinde mütalâa etmekte ve bu or
tamı yaratmaya çalışmaktayız. Bunun dışında, 
öğretmenlerin ikiye ayrılması, öğretmenler ara
sındaki ufak tefek hâdiselerin istismara kal
kışılması karşısındayız, bu tutumların mutlak 
karşısındayız. 

Arkadaşlarımız samimî olmalıdırlar. Birgün 
Naci Çerezci Vali tâyin edilir, tutarlar kendi
sinin partizan olduğundan bahsederler ve bu 
hususu defalarca Bakanlığa, ilgili makamlara 
aksöttirirler, g*ün olur Naci Çerezci vazife de
ğiştirir, bu defa da en tarafsız, en kıymetli ve 
değerli bir idare âmiri olduğu ileri sürülür. 
Bu, bir çelişmedir. Bu çelişmelerden uzak düş
mek, daima aynı gayeler üzerinde aynı tarzda 
yürümek, hâdiseleri daima aynı açıdan gör
mek zorundayız. 

Gaziantep'teki hâdise bir mahallî olaydır 
olayın üzerine eğilinmiştir. Gaziantep'te 9 de
ğil, 3 öğretmenin il dışına tâyini olmuş, o da 
müfettiş tahkikatı sonunda, müfettiş raporu
na istinaden yapılmıştır. Orta yerde ne siyasi 
bir maksat, ne keşisel bir maksat yoktur, sa
dece eğitimin tarafsız işlemesi, öğretmenin hu
zur içinde vazifesini görmesi arzusu vardır. 
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Biz, demokratik bir düzen içinde organlara 
hürmet etmeye ve nizam içimde işleri yürüt
meye mecburuz. Binaenaleyh, ileri sürülen hâ
diseler bundan ibarettir. Zulüm kelimesini şid
detle kendilerine iade ederim, öğretmenler ara
sında zulüm kurmak, A. P. nin, hukuka inan
mış A. P. nin asla aklından geçmez ve hiçbir 
tasarrufu içinde de bulunamaz. (A. P. sırala
rından «bravo» sesleri, alkışlar). 

Ben polemik yapmak istemiyorum, tabiatım 
da buna müsait değildir. Kesin olarak Yüksek 
Huzurunuzda bir defa daha belirtiyorum ki, 
Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz ve Tür
kiye'nin gelecek nesillerini yetiştiren öğret
menlerin üzerinden siyasi emellere ulaşma ar
zusunu bir tarafa bırakalım, öğretmenleri, öğ
rencileri kendi yetişmeleri ve kendi kutsi vazi
feleri içinlde vazifelerini görür, kendilerini ye-
tiştrir halde bırakmanın elbirliği ile çabasına 
girelim. Bizim, A. P. olarak bundan başka dü
şüncemiz yoktur. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar). 

2. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, bu 
yıl ekilen ve, ürünü elde edilen Meksika memeli 
buğdaylar hakkında demeci ve Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'ın cevabı. 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Ka
sım Gülek, bu yıl ekilen ve mahsulü idrak edi
len Sonora buğdayı ile ilgili olarak gündem 
dışı söz istemişsiniz. 

Sayın Gülek;, lütfen beş dakikayı geçme
mek üzere, buyurunuz. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın Arka
daşlarım, ben ferahlatıcı bir konu üzerinde du
racağım. Güney Anadolu bölgesinde buğday mah
sulü idrak edildi. Yeni tip Meksika bodur buğdayı 
Sonora, Eermo Rojo olağanüstü bir başarı gös
terdi. Ortalama olarak dönüme 350 - 400 kilo, 
bâzı yerlerde 650 - 700 kiloya kadar aldık. Yerli 
buğday ortalama olarak dönüm başına 100 -150 
kilodur. Dönüm basma elde edilen fazlalık 
200 - 250 kilo kadardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sonora buğda
yının ekildiği altı Akdeniz, 5 Ege ve 9 Mar
mara ilinde 50 000 çiftçi ailesi bu sene bu buğ
dayın fazla verimi dolayısiyle 250 - 300 mil
yon lira fazla para alacaktır. Bu elde edilen 
sonuç, 25 yıldır en kötü buğday şartları al

tında elde edilmiştir, ekenlerin de henüz tec
rübesi yoktur. Bu, hakikaten büyük bir ba
şarıdır ve bunun mânası büyüktür. Bunun 
mânası; Türkiye buğday ihracatçısı olabilir, 
demektir. Esasen Türkiye'nin buğday ithal 
etmesi büyük ayıptır. Türkiye, bugün bu yeni 
tohum gelinceye kadar dünyada en az buğday 
elde eden memleketlerden biriydi. Buğday üre
timinin verimini en az bir misli artırmak 
mümkündür. Bu işlerde, dünyanın tanınmış 
uzmanlarından Dünya Tarım Teşkilâtı uzmanı 
Türkiye'ye gelip incelemeler yaptıktan sonra, 
Orta - Anadolu'da dönüme ortalama 300 kilo, sa
hillerde ortalama 500 kilo almak gayet tabiî
dir demiştir. Bunun mânası, yıllık istihsal 30 
milyon ton. Bunun 15 milyonunu ihracetmek 
mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, Ortak Pazarda buğ
dayın kilosu ortalama 105 kuruş, Kanada'da, 
Birleşik Amerika'da 70 kuruş. Bu artım elde 
edilirse, Türkiye'ye yılda 10 milyar döviz 
gelecek demektir. Millet hayatında bunun 
mânası gayet büyüktür. % 70 i köylü olan bir 
memlekette, memleket içi mânası, memleket 
dışı mânası, sosyal mânası gayet büyüktür. 

Sayın arkadaşlarım, bu başarı yeni tohumla 
elde edilmiştir. «Sonora» diye başladı, daha 
başka cinsleri de geldi. Yeni gelen cinsin 
adı Lermo Roje Sonoradan da daha verimli. 
Bunların gelmesinde anlayış gösteren Tarım 
Bakanını bilhassa tebrik etmek isterim. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

İftiharla huzurunuzda söylerim ki, bunu 
ilk defa Adana'ya biz getirdik, ilk defa nor
mal olmıyan yollardan getirdik. Ama derhal 
netice belli oldu, verim meydanda idi. Geçen 
sene 70 ton, bu sene 22 bin tohumluk geti
rildi. 

Muhterem arkadaşlarım, ayni şekilde pa
muk tohumu getirdik, ve aynı şekilde büyük 
verimler elde ettik. Şimdi yeni birtakım pa
muk tohumu cinsleri var, (Carolina Queen, 
Storn Vilte) gibi. Bunların kuruda dekara ve
rimi 150 kilo, - şimdiki verimi 60 - 70 kilo
dur - sulu da verimi 600 kilo. Şimdiki suluda 
verim 200 kilodur... 

Aziz arkadaşlarım, bu yeni tohumları da 
mutlaka getirmek zorundayız. Buna ilâveten, 
bilhassa rica ediyorum Sayın Tarım Bakanın
dan, nasıl Meksika'da yeni bir buğday cinsi 
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çıktıysa, Flipin'lerde yeni bir pirinç cinsi çıktı, 
nasıl Sonora, normal buğdayın 2 - 3 misli fazla 
verim veriyorsa, Filipinlerde yeni çıkan bu pi
rinç tohumu da normal pirinç tohumunun 
2 - 3 misli verim vermektedir. Temenni ede
riz, ilk fırsatta bu tohum da memleketimize 
gelsin ve buğdayda elde ettiğimiz - buna artık 
devrim demek lâzım - verim devrimi pamukta 
ve pirinçte de elde edilsin. 

Size bu ferahlatıcı haberi vermek imkânı 
bulduğum için bahtiyarım. Hepinizi saygiyle 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı, buyurun. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın 
Adana Milletvekili Kasım Gülek Beyin Meksika 
menşeli buğdayların veriminden dolayı Hükü
metimizin ve Bakanlığımız için göstermiş oldu-
duğu teveccühe teşekkür ederim. İtimatlarına 
lâyık olmıya çalışacağız. 

Bu vesileyle şuna işaret etmek isterim ki, 
(Carolina Oueen, Stonville tohumu) bu sene 150 
ton civarında getirilmiş, gerek Bakanlığına bağ
lı müesseseler, gerek özel mukaveleli çiftçiler 
eliyle üretimine başlanmıştır. Neticelerin iyi 
seyrettiğini müşahede etmekteyiz. Netice iyi 
olduğu takdirde, geniş ölçüde ithaline de 
gideceğiz. 

Bunu dışında Rus menşeli ayçiçeği tohumu
nu da geniş ölçüde getirdik, teksir ettik, randı
manı % 42 - 46 arasında değişen iyi bir ayçiçe
ği tohumuna da çiftçimiz sahiptir. 

Pirinç ve patates konusunda da Rokfeller 
Foundation müessesesiyle temas halindeyiz. 
Esasen bu müessesenin buğday tohumundan 
daha evvel çeltik ve patates üzerindeki çalış
maları ziraat mühendisi olarak tarafımızdan o 
çok seneler evvel bilinmektedir. Çeltik çeşitleri 
üzerinde de önümüzdeki ekim yılına yetişti
rilmek üzere, çeşitler üzerinde büyük miktarda 
olmasa dâhi 150 - 200 ton civannda bir deneme 
çeltiğinin ithalini öngörmekteyiz. 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, geçen tutanak hakkında söz istediğine 
dair önergesi. 

BAŞKAN — Efendim, Adana Milletvekili 
Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu bir önergeyle 
zaptı sabık hakkında söz istiyor, önergeyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28 . 6 .1963 günkü oturumunda Genel Kuru

la hitaben Meksika buğday ve tohumluğu ithali
ne karşı gösterilmiş olmam ve tarafımdan söylen
memiş sözler isnat edilmiş olması ve herkesin 
saygı duyması ve herkesin saygı telkin etmesi 
gereken Cumhuriyetin Tarım Bakanı Sayın 
Bahri Dağdaş'ın beni kendisine yalancılık itha
mına mecbur etmiş bulunması hasebiyle, zaptı 
sabık hakkında söz istiyorum. 

Saygılarımla. 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, zaptı 
sabık hakkında söz, ancak kendi sözlerinizin 
zapta yanlış geçmesi ve bunun tashihi için is
tenebilir. önergenizde belirttiğiniz şekilde size 
taşımadığınız bir fikri tahrif ederek söylenmiş 
olması, içtüzüğün 95 nci maddesi gereğince, 
bir sataşmadır. Bu da Meclisimizin teamülleri
ne göre, o celsede, o oturumda istenmiş ve ce
vaplandırılmış olması lâzımdır. Bu itibarla za-
tıâlinize bu talebiniz üzerine söz vermiyeceğim, 
efendim. 

•/. — Millî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'in, 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ka
nun tasarısının, havale edilmiş olduğu Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilecek 9 ar ki
şiden kurulu bir Geçici Komisyonda görüzülme-
sine dair önergesi. (1/533, 4/344) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın il-
hami Ertemin bir önergesi vardır, Geçici Ko
misyon teşkili hakkında, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüce Meclise takdim olunan «Devlet Mü

hendislik ve Mimarlık Akademileri kanun tasa
rısı» Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyon
larında görüşülmek üzere havale buyurulmuş-
tur. 

Fakat bunlardan, hepsinden daha mühimi 
Rokfeller Foundation müessesesi, Şubesinin 
birisi Tarsus, diğeri de Erzurum'da olmak üze
re, önümüzdeki sonbaharda yurdumuzda araş
tırmalara başlıyacağmı da müjdelerim. 

Hürmetlerimle (A. P. sıralarından alkışlar) I 
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Çok müstacel bulunan kanunun biran evvel 
görüşülmesini temin için havale edilmiş bulun
duğu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyon
larından seçilecek 9 ar kişiden kurulacak 13 ki
şilik bir Geçici Komisyonda görüşülmesine ka
rar ittihazına müsaadelerinizi saygı ile arz ede
rim. 

Millî Eğitim Bakanı 
İlhami Ertem 

BAŞKAN — önerge ile istenen Geçici Ko
misyonun kurulmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

5. —• Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahinı-
oğlu'nun, Hükümet Başkanı, bakanlar ve ileri 
gelen bâzı Devlet memurlarının, son seçimlerde 
verdikleri beyanat ve yaktıkları fiillerle Ana
yasa ve seçim suçu işledikleri iddiasiyle, Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Hükümet hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi. 
(11/73) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sebeplerle ve Anayasanın 88 ve 

89 ncu maddeleri gereğince Hükümet hakkın
da gensoru açılması için gereğini saygı ile istir
ham ederim. 24 . 6 . 1968 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

1. — Hükümet başı, bakanları ve ileri gelen 
Devlet memurları A. P. lehine beyanat vermiş
ler, A. P. ye oy verilmesi için vatandaş üzerin
de mânevi baskı yapmışlar, A. P. ye oy vermi-
yen şehirlere ve A. P. li adaylara oy vermiyen 
belediyelere devlet yardımının yapılamıyacağı 
beyanında bulunmuşlardır. 

2. — Bâzı bakanlar, devlet vasıtalarını ve 
devlet memurlarını A. P. lehine propaganda 
faaliyetlerinde kullanmışlardır. 

3. — Bir bakan; «ben ve Bakanlığım An
kara'da A. P. Belediye Reisi Adayını bütün im
kân ve gücümüzle desteklemekteyiz» diye be
yanatta1 bulunmuştur. 

4. — Bâzı parti toplantıları mahallî idare 
âmir ve memurlarının müsamahasından da fay
dalanan A. P. li kışkırtılmış ve eli sopalı kimse
ler tarafından baskına uğramış, Hükümet yet

kilileri, mesulleri hakkında kanuni takibat 
yapmadığı gibi, vaki beyanları ve tavırlariyle 
kanunsuz saldırılara teşvik etmişlerdir. 

5. — Bâzı muhalif partilere dinsizlik ve ko-
münistik isnatları yapılmıştır. 

Yukarıda arz edilen fiillerden ve davranış
ların her biri seçim güvenliğini ihlâl edici oldu
ğu kadar, seçimlerin meşruiyetine de gölge dü
şürücü bir mahiyet taşımaktadır. Hükümet, 
Anayasa ve seçim suçu işlemiştir. 

Yüce Meclis, Anayasa gereğini yerine ge
tirmelidir. 

BAŞKAN — Gensorunun görüşülmesinde, 
Hükümet hariç, konuşmaların yarım saatlik bir 
süre ile tahdidini teklif eden bir önerge veril
miştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adana Milletvekili Sayın Sarıibrahimoğlu'-

nun gensoru önergesinin görüşülmesinde, Hü
kümet hariç, konuşmaların yarım saatlik bir 
süre ile tahdidini arz ederiz. Saygı ile. 

Kars Aydın 
Cengiz Ekinci Nahit Menteşe 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
önergenin aleyhinde söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın Sa
rıibrahimoğlu, buyurunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, yakın geçmişte seçim
ler yapılmıtşır. Bu seçimler öncesi, seçim içi 
ve seçim sonrası çeşitli hadisler cereyan ey
lemiştir, partizanlıklar, baskılar, dini siyasete 
alet etmeler ve saire... Ve bu baskılar, tehdit
ler, seçim kanununa ve Anayasaya aykırı dav
ranışlar bilcümle muhalefet partileri tarafın
dan açıkça kınanmıştır ve memleket umumi ef
kârında da bu mevzuda ittifak mevcuttur. 

iktidar, Hükümet burada hesap vermek zo
runda ve durumundadır. Şimdi ne demekte
dir? Ben istediğim kadar konuşacağım, istedi
ğim şeyleri istediğim sözleri söyliyeceğim, Ana
yasa tarafından son derece tehdidedilmiş olan; 
muhalefet ve önerge sahibinin konuşmalarının 
bu tahdidin ötesinde de tahdidini istemekte
yim. Yani, ne demek oluyor bu? Hükümet he
sap vermekten, minderde müsavi şartlarla gü
reşmekten kaçıyor demektir. Ben iktidar gru-
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pundan ve saygı değer Hükümet üyelerinden, 
baştan mağlûbiyetin kabulü mânasına gelen 
böyle bir kaçışı beklemezdim. Hükümet üyele
ri ve Hükümetin başı burada müsavi şartlar 
içinde mücadeleyi kabul eylemediler. Bunu, bu 
mücadeleyi kabul eylemediği takdirde siyasi 
tarih önünde mesul olacaktır, itham edilecek
tir. 

Ben bu önergeyi veren arkadaşlardan geri 
almasını istirham etmekteyim. 

Hürmetlerimle. 
ABDÜLBÂRl AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başkan bir önerge daha var. 
BAŞKAN — Efendim önergenin lehinde 

veya aleyhinde başka söz istiyen arkadaşımız 
var mı?. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Bir öner
gemiz daha var. 

BAŞKAN — Aynı konuda mı efendim öner
geniz? 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Evet, 15 
dakika olarak. 

BAŞKAN — Ağrı Milletvekili Sayın Ab-
dülbâri Akdoğan'm bir önergesi var, okutuyo
rum. 

Meclis Başkanlığına 
Adana Milletvekili Sayın Sarıibrahimoğlu 

tarafından verilen gensoru üzerindeki görüşme
lerin 20 dakika ile tahdidedilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

Sayın Başkanlığa 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-

nun vermiş olduğu gensoru önergesi hakkında 
yapılacak öngörüşmelerin Hükümet hariç, 15 
dakika ile tahdidini arz ederim. 

Çorum 
Abdürrahman Güler 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Aley
hinde söz istiyorum. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde konuşmak 
üzere ilk olarak Sayın Mahmut Bozdoğan'ı tes-
bit ettim. 

Efendim, üç önerge üzerinde ayrı ayrı leh
te ve aleyhte değil, üçü birlikte lehte ve aleyh
te görüşülebilir. Sayın Sarıibrahimoğlu birin
ci olarak aleyhte görüştü. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı grup adına 
istedi, buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA
ŞI (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, demok
ratik rejimin ve memleketin selâmetini çok ya
kından alâkadar eden ve Hükümete tevcih edil
miş ağır bir ithamın burada ifade edilmesi im
kânını esirgemek, biraz evvel arkadaşımızın da 
ifade ettiği gibi, peşinen mağlûbiyeti kabul et
mek veya suçluluğu itiraf etmektir. 

Burada künyesini söylemeden bir muhalefet 
hatibini indirmek rejime ait Hükümeti suçlayan 
böyle bir takrir karşısında, öyle tahmin ediyo
rum ki, bu Parlâmentoya şeref getirmiyecektir. 
(C. H. P. ve M. P. sıralarından, alkışlar.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Lehinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lehinde buyuru
nun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; benden evvel konu
şan iki arkadaşımız, seçimlerde yapılan olayla
rın gensoru halinde Yüce Mecliste müzakeresi 
için bu önergenin gündeme alınıp alınmaması 
konusunda yarım saati dahi az gördüler, Hükü
meti meydandan kaçıyor, diye tavsif ettiler. 
önergeyi veren Hükümet değildir, Hükümetle
rin işaretleriyle önerge verme devri geride kal
mıştır. önergeyi milletvekili vermiştir. Bu öner
gelerin üzerindeki konuşma müddetinin uzayıp 
kısalması Yüce Meclisin şerefiyle ilgili değil, 
Yüce Meclis meseleleri bir dakikada da konuş
sa, 10 dakikada da konuşsa şerefli Yüce Meclis
tir. Yüce Meclisin şerefini ölçmek; lâf günleri 
burada bulunup, icraat ve mesele günleri vatan
daşı biribirine katmak için meydanlarda dolaş
mak değildir. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

Yüce Meclisin bütün toplantılarına katılmır, 
bütçe zamanında, büyük gensorular zamanında, 
üniversite olayları zamanında, memleketin ana-
meseleleri zamanında burada bulunulup fikir 
serd edilir. Şerefli Meclisler böyle müzakere 
ediyorlar. Ama lâf mevzuubahsolduğu zaman, 
demagoji mevzuubahsolduğu zaman, vatan sat-
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hmda söylenen binbir türlü iftiraları, bütün sol 
gazetelerin sütunlarında sayfa sayfa neşrettik
ten sonra, bir de gelip milletin mukaddes kürsü
sünü dedikodularla, mesnetsiz, kitapsız bâzı ri
vayetlerle işgal edip, milletin meselelerini bir ta
rafa itip ondan sonra da bu Meclise şaibe düşür
meye çalışmak kimsenin haddi değildir. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi önergenin günde
me alınıp alınmaması müzakere edilecektir. Şa
yet meselenin bu konudaki müzakeresinde cid-
diyöt görürsek önergeyi gündeme almayı kabul 
edeceğiz. O zaman saatlerce herkes içinde ne var
sa döker. Ama şimdiye kadar basma intikal et
miş çeşitli yalan ve iftiraların bu kürsüye geti
rilip bir kere de Devlet radyolarını işgal edip, 
Meclisi işgal edip bu meseleler yeniden ortaya 
konacaksa, ozaman müsaade edin de milletin 
bu gibi basit dedikodulara ayıracak 20 dakikası 
bile yoktur. 

Konuşan iki arkadaşım da huzurunuzda rea
lite üzerinde konuşmamıştır, meseleler üzerindo 
değillerdir, dedikodular üserindedirler, bunla 
ra fırsat vermeyiniz, milletin zamanlarını bira
da fuzuli öldürtmeyiniz, meseleler üzerine eğil
sinler, memleketin meseleleri üzerinde uzun 
uzun beyanda bulunsunlar. 

Bu bakımdan 20 dakikalık önergenin kabul 
edilmesini ben şahsan istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 

Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Yıldırım, 

önergeler lehinde, buyurun. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; gen
soru önergesinin gündeme alınıp alınmaması 
hususunda yapılacak Öngörüşme için 15 daki
kalık bir zamanın kâfi gelmiyeceği hususun
da bâzı arkadaşlarımız mütalâa beyan ettiler 
ve bu önergenin aleyhinde olduklarını bu kür
süden ifade ettiler. 

Haddizatında bu önerge hakkında konuşma, 
söz hakkına sahilbolanlar grup sözcüleridir ve 
Hükümettir, bir de önerge sahibidir. Bir si
yasi parti grupu adına konuşma yetkisiyle 
grupu tarafından yetkilendirilmiş, kendisine 
bu güven izhar edilmiş bir insanın, bir konu
nun gündeme alınıp alınmaması lâzımgeldiği 
hususu hakkındaki görüşlerini 15 dakikalık bir 

zaman içerisinde ifade edememesi, bu kabili
yeti kendisinde görmediğinin bu kürsüden pe
şinen ifade edilmesi acıklı bir hâdisedir. Had
dizatında 15 dakikada söylenemiyecek, serd 
edilemiyecek fikir yoktur. Sayın Sarıibrahim-
oğlu'nun tâbirinin ne mânaya geldiği, kaç 
mevzuu ihata ettiği bellidir. Tek bir konu hak
kında «Gündeme alalım, şu şu sebeplerle bu
nun gündeme alınması muvafık olur.» demek 
için 15 dakikalık bir zamanı az görmek, bence 
arkadaşlarımızın kendilerine gadretmesi şek
linde tezahür eden bir mahviyettir. 

Esasın görüşülmesi, konunun gündeme alın
ması Yüce Heyetinizce kabul edildikten son
ra, elbette ki bu heyet konuşmaları tahdidet-
miyecek, herkes istediği kadar konuşacak, 
istediği delilleri ortaya dökmek için, istediği 
delilleri ortaya koymak için kâfi zamana sa-
hibolacaktır. Binaenaleyh, arkadaşlarımızın 
esas hakkında, haddizatında burada takrir gün
deme almmışcasma, konuşmaya hakları da 
yoktur. Heyeti Umumiyenin gündemine mal 
olmamış, Heyeti Umumiyenin bu hususu gö
rüşelim şeklinde karar vermediği bir husus için 
şu kürsüyü saatlerce işgal etmek asıl Anayasa
ya, asıl usule aykırı olan bir tekliftir, bu tek
lifin tervici imkânsızdır. 

SALÂHATT1N HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Esbabı mucibeyi söylemiyecek miyiz 
beyefendi? 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) — 
Esbabı mucibe 15 dakikada söylenir, ama ifa
de kudreti cılız olan arkadaşlara gruplar söz 
vermezler de icaz sanatına sahip, hakikaten 
icazlı söz söylemekte mahir olan kişilere söz 
verirlerse, hitabettikleri insanlar da Milletve
kilidir, milletvekillerinin anlama, idrak kabi
liyetinden şüphe etmek de caiz değildir. Bir 
Milletvekili bir cümle ile, iki cümle ile bir ha
tibin ne demek istediğini anlıyabilecek siyasi 
olgunlukta, idrakte insandır, böyle kabul et
mek lâzım. (A. P. sıralarından alkışlar) Ve 
bunun dışındaki bütün talepler, kendi konuş
ma ihtiyaçlarını tatmin talebidir M, Yüce He
yette de bazılarının böyle bir ihtiyacını tatmin 
için vukubulacak talepleri elbette tervicetme-
niz mümkün değildir. 

Gündemimiz yüklüdür r Çok hayati kanunlar 
vardır, efkârı umumiye beklemektedir. Başka 
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konularımız, görüşülecek çok daha ehemmiyet
li konularımız vardır. Heyeti Umumiyenin gün
demine mal olursa istediğiniz gerekçeyi gös
termek için zamana sahibolacaksınız. Binaen
aleyh, nâbemahal olan bir teklifin tervici 
mümkün olmadığından, 15 dakikalık kısıtla
manın kabul edilmesini arkadaşlarımdan istir
ham ederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, önergelerin lehinde ve 

aleyhinde ikişer arkadaş görüşmüştür, öner
gelerin müşterek olduğu nokta, Hükümetin 
söz tahdidinden masun bulundurulmasıdır; ay
rıldıkları nokta ise, gruplara tâyin edilen süre 
bakımındandır. En aykırı olanı 15 dakika, 
ondan sonra 20 dakika, sonra yarım saat tek
lif edilmektedir. Bendeniz de sıra ile oyunuza 
arz edeceğim. En aykırı olan teklif yani, 15 
dakikalık süreyi .kabul edenler lütfen işaret 
buyursun... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, efendim. 

önerge sahibi olarak Sayın Sarıibrahimoğlu. 
Sonra gruplar adına istenmiş olan sözlerin sı
rası şudur : M. P. Grupu adına Sayın Osman 
Bölükbaşı, T. t. P. adına Sayın Tarık Ziya 
Ekinci. 

Buyurunuz Sayın Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Sayın milletvekilleri, hükümetin ve bası ileri 
gelen Devlet memurlarının seçimler öncesi ve 
seçimler içinde ve seçim sonrası Anayasa ve Se
çim kanunlarına aykırı tutum ve davranışların
dan dolayı haklarında gensoru açılmasını iste
mekteyim. 

Hâdiseleri, bir milletvekili sıfatiyle ve şah
sım adına en objektif ölçülerle değerlendirme
ye gayret edeceğim. Körpe demokrasimizin 
sıhhat bulması ve rejimimizin sağlam temellere 
oturması, meselelerimizin gerçekler ölçüsü için
de değerlendirilmesiyle mümkün olacaktır 
Dünyanın ve Türkiye'nin birtakım sosyal ve 
ekonomik dalgalanmalar içinde bulunduğu her 
kesce malûmdur. Dünyanın ve Türkiye'nin mo
tor devrinden atom devrine geçişjin rahatsızlık
larını ta derinden hissetmekte olduğu görülen 
belirtilerle sabittir. Bu sancıyı jeopolitik mev
kii ve kendisine özgü meseleleri dölayısiyle da
ha da ıstıraplı atlatmak durumunda görünen 
Türkiye'mizin önem taşıyan meselelerine bütün 
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iyi niyetimizle, kudretimizle eğilmek zorunda-
yız. Çağ değişiminin muhataralarını ancak bu 
şartlarla asgari zararla atlatabiliriz. 

27 Mayıs 1960 tan bu yana demokratik tec
rübenin başarısına güven duymıyanların hâlâ 
mevcudolduğu bir gerçektir. Çağ değişiminin, 
yakın öğrenci hareketleri gibi, görülen belirti
leriyle birleşen bu temayül, Yüce Meclisin me
selelere doğru hal yolları bulmasiyle za'fa uğ-
rıyacak veya aksi ihtimalle güç kazanacaktır. 
Aşağıda mümkün olduğu kadar kısa ve son de
rece belirli misalleriyle izah edeceğim olaylar 
ve davranışlar, iktidar Hükümetinin başı ve 
üyelerinin bu gerçeklerin gafili olduğu intiba
ını vermektedir. Hattâ denebilir ki, Hükümet 
bu davranışlariyle rejimin temellerine yönelen 
ithamlara delil ve malzeme hasırlamaktadır. 
bindiği dalları kesmektedir. Hepimizin ve mem
leketin geleceğiyle ilgili olan bu sakat gidişe, 
bu bozuk anlayışa «dur» demenin fırsatını ver
mek için bu önergemi takdim etmiş bulunmak
tayım. Sayın parlömanterlerin bu imkânı 
memleket ve rejimin selâmeti için en iyi şekil
de değerlendireceklerine inanmak istemekte
yim. Maalesef, biraz evvelki davranış bu inan
cımı büyük ölçüde sarsmıştır. Gaflet uykusun 
da birçok arkadaşların olduğu anlaşılmıştır. 
Bunu da burada tesbiti faydalı bulurum. 

Muhterem arkadaşlarım, sizlere bâzı belir
li misalleri verdikten sonra, kısaca sözlerime 
son vereceğim. Çünkü buna mecbur eylediniz, 
vebali sizin omuzunuzda. 

Sayın Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç 
30 Mayıs 1968 tarihinde saat 12,45 te uçakla 
Bandırma'dan istanbul'a gelmiş ve Yeşilköy 
'hava alanında, Devlet ve katma bütçeli daireler 
mensupları tarafından, karşılanmış vç Türk 
Havayolları Genel Müdürlüğü makam araba -
siyle oteline gitmiştir. Sayın Bilgiç karşılama 
sırasında gazetecilere, seçim gezisi yapmakta 
olduğunu, beyan eylemiştir. Aynı tarihte il 
başkanımız Necdet Uğur tarafından, bu ka
nunsuz davranış, Seçim Kanununun 65, 66 ncı 
maddelerine ve 174 ncü maddelerine aykırı 
davranış Cumhuriyet Savcılığına şikâyet edil
miştir. 

Sayın Tarım Bakanı Bahri Dağdaş, seçim 
içinde Adana'ya gitmiş, sonora buğdayını ba
hane ederek, birtakım gösteriş ve nümayişler-
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de bulunmuş ve bu gidişlerinde Ankara'dan va
zifeli memurları ve vazifeli resmî arabaları, 
Adana'dan ziraat teşkilâtının arabalarını peşi
ne takmış ve köylerde nümayişler yapmış, hat 
tâ halay çekmiştir, birtakım zengin vatan
daşların tarlalarında. 

Burada bize yönelen, birtakım haksız ve 
asılsız ithamları cevaplandırmıyacağım, çünkü, 
günü gelecek bir önerge verip kendisiyle bu
rada hesaplaşacağız. Onun için ben sadece 
bunun Seçim Kanunu ile ilgili ve millî iradeyi 
şaşırtıcı yönü üzerinde durmakla iktifa ede
ceğim. Şerefi de, zararı da Adana çiftçisine 
ait ve uzun senelerdir, biraz evvel arkadaşı
mın da ifade ettiği üzere, çiftçiler tarafından 
tecrübesi yapılan bir buğday cinsinin, güya 
methüsenası için, halbuki düpedüz Halk Par
tisine vurmak ve partisi adına propaganda 
yapmak için, yapmış bulunduğu bu gezi ve gös 
teri tamamiyle Seçim kanunlarına aykırı bulun
muştur. 

Sayın Başbakan, Milliyet Gazetesinin 
31 . 7 . 1967 tarihli nüshasında; «İstanbul'a 
hizmetler ancak belediye seçimlerinden sonra 
gelecek» demiş, inkâr eylemiş, gazete bunda ıs
rar eylemiş, fakat bilâhara vâıkı beyanlar ve 
yardımcılarının tutumları ve beyanları bunu 
doğrulamıştır. 

Sayın Talât Asal'm Antalya'da, Maraş'ta, 
milletvekillerinin çeşitli bölgelerde vâki beyan
ları tamamiyle bu görüşü bir işaret saydıkları
nın ifadeleri, delilleriyle doludur. Bütün mil
letvekilleri ve teşkilât üyeleri çeşitli yurt böl
gelerinde; «Eğer reyinizi iktidara, A. P. ne ver
mezseniz yardım etmiyeceğiz» demişlerdir. 

Meselâ, İller Bankası Umum Müdürü Nev
şehir'e gitmiş, karargâh kurmuş köylerde ve 
kazalarda; «Bize rey vermiyen bölgelere yar
dım yapmıyacağız, belediyelere yardım etmiye
ceğiz» demiştir. Bunların çeşitli delilleri mev
cuttur ve Nevşehir Valisi açıkça, birçok valiler 
gibi propaganda yapmıştır. Meselâ 18 Ma
yıs 1968 de Adana Akademi Reisi ve Sayın 
Hancıoğlu, Akademi kuruluşunu tesit maksa-
diyle ve o maksadın gölgesinde açıkça merasim 
düzenlemişlerdir, Çukurova Gazetesinde bu
nun tafsilâtı mevcuttur. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Hancıoğ
lu taraflılık yapmaz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Bu vâki olmuştur ve senin gazetende neşre
dilmiştir, senin tandanslı Çukurova Gazetesin
de, al oku... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Konya'da 
dört sene valilik yaptı, Hancıoğlu taraflılık 
yapmaz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Al oku, gazeteni oku, gazetenden haberin 
yok. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lütfen hatibe 
müdahale etmeyin. Siz de müdahalelere cevap 
vermeyin Sayın Sarııbrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Ankara seçimlerinde tesbit edilebilen büyük 
yolsuzluklardan; Altındağ olayları ile seçim 
tarihine, Türk tarihine geçen olay Yüksek Se
çim Kurulunun karan ile kınanmış ve gerek 
kaymakam, gerekse hâkim mahkemeye sevk 
edilmiştir. 

MUSA KÂZIM COŞKUN (Ankara) — Sevk 
edilmiş, ama neticede ne olmuş? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, ne olduğunu mah
keme bilir, yalnız eğer yüreğin var, dayana-
biliyorsan konuşmama müsaade et de ondan 
sonra siyasi mesuliyet sahiplerinin, babayiğit-
nen, kulağından tut. Ama tutamazsın, o yürek 
yok ki sende... (A. P. sıralarından gürültüler) 

Yine Devletin sermayesiyle kurulu Ziraat 
Bankası filim oynatmıştır, A. P. iktidarının 
propagandasını yapmak için millet parası ile 
A! P. ne hizmet etmiştir. Bu da yine Yüksek 
Seçim Kurulunun kararı ile kulağından tutu
lup adalet huzuruna sevk edilmiştir. 

Diyarbakır'ın Çüngüş kazasında Cumhuri
yet Savcısı Yardımcısı aynı hatayı irtikâbetti-
ği, partizanlık yaptığı için hakkında tahkikat 
ve takibat açılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, kredi dağıtımı 
bir facia şeklinde devam edegelraektedir. Zi
raat Bankası müdürleri mahallin A. P. teşkilâtı 
başlarının birer kâtibi, birer sekreteri, birer 
emir kulu gibi A. P. II vatandaşlara hizmet et
tirilmiş, Halk Partisine ve diğer muhalefet 
partilerine mensup arkadaşlar, vatandaşlar 
krediden yoksun bırakılmıştır. Misal; Ceyihan 
Ziraat Bankası Müdürü, tamamiyle Ceyhan 
A. P. Başkanının emrinde çalışmıştır. 
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İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Bir muhale
fet milletvekili 500 bin lira para aldı. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmi-
yelim lütfen. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Eğer o muhalefet milletvekili 500 bin lira 
para almış, haksız almışsa, onu takibetmiyorsa 
senin Hükümetin mesuldür. Biz, her türlü il
timasa karşıyız. Muhalife yapılan iltimasa da 
karşıyız, muvafıka yapılan iltimasa da kar
şıyız. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Bir muhale
fet milletvekili 500 000 lira para alıyor... 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Boz, lütfen ha
tibe müdahale etmeyin istirham ediyorum, efen
dim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Aldı ise senin Hükümetin takibetsin. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun belirli açık 
misallerini veriyorum, yüreğin tahammül etse 
de dinlesen; tarih, numara verecektim, size. 

Meselâ Ceyhan'dan, maalesef eskiden beri 
partizanlık yuvası olan iş Bankasında... Ceyhan 
İş Bankası, sana isim vereyim; gayet mazbut 
iktisadi durumları olan, son derece namuslu ve 
dürüst müşterileri olan Muzaffer öztürk. ib
rahim Aydın, Ömer Yiğit ve birçok daha ileri 
gelen Halk partililerin aylardan beri kredisini 
kesmiştir ve A. P. lilere harıl hani, çuval do
lusu krediler dağıtmıştır ve dağıtmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Türkiye'nin 
her yerinde olan olaylar. Misal istersiniz bel
ki diye, belirli misal vermekteyiz. A. P. sıra 
larmdan gürültüler) 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 
İş Bankasına siz hissedarsınız. 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen müdahale 
etmiyelim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, Siirt'de seçim 
âdeta, diğer birçok vilâyetlerde olduğu gibi, 
bilcümle Hükümet kuvvetlerine karşı Halk Par
tisinin cesurâne ve babayiğitçe mücadelesi şek
linde geçmiştir. Bir misal vereyim; Orman 
Müdürü Zeki Çelikel gelmiş sandığın başına, 
vâki şikâyet üzerine ilçe Seçim Kurulu Baş
kanının aldığı karar zabıtaya bildirilmiş, zabı
ta eliyle kulağından tutulup atılmıştır, resmî 
evraklardır bunlar. (A. P. sıralarından anla 
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şilmıyan müdahaleler) Evet, evet kulağından 
tutulur haksızlık yapanın... 

Muhterem arkadaşlarım, Adana, Mersin, 
Adana kazaları, Maraş ve bilcümle altıncı böl-
gaye dâhil kısımlarında başmüdür ve adamları 
âdeta vatan cephesi ocak başkanı gibi baskı 
yapmışlardır. Haksızlığı o derece ileri götür
müşlerdir ki, bütün vatandaşlar feryadetmek-
tedirler. Bütün Türkiye'de bu olmuştur. Kas-
tamonu^da resmen Sayın Dağdaş, hem de A. P. 
li bir adayın şikâyeti üzerine bu haksız, kanun
suz, zorbaca baskıları emirle durdurmak zo
runda kalmıştır. (A. P. şuralarından, «Bravo 
öyle ise» sesleri) Bravo elbette, aferin, yap
mıştır, ama yine de adamlar devam etmişler
dir bu zorbalıklarına. 

Yani arkadaşlar, şunu demek istiyorum, 
haksızlık başladığı yerde durmaz. Bugün ba
na, yarın sana. Vaktiyle de böyle olmuştu ve 
en çok da vaktiyle bir kısım hizip mensupları 
iktidara karşı kenidilerini müdafaasız hisset 
mislerdi, bizden de daha kötü duruma düşmüş
lerdi. ıSizin de başınıza gelebilir. Haksızlığa 
dur deyin... 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — iş Banka
sından aldığın paraları söylesene... 

BAŞKAN Efendim, lütfen hatibe oturduğu
nuz yerden müdahale etmeyin. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Ben iş Bankasından para almış değilim. 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — aldın, al
dığın paraları söyle. 

BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale 
etmeyin oturduğunuz yerden, istirham ediyo
rum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Ben iş Bankasından para almış değilim, şe
refli ve namuslu adamsan gelirsin burada hesa
bım sorarsın, müfteri, utanmaz adam... 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Şimdi çı
kacağım kürsüye, bunların hesabını soraca 
ğım... 

BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale et 
meye hakkınız yok Beyefendi... 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — iş Banka
sından aldığın paraları söyle. 

BAŞKAN — Beyefendi, hakkınız yok böyle 
konuşmaya. 
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KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Hem 15 dakika söz hakkı verirsiniz, hem de 
söz atarsınız, 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Çıkaca
ğım kürsüye şimdi, yakanı bırakmıyacağım. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Haydi!.. Yakama kimse yapışamaz, alnı açık 
adamım ben... 

BAŞKAN — Beyefendi hakkınız yok bu şe
kilde konuşmaya. Siz de Sayın Sanibrahim-
oğlu lütfen müdahalelere cevap vermeyin. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Alnı açık adamım ben, sen kimsin?.. Müfte 
risin, erkeksen getir buraya... 

KEMAL ŞENSOY (Adana) — Müfteri sen
sin, sözünü geri al. 

BAŞKAN — Beyefendi, size ihtar veriyo 
rum efendim, bu şekilde konuşamazsınız. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Kara alınlı adam, gel buraya,.. Sözümü geri 
almıyorum, müfterisin. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, lütfen 
müdahalelere cevap vermeyin, efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, bir Devletin kurulu
şu can ve mal emniyetinin korunması esasına 
dayanır. En iptidai Devlet düzeninde bu var
dır. Aşiret devletinde dahi bu esastır. Maale
sef bugünkü Hükümet can ve mal emniyetini da
hi muhafaza edememiştir, hattâ hattâ «Seçimler 
emniyet içinde geçti» diyen saygı değer, sempa
tik İçişleri Bakanının kendi kazasında A. P. İl
liler Halk partililerin mahsulünü daJhi yağma et
mişlerdir. Şikâyet edilmiştir, şikâyeti tahkik 
edin... 

Birçok yerlerde Halk Partili adaylar ve Halk 
partililer dövülmüş, sövülmüş, hattâ hattâ bir
çokları katledilmiştir ve âdeta memleket bir dö
vüş alanı, bir muharebe meydanı, katliâm sahası 
haline getirilmiştir. 

Bu, övünülecek bir şey değildir, arkadaşlar. 
Bu, iftihar edilecek bir şey değildir, iktidarın 
suçlu olması, İktidar Hükümetinin müttehim 
bulunması takdirinde dahi biz Türk Milletinin 
bir temsilcisi sıfatı ile bundan ezâ duymakta
yız, üzülmekteyiz. Türk Milletine ve dünyaya 
bir Parlâmento üyesi, Türk vatandaşı sıfatiyle 
utancımızı ifade etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, iktidar meslekî te
şekküllere de el atmıştır. Ceyhan'da Ticaret 
Borsasına 1906 da yıldırım tel emriyle işten el 
çektirilmiş, müteşebbis heyet kurulmuş, Danıştay 
ve Anayasa Mahkemesi bu olayı kararı ile tel'in 
eylediği, karar verdiği halde, hâlâ bu gayrimeş-
rü idare, birçok ikazlarımıza rağmen A. P. ikti
darı tarafından ayakta tutulmakta ve gayrimeş-
ru tasarrufları devam ettirilmektedir. 

Gaziantep Esnaf Birliğine, saygı değer Hü
kümet Başkanını karşılamak için, yapılan bas
kılar yine gazetelere mevzu olmuştur. Resmen 
bu dernek tarafından tel'in edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, sadece bununla ye-
tinilmiyor, baskılar burada kalmıyor. Anayasa 
kuruluşlarından da, keyfî ve tamamiyle parti
zanca idareye «Dur» diyen, en büyük baraj olan 
Anayasa müesseselerinden de iktidar tedirgin
dir, Hükümet tedirgindir. Anayasa Mahkeme
si karar verir; şerefli bir karar, millî irâdenin 
gerçek şekilde tecellisine yardım edecek bir ka
rar. Kınanır. 

TRT, TRT mensuplarının ödeneklerim ver
memekten tutun da başında bulunanların fizikî 
varlığını tehdidine kadar varan bir tehdit ve 
tehlikenin içinde ve daimî bir baskının altında 
tutulur. 

BAŞKAN — Sayın ıSanibrahimoğlu, bir da
kikanız kaldı efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, Yargıtay tümüyle, 
şerefli Başkanı birtakım gerici cereyanları, inkı
lâp aleyhtarı davranışları tel'in eylediği için, bu 
kürsüden hücuma uğrar, hakaretlere uğrar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gidiş iyi gidiş 
değil, bu gidiş tehlikeli gidiş. (A. P. sıralarından 
«haJdi be» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, son sözlerim: A. P., 
C. H. P. hin ilmî verilere dayanan ortanın solu, 
halktan yana, zayıftan yana politikası karşısın
da büyük bir aczin, bu aczin verdiği telâşın için
de eskiden beri (A. P. sıralanndan «Dava evvel 
neredeydiniz » sorusu) devam ettirmekte olduğu 
iftira metoduna dört elle sarılmıştır. Ve bu 
dinsizlik, bu komünistlik, iktidar başını evli 
yalaştırmak, ve iktidar başını Islâmın koruyu
cusu haline getirmek. (0. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 
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Mtûıterem arkadaşlarım, Atatürk inkılâp
larına, 'kıyafet inkılâbına, din inkılâbına, lâik-
sizme aykırı davranışlar açıkça burada teşvik 
görmektedir. Hatice Baban (hâdisesi, Şule 
hâdise... 

Başbakan bir ucundan getirip seçim sonra
sı tel'in etmekle bu Atatürk düşmanlığı kam
panyasına zımnen veya açıkça katılmış olmak 
ithamından kendisini kurtaramaz. Seçim ön
cesi burada Hasan Aksay konuştuğu zaman 
neden tel'in etmiyordu? Gözüne baka baka ko
nuşmuştu Hasan Aksay. ıSeçim geçecek, geri
ci çevrelerden oyu toplıyacaksm, ondan sonra 
çıkıp tel'in edeceksin ucundan, kıyısından. Ha
di canım sen de!.. (C. 11. P. sıralarından alkış
lar, A. P. sıralarından protestolar) 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, 15 da
kikalık süre doldu efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sayın Reis, sözlerimi toparlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, komünizm suçtur, 
komünizm propagandası suçtur. Varsa, bunu 
yapan varsa Hükümet, icra kanunları tatbik-
çici sıf atiyle yetkili kanun adardan huzuruna 
çıkarmak zorundadır. Bunu yapan parti var
sa onu, Anayasa Mahkemesi huzuruna çıkar
mak zorundadır. Bunu y?pmıyan bir parti, bu
nu yapım yan bir Hüküm ot suçludur, kanun
lar önünde suçludur, vaz;fe suiistimali içinde
dir. Yok, eğer bunlar voksa, var diyorsa o 
zaman müfteridir, o zaman... 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Başkanım, 
önergeyle ilgisi var mı bunun? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— O zaman düpedüz vatandaşları yanıltmak, ha
sımlarını haksız silâhlarla vurmak suretiyle millî 
iradeyi ifsadetmek istemekle suçlanır ve bu, 
Anayasa suçudur. Millî irade şaşırtılmaktadır. 
Bu, hattâ bir bakıma bir darbei hükümettir, bir 
darbei hükümet hazırlığıdır. (A.P. sıralarından 
müdahaleler) 

Arkadaşlar, içinizde hamdolsun... 
BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, toparlı

yorum dediniz, lütfen toparlayın. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Bitirdim Sayın Reis. İçinizde, hamdolsun ak
lı eren hukukçular, az da olsa var. Onlardan 
sorun, darbei hükümet her zaman muhalefetten, 
her zaman ordudan, her zaman milletten gel

mez. İktidar da böyle darbei hükümet hazırlık
ları içinde olur. Ama, aklını başına devşirmezse 
ve meşruiyet nizamını sonuna kadar korumazsa, 
sonunda gelecek muhataralardan da kimse so
rumlu olmaz. 

Ben iktidara, iktidar grupuna, Hükümete 
rejimin selâmeti adına, hepimizin selâmeti adı
na, milletin selâmeti adına tedbir istiyorum, 
uyanmasını rica ediyorum. (A.P. sıralarından 
«Hadi canım sende» sesleri) «Hadi canım 
sende dersin» ama, böyle diyenleri biz çok gör
dük, benim saçım bu kürsülerde ağardı, şovenle
ri de çok gördük, ondan sonra ağlıyanları da 
çok gördük. 

Allah, hiçbirimizi ağlatmasın. (A.P. sıraların
dan müdahaleler, O.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Osman Bölükbaşı, buyurun. 

M.P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Ankara) — Muhterem milletvekilleri, Millet 
Partisi Meclis Grupunun kanaati odur ki, 2 Ha
ziran 1968 de yapılan seçim dolayısiyle memle
kette cereyan eden hâdiseler üzedinde Yüce 
Meclisin büyük bir hassasiyetle durması, gerçek
leri her türlü parti ve şahsi endişelerinin fev
kinde tutan bir ruh ve zihniyetle hareket etmesi, 
hukukî ve ahlâki meşruiyete tam bir şekilde 
sahip çıkması her şeyden evvel kendi varlığını 
ve hikmeti vücudunu bir koruma tedbiri ola
caktır. 

Sorumlulara kanat gerildiği kanaati doğdu
ğu takdirde, meşruiyete saygı ve demokrasiye 
inanç fikri, hiç şüphesiz tehlikeli bir şekilde 
sarsılacaktır. 

Gensoru önergesiyle Hükümet ve iktidar it
ham edildiğine göre, Yüce Meclisin kendisinden 
bekleneni yapması iktidar grupunun iyiniyetine 
ve karşı^arşıya bulunduğu büyük sorumluluğu 
hissettirmesine bağlıdır. 

Mııhtorem milletvekilleri, hâdiselere girme
den evvsl bâzı genel esasları hatırlatmayı fay
dalı batmaktayız. 

Ruhsuz bir kalıp, boş bir zarf haline getiril
miş şeklî bir demokratik rejimi ve bundan fay
dalananları payidar kılmanın sırrı ve tılısımı 
bugüne kadar keşfedilememiştir. Bundan sonra 
böyle bir keşfe belbağlamak da insan aklına ve 
tabiatına aykırı, tehlikeli bir hayal olur. Şekil ve 
zevahiri korumak veya bunların siperine çekil
mek kurnazlığı, şüphesiz bu gerçeği değiştirme-
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ye dün yetmediği gibi yarın da yetmiyecektir. 
Muhterem milletvekilleri, bir memlekette 

milyonların Vicdanında yer etmiş öyle büyük 
hakikatler olabilir ki, bunlar bir heyetin kara
rına veya bir mahkemenin ilâmına istinadettiril-
memiş bulunabilirler. Uzaklara gitmeye lü
zum yok, yakın tarihimizde öyle hâdiseler ol
muştur ki, suçlularının yakasından adalet tutup 
bir ilâmın damgasını onların günahkâr alnına 
vuramamıştır. Ama âmme vicdanı öylelerini si-
linmiyecek bir mahkûmiyet damgasiyle damga-
lamıştır. «Hani ilâmınız, hani mahkeme hükmü?» 
gibi sözler, şüphesiz bu günahkârları bu lanet 
damgasından kurtarmaya yetmemiştir. 

Bu umumi esasları belirttikten sonra, Millet 
Partisinin 2 Haziran seçimleri dolayısiyle ikti
darın sorumluluğunu dile getiren mütalâalarını 
kısaca ifade etmek isteriz. 

2 Haziran seçimlerinde demokrasinin gerçek 
ölçüleri, ruh ve esası bütün vatan sathında çiğ
nenmiş, dürüst seçim, millî irade sözlerini diş
lerini süsliyen ve halkı aldatmaya yarıyan sahte 
bir yaldız haline getirenlerin yarattıkları utan
dırıcı şartlar içinde cereyan eden bu seçim, ger
çek ve geniş ölçüde gayrimeşruluk lekesiyle kir
letilmiş olarak vicdanlarda tescil edilmiştir. Bu 
hükmümüzün nedenlerinden şimdilik bâzılarını 
belirtmekle yetineceğiz. 

Gensoru önergesi kabul edildiği takdirde 
söyliyeceğimiz daha çok şeyler olacaktır. Söyli-
yeceklerimiz, sandıktan çıktık divenlerin, san
dığa her türlü mânevi kayıtları çiğniyerek gir
diklerini gösterecektir. 

Bu gensoru önergesi ister kabul edilsin, ister 
edilmesin, Millet Partisi her mânada suçlu gör
düğü iktidarın yakasını hiçbir zaman bırakmı-
yacaktır. Demokrasiyi bir kere daha çürütecek, 
ruhsuz bir kalıp haline getirecek ve belki de 
bir gün nişanesini dahi ortadan kaldırabilecek 
bir kötü gidişin, bir ihtiras ve zihniyetin karşı
sında bulunmaya ve vatandaş iradesine tasallut 
eden insanları, Anayasayı çiğnemiş suçlular ola
rak, teshire devam edecektir. Anayasayı savun
mak için yemin edenleri, son seçimdeki Ana
yasa ihlâli karşısında ihtiyar ettikleri suçlu. 
sükutun eliyle şimdilik âmme vicdanı denilen ulu 
mahkemeye tevdi edecektir. 

Muhterem milletvekilleri, söyliyeceklerimizin 
iyice anlaşılması ve bir zihniyete tam bir teş

his koymak için bir vesikadan birkaç cümle oku
yacağız. Şimdi okuyoruz : 

«Demokrasinin bir fazilet, ahlâk ve feragat 
rejimi olduğunu bir türlü kavramıyan iktidar 
partisi, kısmî Senato seçimlerinde de hiçbir mâ
nevi kayıt tanımamış, ahlâki ve kanuni ölçü
lerle tamamen gayrimeşru olan bir yolda yürü
müştür. 

Vatandaş iradesini ifsat için milyonlar dö
külmüş, plân ve program devrinde vaitler me
sul ağızlardan bile bir sel halinde akıtılmış, 
köylünün yol, çeşme, köprü, okul, cami ve ben* 
zeri ihtiyaçlarının ancak verilecek oylara göre 
karşılanabileceği tehdidi, bir istilâ ordusu gibi, 
vatan sathına salınmış, «İktidarda olan biziz, işi
niz muhalefetten değil bizden bitecektir» söz
leri dillerden düşürülmemiş, oy için pazarlığa 
girişen bakanlar görülmüş, yer yer idari baskı
lara başvurulmuş, kin ve intikam tahrikçiliğine 
hız verilmiş, bâzı talihsiz kimselerin yakınları 
kürsülerde yine ağlatılmış ve göz yaşları siyaset 
pazarında yine kazanca çevrilmiş, muhalefet 
aleyhine hayasızca yalan ve iftiralara başvurul
muş ve her nevi gayrimeşru vasıtayı kullanma
da Adalet Partisi kendine aidolan rekoru da 
kırmıştır. 

Relimi soysuzlaştıracak ve Devletin temelini 
çürütecek yollardan oy avcılığını mubah gör
müştür. Demokrasiyi mânevi karaborsacılık sa
van Ado,let Partisinin elde ettiği netice her ba
kımdan bir zafer değil, ancak bir hiçtir. 

Demirel'e hatırlatalım ki, ifsadedilmiş oylar, 
sandığa girmeden çalınmış oylar demektir. Bu 
mânevi hırsızlığın failleri tarihe, millî iradeye 
saygılı insanlar olarak değil, onu dolandırmış 
veya gasbetmiş günahkârlar olaraka geçecekler
dir «Vatandaş iradesinin ifsadı mümkün değil
dir» gibi, Demirel'in, gayrimeşru kazançlarını 
meşru göstermek için başvurduğu, başvurageldi-
ği mugalâtanın ilimde, tarihte ve mantıkta yeri 
yoktur.» 

Uzun olan bir vesikadan aldığımız bu cümle
lerin altında şimdi Adalet Partisi saflarında ve 
bu çatı altında iktidar milletvekilleri ile ideal 
ve siyasi ahlâk arkadaşlığı yapan ve şahadetle
rine, iktidarın itiraz takatini kendinde bulamı-
vaca<hnı umduğumuz sekiz zatın da imzası, var
dır. isterseniz isimlerini de zikredelim. 

Bâzı parçalarını okuduğumuz vesika 1966 ta
rihinde yapılan kısmî Senato seçimi münasebe-
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tiyle Millet Partisi Genel İdare Kurulunun itti
fakla aldığı bir karar üzerine neşredilen 8 Ha
ziran 1966 tarihli tebliğdir. Bir kısmını ifade et
tiğimiz bu tebliğdeki hakikatler hakkında ikti
darın yeni mensupları eskilerine gerekli gördük
leri izahat ve delilleri şüphesiz arz edeceklerdir. 

İşte sayın milletvekilleri, bu tebliğden aldı
ğımız cümlelerin ortaya koyduğu zihniyet, Ada
let Partisinin zihniyetidir. 2 Haziran seçimleri
ni de bu suçlu ve günahkâr zihniyet yapmıştır. 

İki sene evvel zihniyeti, meşrebi böyle olan 
bir partinin, bir iktidarın 2 Haziran 1968 seçim
lerini de nasıl yapacağını kestirmek her halde 
güç olmıyacaktır. 

Şimdi bâzı cümlelerini zikrettiğimiz bu tebli
ğin ortaya koyduğu ışıktan faydalanarak, 2 Ha
ziran seçimlerinde cereyan eden utandırıcı hâdi
selerin ambarından alınmış bir avuç numuneyi 
Yüce Meclisin ve milletin takdirlerine sunaca
ğız. Bu numuneye bakanlar ambardaki malı da, 
sahiplerini de kolaylıkla anlıyacaklardır. 

Evvelâ şunu ifade edelim ki, 1950 den bugü
ne kadar hemen hiçbir seçim 2 Haziran seçim
leri kadar gayrimeşruluk lekesi taşımamış, ta
rihten ibret almıyanlarm zihniyeti işleri bu ka
dar şirâzeden çıkarmamış ve pervasızlığın zirve
sine ulaşmamıştır. Son talebe hareketleri vesi
lesiyle kanunsuz bulduğu işgalleri muhalefetin 
neden kınamadığını Mecliste soran Sayın De-
mirel'in sözlerinin ilhamı ile biz de kendisine 
şimdi bir sual soracağız : 

2 Haziran seçimlerinde... 

SAİT SINA YÜCESOY (Konya) — Sarıkla, 
sakalla Konya'da istismara gittiniz... 

MÎLLET PARTİSİ GRUPU ADINA OSMAN 
BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ne yapalım, mason 
biraderinizi mi götürecektik Konya'ya?.. (Millet 
Partisi sıralarından «Bravo» sesleri( Namuslu 
bir din adamı emekliye ayrılmış, hakkı değil 
midir seçime katılmak? Mutlaka mason birader
lerinizi mi götürmeliydik oraya? («Bravo» ses
leri, Millet Partisi sıralarından alkışlar) 

SAİT SINA YÜCESOY (Konya) — Kavuklu 
biraderlerinizi götürün. 

BAŞKAN — Sayın Yücesoy, müdahale etme
yin efendim. 

WtLT.F,T PARTİSİ GRUPU ADINA OSMAN 
BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 2 Haziran seçimle
rinde bütün vatan. sathına şâmil siyasi şekavet 

hareketleri, millî iradeye musallad olan baskı ve 
tehditler, Devlet ve demokrasi mefhumunu al
çaltan davranışlar kendisine basın yolu ile du
yurulduğu, vadettiği dürüst seçimi sağlıyacak 
tedbirler istendiği, aksi takdirde bütün bu 
yapılanların perde arkasında ruhu ve başı ol
duğu şeklinde vicdanlarda hüküm giyeceği be
lirtildiği, bâzı bakanların, umum müdürlerin 
ve sairenin tekzibedilmiyen tehditleri basında 
boy boy yer aldığı, günlerce münakaşa edil
diği halde sorumlu Başbakan ve iktidar li
deri olarak bunları durduracak tedbirler al
mak şöyle dursun, bu gibi hareketleri acaba 
neden kınamamıştır? Kınamaktan vazgeçtik, 
vatandaşların endişelerini dağıtacak umumi ve 
hattâ şarta bağlı açık bir teminat konuşmasını 
Sayın Demirel radyodan acaba neden yapma
mıştır veya basın yolu ile neden bir teminat be
yanatı vermekten itina ile kaçınmıştır? 

Fazla delile ve şahide lüzum yok. Sayın De-
mirel'in bu kadar önemli bir konnda görevini 
yapmayıp susması, kendisini ve iktidarını id
raklere mahkûm ettirecek suçlu bir sükût değil 
midir? Sayın Demirel'in bu suçlu sükûtu ile 
tasdik ettiği ahlâk ve kanun dışı hareketlerin 
mevzii ve münferit davranışlar olmayıp, bütün 
vatan sathını kirleten bir zihniyetin tezahürleri 
olduğunu insan aklı ve mantığı herkese haykır-
mıyor mu? 

16 Mayıs 1968 tarihli gazetelerde yayınlanan 
bu beyanatımızda iktidar propagandacılarının 
kanım ve ahlâk dışı davranışlariyie seçimin da
ha o zaman bir siyasi karaborsacılık, bir siyasi 
dolandırıcılık, bir siyasi gasp hareketi havasına 
büründüğünü belirtmiştik. Bâzı bakanların 
bütün vatandaşlar için hacet kapısı olan büyük 
Devlet müesseselerinin başına umum müdür ola
rak vaktiyle yerleştirdiği talimli A. P. lilerin 
vesairenin katıldığı siyasi şekavet ve tehdit ker
vanının faaliyetinden radyo vasıtasiyle milleti 
de haberdar etmiştik. Acaba buna rağmen Sa
yın Demirel niçin susmuştur? Meydanlarda ve 
radyo başında Adalet Partili belediye başkan
ları. sülâlesinden İller Bankası Umum Müdürlü
ğüne getirilmiş talimli bir A. P. linin, falanı ka-
zandırmasanız, A, P. adaylarını, kasandırmazsa-
nız yardım için bankaya yanıma gelmeyiniz, de
diğini açıkladığımızı bilen Sayın Demirel aynı 
zatın seçim sonuna kadar pervasızca bir vilâyet-
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te tehdit ve baskı şekillerinin başkumandanlığı
nı yapmasına hangi rahmani düşüncelerle müsa
ade etmiştir?.. 

Muhterem milletkevilleri, iktidarın en yetki
li elemanları dâhil bütün propagandacılarının, 
her şeyi Devletten bekliyen, çeşmeden akacak 
bir yudum suyun hasretini yıllardan beri gide
rememiş büyük ve fakir kütlelerin iradesine per
vasızca musallat olduklarını bu memlekette bil-
miyen yoktur. 

İktidarın bir il başkanı köy köy dolaşarak, 
«Hükümet bizde, Başbakan bizde, Bakan bizde, 
bankalar elimizde, her ihtiyacınızı temin ede
cek imkânlar elimizde, Adalet Partisine oy ver
mezseniz yanımıza tercümanla geliniz.», tehdidi
ni yapmıştır. Bu iğrenç sözlerin aksettirdiği 
zihniyeti cevaplandırırken söylediğimiz şu söz
leri zikretmeden geçemiyeceğiz: Bu sözleri söy-
liyen bizde olamaz. Bunun yanma şüphesiz ter
cümanla gitmek lâzımdır. 

Devletimizin ikinci adamı diye reklâm edi
len bir zatın yanıbaşmda yapılan bu hayasızca 
propagandalar, öyle endişe ediyoruz ki, Devle
timizin daha büyük mevki sahipleri hakkında 
da şüpheler uyandıracaktır. 

Ahlâk ve kanun dışı hareketler her seçimde 
görülmüştür. Ama bu defaki kadar şümullü, 
azgın ve pervasız olmamıştır. Anlaşılıyor ki, 
iktidar, halkın güven ve itimadım kaybettiğini 
hissettiği için bu hale gelmiştir. Bu seçimde 
daha sonuçlar belli olmadan yüzde 60 m fev
kinde oy aldık diyen Sayın Demirdi, Yüksek 
Seçim Kurulunun neşrettiği ve A. P. nin yüzde 
50 nin altına düştüğünü gösteren rakam, bu 
gayrimeşruluk seferberliğini izah edecek mahi
yettedir. 

1969 da nelere şahit olacağımızı şimdiden 
kestirmek hiç de güç değildir. Yalnız iktidara 
şunu hatırlatalım ki, gayrimeşru hareketlerin do
zu muayyen bir ölçüyü aştığı zaman, demokra
si oyununa paydos diyebilecek buhranlara ve 
tufanlara memleket sürüklenebilir. Memleket ve 
rejim için endişemiz, işte bu sebeplerden ileri 
gelmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, iki örnek daha ver
mek isteria, 

İktidara gerçekten sadakat ve liyakatle hiz
met eden, muhterem pederini de yakından ta
nıdığımız bir genç vali, o vilâyetteki bâzı bas

kı olaylarından şikâyet eden bir beyanata ceva
ben gönderdiği tekzip yazısında meâlen şöyle 
demektedir : «Bütün Türkiye'de olduğu gibi vi
lâyetimde de jandarma, polis kanundan, taraf
sızlıktan ayrılmamıştır.» 

Şimdi demez misiniz; bir vali kendi yaptığı
nı, vilâyetinde polisin, jandarmanın nasıl dav
randığını bilir. Bu konuda doğru, yanlış bir 
tekzip yazısı kaleme alabilir. Ama bütün Tür
kiye'de nelerin olduğunu bu vali nereden bili
yor ki, üzerine vazife olmadığı halde, hiçbir 
yerde zabıta baskısı olmadığına dair teminat 
verebiliyor? Bu muhterem vali, şu hareketi ile 
kendi yakasını bir suçlu olarak, akim ve man
tığın eline teslim etmiyor mu? Acaba bu muhte
rem vali, sandıktan çıkan muhterem dostumuz 
Sayın Faruk Sükan'm tılsımlı duası ile tayyi za
man ve tayyı mekân sırrına mı erişmiştir? 

Bir örnek de bir muhterem bakan arkada
şımızdan verelim: 

«...Adalet Partisi adaylarına oy vermezse
niz, Hükümetten yardım beklemeyin» tehdidini 
halka ifade ediyor, gazeteler yasıyor, günler
ce münkaşa oluyor, radyoda ele alınıyor; der
hal bir tekzip göndermiyor. işler ayyuka çık
tıktan sonra tekzip değil, bir tevil siperine sı
ğmıyor. 

«Belediye Reisi benim partimden olursa, 
oranın elektriği gece kesilse ben yatağımdan 
kalkar gece elektriği sağlarım; fakat başka 
partiden ise benim evime kadar gelemez, tele
fon edemez», diyecek kadar bir tevil şaheseri 
ortaya koyuyor. Böyle bir mütalâa demokraside 
ciddî bir değer taşıyorsa, millî menfaatlere hiz
met edecek mahiyette ise; Anayasaya bir hü
küm koymak, «Mahallî idarecileri iktidar par
tisi seçer» demeli, iktidar böyle bir Anayasa 
teklifi ile Meclîse gelirse ve bizi de ikna eder
se, söz veriyoruz, kendisini desteksiz bırakmı-
yacağız. 

Lâtife bir tarafa, şimdi bu Sayın Bakan ar
kadaşımıza şu suali sorabiliriz. 

Halka böyle söylüyeceğüıize - şayet söyle
mişsiniz - Belediye Reisi hangi partiden olur
sa olsun, halkın müstacel bir ihtiyacı olduğu 
saman gece evime telefon edebilir, hattâ ge
lebilir. Devlet hizmetinde, millet işlerinde ciddî 
insanlar için ahbaplık, particilik söz konusu 
olamaz, diyemez miydi? Böyle deseydi hem dç-
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mokrasiye inandığı anlaşılır, hem de vicdanlar
da yükselirdi. Şüphesiz o Sayın Bakan arkada
şımız bunu bilir, sezer, sezgindir, ama tehdidi
ni neden sonra tevil telâşı içinde kimıldadıkca 
batmaya Allah kendisini mahkûm etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, gensoru takriri
nin suçlusu Hükümet ve iktidardır. İlanları biz
den çok daha iyi bilen iktidar milletvekilleri 
sorumlulara kanat gererse, kendi yaptıkları 
varsa o hariç Hükümetin ve topyekûn iktidarın 
suçlarının ortağı durumuna düşmekten, kendi
lerini kurtaramıyacaklardır. 

Böyle bir gensoru önergesinin kabulünden 
kaçınmak, vicdanını parti ve menfaat taassu
bunun emrine ve ipoteğine vermiyen bütün in
sanlar nazarında iktidarın suçluluğunun peşin 
bir itirafı sayılacaktır, İster mindere gelin mert-
çe hesaplaşalım, ister kaçın, böylece mahkûm 
olun, takdir sizindir. Böyle bir kaçış halindi) 
Anayasanın hükümlerinden faydalanarak ger
çeklerin tesbit ve araştırılması yollarını kul
lanmak hakkımızı şüphesiz mahfuz tutacağız, 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Sağdan ve 
orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — T. t. P. Grupu adına Sayın 
Tank Ziya Ekinci. Daha sonra G. P. Grupu adı
na Sayın Turan Şahin. 

T. i. P. GEUPU ADINA TABIK ZİYA 
EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, saym 
milletvekilleri; Adana Milletvekili Sayın Ke
mal Sanibrahimoğlu'nun seçimlerde Hükümet 
üyelerinin ve ileri gelen bâzı Devlet memurla
rının, Anayasaya ve seçim mevzuatına aykırı 
davranışlan ve seçim emniyetini selbedici tu-
tumlan sebebiyle Hükümet hakkında gensoru 
açılması için verdikleri önergenin gündeme alı
nıp alınmaması hususunda T. i. P. Grupunım 
görüşlerini arz edeceğim. 

Hemen şunu söyliyeyim ki, Türk kamu oyu
nun gözleri önünde cereyan eden seçim kam
panyası süresince, Hükümetin methslcUr oldu
ğu olaylar, gerçek demokratik bir düzende ve 
kanun hâkimiyetine bağlı olmayı inanç haline 
getirmiş ülkelerde asla emsaline raslanmıyan 
olaylardır. Bu olaylar siyasi partilerin rahat
lıkla kanuni haklarını kullanmalarına ve emni
yet içinde bir seçim kampanyası yürütmelsri-
ne engel olduğu kadar vatandaşın korkmadan, 
çekinmeden kendi inançlarına uygun bir şekil-
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de oy kullanmalarına da engel olmuştur. Bu 
sebeple, Hükümetin hukukî ve siyasi sorumlu
luğu açıkça ortadadır. Sırası ile arz edeceğim 
olaylar ve tertipler, Yüce Heyetinizin de bu 
kanaate varacağına ve gensorunun açılmasına 
karar vereceğinize inanıyorum. 

Saym milletvekilleri; A. P. iktidarı seçim
lerle tezgâhlıyacağı baskı metotlarını ve özel
likle T. i. P. ni hedef alan yıpratma ve seçim 
şansını zedeleme plânlarını, secimin başlan
gıcından iki ay önce plânlamaya başlamış ve 
bunu merhale merhale uygulamaya koymuştur. 
Nitekim, 1968 yılı bütçe müzakerelerinin yapıl
dığı sırada Hükümetin başı Sayın Demirel yap
tığı konuşmada Meclis kürsüsünden pervasız
ca; T. i. P. ni köye sokmıyacağız,» diyerek ta
sarladığı kanun dışı plânın uygulanması için 
ilk işareti vermiştir. Anayasanın teminatı altın
da bulunan ve demokratik düzenin, «demokra
tik hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak» ni
telendirilen bir siyasi partinin köye sokulmıya-
cağının bir Başbakan tarafından beyan edilme
si, gerçek demokrasilerde ve kanun hâkimiye
tine bağlı bir devlet düzeninde söylenmesi mu-
tadoimıyan bir ifadedir. Başbakan bu beyanı 
ile kendi taraftarlarına ve emrindeki partizan 
devlet memurlarına ilk işareti vermek suretiy
le nasıl bir seçim kampanyasının yürütülmek 
istendiğini ortaya koymuştur. Başbakanın bu 
ilk işaretinden sonra, içişleri Bakanı Sayın Fa
ruk Sükan tasarlanan plânı daha da açık bir 
şekilde Meclis kürsüsünden bu plânın iküfei 
merhalesi olarak ortaya koymuştur, içişleri Ba
kanlığının bütçesi müzakere edilirken Sayın 
Faruk Sükan, uydurma, aslı esası olmıyan sah
te belgelere dayanarak akıl dışı mantık oyun
ları ile Türkiye İşçi Partisini kanun dışı bir 
parti gibi göstermeye gayret etmiş ve ağır suç
lamalarda bulunarak T. i. P. nin mutlaka ka
patılacağını ima etmek suretiyle kamu oyunu 
V3 özellikle kendi Meclis Grupunu partimiz 
alsyhine kışkırtmıştır. Sayın Sükan'ın yaptığı 
kışkırtmalar, önceden plânlanan bir tertibin 
eseri olarak grupuna mensup milletvekilleri
nin, T. i. P .Grupuna mensup milletvekillerinin 
üzerine saldırmalarına ve cana kasdedercesine 
fiilî tecavüze geçmelerine sebebolmuştur. 

Sayın Sükan'ın bu tertibi, olayları takibe-
den gün, Yüce Mecliste bütün gruplar tarafın
dan takbih edilerek; sorumluluğu belirtilmek 
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suretiyle zabıtlara tescil edilmiştir. Seçimlerde 
gerçekleştirilmesi düşünülen plân uyarınca ya
pılan bu konuşma iki hedefi istihdaf etmektey
di; birincisi T. i. P. nin kanun dışı bir parti 
olduğunu ve mutlaka kapatılacağını vatanda
şın zihnine yerleştirerek T. i. P. ne oy verilme
sini önlemek, ikincisi; T. i. P. li milletvekil
lerine bile Meclis çatısı altında fiilî tecavüzde 
bulunulabileceğini göstermek suretiyle, kendi 
taraftarlarına T. i. P. lilerin memleket sathın
da bu şekilde taşlı, sopalı tecavüzlere uğrama
sının Hükümetçe tas vib edildiğini ve bunların 
behemahal yapılması lâzımgeldiğini işaret et
mek anlamında olmuştur. Sayın Sükan bu fiilî 
tecavüz olayının tertipçisi olarak, memleket 
sathında seçim kampanyası süresince yapılacak 
fiilî tecavüzlerin bir işaretçisi sıfatı ile Başba
kanın; «T. i. P. ni köylere sokmıyacağız» tar
zındaki beyanının tatbikçiliğini yapmıştır, işte 
seçimlere bu ortam içinde gidilmiştir. Hüküme
tin başı ile onun içişleri Bakanının müştereken 
hazırlayıp uyguladıkları bu plân, bütün seçim 
süresince en geniş şekilde uygulanmış ve T. i. P. 
nin seçim emniyetini ve mensuplarının can em
niyetini açıkça ihlâl etmiştir. Nitekim, bu ko
nuşmaları takiben Mart ayının ilk haftasında 
partimizin yapılan Yenimahalle ilçe kongresi, 
bu plân gereğince A. P. liler tarafından taşlı, 
sopalı saldırılara mâruz kalmış, kongre salo
nunda büyük tahribat yapılmış ve yaralanan
lar olmuştur. Yapılan kovuşturma sonucunda 
bu olayların tertdpçi ve yürütücülerinin A. P. 
liler olduğu sabit olmuştur. 

Yine Mart ayı içinde T. i. P. Ankara il teş
kilâtı tarafından düzenlenen bir sergi A. P. li-
lerin taşlı, sopalı saldırılarına uğramış ve bü
yük maddi tahribatla beraber bâzı kimseler 
yaralanmıştır, Aynı şekilde Mart ayı içinde bü
tün kanuni lâzimelere riayet edilmek suretiyle 
Kurtuluş'ta üniversite gençliğinin düzenlediği 
Anayasa mitingi, emniyet kuvvetlerinin gözle
ri önünde müsamahakâr, hattâ himayekâr dav
ranışlar altında taşlı ve sopalı saldırılarla da
ğıtılmak istenmiştir. Kanun çerçevesinde yapı
lan bir toplantının, emniyet kuvvetleri tarafın
dan himaye edilmesi ve miting/çilerin rahatlık
la toplantı düzenliyerek konuşmalarını yapma
ları gerekirken, kanunsuz saldırgan kuvvetlerin 
kanun dışı davranışlarına müsamaha edilmek 
suretiyle toplantının yapılmasının engellenmesi 

ağır bir suç olduğu gibi, seçim atmosferinde 
yapılacak toplantıların aynı akıbete mâruz ka
lacağını belirtmesi ve tecavüzkâr gruplara da 
seçim süresince bu şekilde davranmalarının hi
maye göreceğinin anlatılması bakımından il
ginçtir. 

Seçimin başlangıç tarihi olan 30 Mart 1968 
gününden itibaren oy kullanıldığı 2 Haziran 
1963 gününe kadar cereyan eden olaylar, ha
zırlanan bu atmosfer içinde önceden tertiple
nen plân uyarınca uygulanmaya konmuştur. 
Nisanın ilk haftasında Ordu'nun Fatsa ilçesinde 
partimiz ilçe kongresi yapılırken, kongreye ka
tılan Genel Sekreterimizin ve partili milletve-
killerimizin mâruz kaldıkları saldırı ve cana 
kasıt fiilleri bu plân .gereğince uygulanmıştır. 
Fatsa olaylarını hazırlamak için, Fatsa'nın 
A. P. teşkilâtı, emniyet kuvvetleri ve idareci-
leriyle elbirliği halinde, sözde partimizin ilçe 
yöneticilerinin ağzından ifade edilen kışkırtıcı 
beyannameler hazırlanırken, en ücra köylere 
kadar bir gecede dağıtılmak suretiyle halk tah
rik edilmiş ve kongrenin yapılması engellene
rek, arkadaşlarımızın hayatına kasdeden fiilî 
tecavüzlere girişilmesine sebebiyet verilmiştir. 
Kışkırtıcı beyannamelerin süratle, bir günde 
bastırılarak, bir gecede bütün köylere dağıtıl
mış olması, bunun Hükümetin teşviki ve-terti
bi ile Devlet görevlileri tarafından yapıldığını 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Fatsa olaylarının ertesi günü, partimizin 
Ordu Kongresine katılacak olan Genel Başka
nımız ve beraberindeki milletvekillerine karşı 
kışkırtıcı beyannameler dağıtılmış ve belediye 
hoparlörü kullanılarak, kongrenin sabote edil
mesi için halk tahrik edilmek istenmiştir. 

Yine, 7 Nisan 1968 günü yapılan, partimizin 
Trabzon Kongresinden bir gün önce, Hükümet 
Başının Meclis kürsüsünden yaptığı tavsiyeye 
uygun olarak, içişleri Bakanının plânı gere
ğince, halkı kışkırtıcı beyannameler dağıtıl
mıştır. Bütün bu beyannameler, A. P. mahallî 
yöneticileri tarafından, zabıtanın ve idarenin 
müsamahası altında hazırlanarak dağıtılmış
tır. Yapılan müracaatlar hiçbir sonuç verme
miştir. 

içişleri Bakanı seçim kampanyası süresince, 
Türkiye işçi Partisine karşı uygulanacak sal
dırıların ne şekilde yapılacağını gösteren Mec
lis konuşmalarının ve yarattığı fiilî tecavüzün 
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yeterince duyulmadığı kanısı ile, bu konuşma
larını bir kitap halinde bastırarak bütün yurt 
sathına ve en ücra köylere kadar dağıtmıştır. 
Bununla tecavüz, Türkiye İşçi Partisinin ka
nun dışı bir parti olduğunu ve kapatılacağını 
yaymak suretiyle, hem Türkiye işçi Partisine 
oy verilmesini kanun dışı yollarla engellemeyi 
amaç edinen plânın uygulanması, hem de te
cavüzlerin ne şekilde yapılması lâzımgeldiğinin, 
belcesi verilmiştir. 

Bunun yanında, yine Adalet Partisi Genel 
Merkezince hazırlanmış ve teksir edilmiş, par
timizi hedef alan, ağır itham ve hakaretleri 
havi imzasız broşürler, bütün köy muhtarlık
larına gönderilmiştir. Parası Hükümetçe veri
len ve geniş şekilde finanse edilen bâzı şahıs
ların, iftira ve suçlamalarla dolu kitapları, se
çimin başlangıcı tarihinden itibaren seçim gü
nüne kadar, bol bol dağıtılmış ve seçim mevzu
atı çiğnenerek, seçim emniyetini selbedici olay
ların çıkmasına gayret gösterilmiştir. 

Mecliste yapılan konuşmalar, bunlara isti
naden hazırlanmış broşür, kitap ve çeşitli ya
yınlarla Hükümet, Türkiye işçi Partisi aley
hine her türlü tecavüzü rahatlıkla tezgâhlıya-
cak bir ortamı hazırlamıştır. Bu ortam içinde: 

1. 20 Nisan 1968 gecesi, istanbul Sağmal
cılar semtinde Türkiye işçi Partisi Lokali, 
taşlı sopalı saydırılara uğrıyarak büyük tah
ribat yapılmış ve o saatte lokalde bulunan ar
kadaşlarımız yaralanmışlardır. 

2. 8 Mayıs 1968 günü, Bâlâ ilçesine giden 
iki partili arkadaşımız, dönüşte A. P. lilerin 
yönettiği bir pikapla kaçırılmış ve öldüresiye 
dövülmüşlerdir. 

3. 10 Mayıs 1968 Cuma günü, Eskişehir 
il Yönetim Kurulumuzun dağıttığı bildiri, mah
keme kararı olmadan, kanunsuz bir şekilde Sa
yın Sükan'm polisleri tarafından toplatılmış 
ve halk üzerine seçim emniyetini... (A. P. sıra
larından «Sükan'm polisi ne demek?» sesleri) 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Bu ne demek? 

T. İ. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) — Onun emrinde olan po
lisler, demek istiyorum. Evet efendim, yani 
Devlet memuru olduğunu düşünmiyen, kanun
lara bağlı hareket etmenin kendisine düşen 
bir vazife olduğunu düşünmeden, Sükan'm 
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özel direktifleri ile hareket eden polisi kasde-
diyorum. Tabiî bütün polisleri değil. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Millet düşmanları takibedilir. 

T. i. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) — Sizin gibileri takibeder. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmeyin 
Sayın Ekinci. Saym Bakan, müdahale etme
yiniz siz de efendim hatibe. 

T. i. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) — Millet sizi de tanır, ne 
mal olduğunuz ortada. 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyin efen
dim. 

T. i. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) — 10 Mayıs 1968 Cuma gü
nü, Eskişehir il Yönetim Kurulumuzun dağıt
tığı bildiri, mahkeme kararı olmadan, kanun
suz bir şekilde Sükan'm emrindeki polisler ta
rafından toplatılmış ve halk üzerine seçim em
niyetini selbedici şekilde mânevi baskı yapıl
mıştır. 

4. 17 Mayıs 1968 günü, Ankara Sincan kö
yünde partimizin düzenlediği bir kahve top
lantısına, A. P. liler tarafından saldırılarak, 
kahvede büyük tahribat yapılmış ve üç arka
daşımız taş ve sopalarla ağır şekilde yaralan
mışlardır. 

Aynı gün, istanbul Çarşamba semtinde dü
zenlenen bir kahve toplantısında, yine arkadaş
larımız A. P. lilerin taşlı ve sopalı saldırılarına 
uğramışlar, kahvede büyük hasar yapılmış ve 
beş arkadaşımız ağır şekilde yaralanmışlardır. 

5. Kayseri'de A. P. li milletvekilleri, Hü
kümet başının ve içişleri Bakanının tavsiyele
rine uyarak, meydanlardan halkı ve taraftar
larını T. i. P. aleyhine tahrik etmişler ve 19 
Mayıs günü partimizin düzenlediği açık hava 
toplantısı taştlı, sopalı saldırıya uğrayarak, 
yirmi kadar arkadaşımız yaralanmıştır, emni
yet kuvvetlerinin nezareti altında. 

6. 24 Mayıs 1968 günü, Çorum Alaca ilçe
sinde, partimizin düzenlediği açık hava top
lantısı, yine aynı plân uyarınca, Adalet Par
tililer tarafından taşlı, sopalı saldırılara mâruz 
kalmış ve konuşmacı adaylarımız ağır şekilde 
yaralanmışlardır. 

7. 30 Mayıs 1968 günü Çorunı'da, beledi
ye hoparlöründe propaganda konuşması yapan 
Milletvekili arkadaşımız ile birlikte adayları-
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mız, valinin, emniyet müdürünün önceden ikaz 
edilmiş olmalarına rağmen, emniyet kuvvetle
rinin gözleri önünde saldırıya mâruz kalmış 
ve ölüm tehlikesi atlatmışlardır. 

8. Aynı gün, Ödemiş'te düzenlenen kapalı 
salon toplantısında hazır bulunan Genel Baş
kanımız ve beraberindeki milletvekillerinin 
yaptıkları toplantı, A. P. lilerin saldırısına mâ
ruz kalmış, büyük tahribat yapılmış ve arka
daşlarımız ilgililerin haberdar edilmiş olmasına 
rağmen, saatlerce mahsur kalmışlardır. 

Yurt sathında sistemli şekilde yürütülen 
bu saldırılar ve partimizi suçlayan muhtevada
ki yayınların en ücra köylere kadar dağıtılma
sı suretiyle, Adalet Partisi İktidarı açıkça 
Anayasayı ve Seçim kanunlarını çiğneyerek, 
seçim suçu işlemiştir. 

BAŞKAN — ıSaym Ekinci, bir dakikanız 
kaldı efendim. 

T. i. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) — Bağlıyorum efendim lüt
federseniz. 

Bu davranışlar, seçim emniyetini ve parti
mizin serbestçe çalışma olanaklarını ortadan 
kaldırdığı gibi, vatandaşların kendi inançla
rına uygun bir istikamette rahatça oy kullan
malarına da engel olmuştur. 

Bütün bunlar, Hükümetin, başta Başbakan 
ve içişleri Bakanı olmak üzere topyekûn hem 
hukukî, hem de siyasi sorumluluğunu gerekti
ren hususlardır. 

Ayrıca, seçimin başlangıç tarihi olan 30 
Mart 1968 tarihinden itibaren, bakanların ve 
Devlet memurlarının Devlet vasıtalarından ya
rarlanarak, icra mevkiinde bulunmaktan doğan 
yetkilerini kullanmaları ve bu kisve ile propa
ganda yapmaları yasaklandığı halde, bu ya
saklara uymamışlardır. Nitekim iran dönüşü, 
Batman - Mardin - Siirt ve Batman il ve ilçele
rine uğrayan Sayın Cumhurbaşkanına, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin ve 
diğer bâzı bakanlar refakat etmiş, seçim ya
sağı döneminde bakan sıfatiyle konuşmalar ya
parak, seçim sonuçlarını etkiliyecek şekilde 
vaitlerde bulunmuşlardır. Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Refet ıSezgin, Çanakkale'de 
yaptığı bir konuşma ile «A. P. belediye baş
kan adayı kazanmadığı takdirde, Devletçe 
Çanakkale Belediyesine hiçbir yardım yapıl-
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mıyacağı» tehdidini savunarak seçim suçu iş
lenmiştir. Basında yer alan ve tekzibedilmiyen 
bu husus, Bakanın ve Hükümetin meşruiyeti
ni açıkça ortaya koymaktadır. 

Tarım Bakanı Sayın Bahri Dağdaş, berabe
rindeki A. P. li milletvekilleriyle Antakya - Rey
hanlı - Kırıkhan ve iskenderun'da yaptığı ko
nuşmalarda ; «A. P. belediye başkan adaylarına 
oy vereceksiniz. Aksi halde, Hükümetten yar
dım beklemeyiniz. A. P. ye oy verirseniz, An
kara'da sizin fahri başkanınız olacağım.» diye
rek seçim suçu işlemişlerdir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Ve
dat Âli özkân, seçimlere' bir gün kala Kayse
ri'de yaptığı bir konuşmada; Türkiye İşçi Par
tisinin kanun dışı bir parti olduğunu ve kapatıl
madı için bütün hazırlıkların yapıldığını ve Ana
yasa Mahkemesine müracaat edildiğini bildire
rek, Türkiye işçi Partisinin mutlaka kapatıla
cağını söylemiş ve bu yalan, dayanaksız beyan-
lariyle açıkça Anayasanın 132 nci maddesini çiğ
nemiştir. 

Hükümetin hazırladığı bu ortam içinde, ka
nunsuzları teşvik edici davranışlardan cüret 
alan zorbalar, yarattıkları olaylarla, en az 19 va
tandaşımızın ölümüne ve 100 den fazla vatan
daşlarımızın da yaralanmasına sebebolmuşlar-
dır. 

Sayın milletvekilleri; gördüğünüz gibi seçi
min başlangıç tarihi olan 30 Mart 1968 günün
den 2 ay önceden plânlanan ve adım adım uy
gulanarak bütün seçim kampanyası süresince, 
Türkiye işçi Partisine karşı yapılan saldırı ve 
tehditlerin faili, başta Başbakan ve içişleri Ba
kanı Sayın Faruk Sükan olmak üzere, bütün 
Hükümet üyeleridir. Seçim yasaklarına rağmen 
yapılan kanunsuz tasarruflar ve seçim emniye
tini ihlâl edici beyanlar Anayasamıza ve seçim 
mevzuatımıza göre işlenmiş ağır suçlardır. De
mokrasi ile idare edilen hiçbir* ülkede seçim 
kampanyası süresince bu derece vahim ve ka
nunsuz olaylar cereyan etmişken, kanun hâki
miyetinden, Anayasa hâkimiyetinden, dürüst ve 
emniyetli bir seçim yapıldığından bahsedilemez, 
Demokratik hayatta büyük merhaleler katetmiş 
ülkemizde bu şekilde bir seçim kampanyasının 
yürütülmüş olması son derece hazindir, iktidar 
değişikliğine yol açacak olan önümüzdeki genel 
seçimler için bu tertipler endişe vericidir. 
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BAŞKAN — Sayın Ekinci istirham edece
ğim toplayın efendim, lütfen. Vaktiniz geçti 
efendim. , 

T. i. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) — Bitiyor efendim. 

Bu şekildeki davranışlar memleketimize ve 
milletimize hiçbir yarar getirıniyeceği gibi, bu
nu tezgâhlıyan A. P. iktidarına da hiçbir yarar 
getirmiyecektir. Huzurunuzda arz ettiğim olay
lar, Türk kamu oyunun nazarları altında cere
yan etmiş ve basınımızda yer almış olaylardır. 
Bu fiillerin hepsi hem Anayasaya, hem de seçim 
mevzuatımıza göre suç oldukları açıkça ortada
dır. Anayasa teminatı altında bulunan bir si
yasi partinin, kanım dışıymış gibi gösterilmesi 
gayretleri hem seçim emniyetini ihlâl edici ma
hiyette olmuştur, hem de siyasi partiler hak
kında her türlü kovuşturma ile görevli bulunan 
Anayasa Mahkemesinin yargı yetkisine karşı 
yapılmış bir tecavüzdür ve Anayasanın 133 nci 
maddesine aykırı bir davranıştır. 

Bütün bu sebeplerden dolayı Hükümetin si
yasi've hukuki sorumluluğu ortadadır. Bu ne
denle Türkiye İşçi Partisi Meclis Grupu olarak 
Hükümet hakkında gensoru açılmara isteğinin 
lehinde oy kullanacağımızı arz eder, Yüce Mec
lisi saygı ile selâmlarını. (T. i. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Turan Şahin, 

G. P. GRUPU ADINA TURAN ŞAHİN 
(Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Adana Milletvekili Sayın Sarcihrabimoğ-
lu'nun seçimlerde iktidarın tutumu hakkında ve 
davranışları mevzuunda getirmiş olduğu genso
ru üzerinde Grupumun gör üçlerini arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunma1 itayım. 

Muhterem arkadaşlarım; demokratik hayata 
girişimizin üzerinden uzun seneler geçtiği halde 
Meclis kürsülerinden seçim sonuçlarının hâlâ 
münakaşalarını yapmak mecburiyetinde kalışı
mız cidden acıdır. Demokratik rejim, hayat tar
zı olarak Türk milletinin seçtiği siyasi yol ol
duğu müddetçe, seçim bunun temeline oturan 
ana unsurdur. Ve Türk Parlâmentosunu teşkil 
eden bütün siyasi gruplar, Anayasanın vaz'ettiği 
demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru siyasi 
partiler, Sayın Başbakanın muhtelif zamanlar
da söyle'dliği gibi, birleşmek mecburiyetinde ol

dukları bâzı asgari müştereklerden birisi ve ba
şında gelir. Seçim mevzuunda hiçbir siyasi par
tinin bir seçim sonunda meseleleri tekrar dile 
getirerek iktidar - muhalefet katılaşması içeri
sinde Meclis kürsülerinden konuşmak mecbu
riyetinde kalmaması iktiza eder idi. Unutma
mak zorundayız ki, demokratik düzende yaşı-
yacak isek seçim vardır ve bütün partiler ola
rak seçimlerden çıktıktan sonra mahkeme ilâmı 
ile değil, vatandaş vicdanında rusup bırakmı-
yan, tortu bıralkmıyan bir anlayışı duyurtmak, 
hissettirmek zorundayız. 

2 Haziran 1968 seçimlerinde yaygın olan 
neydi? Mahallî seçimler olmasına rağmen Türk 
kamu oyunda, Türk seçiminde, Türk köyünde, 
Türk kentinde bir belediye başkanının iktidara 
mensubolmasınm o beldeye hizmet etmenin yolu 
olduğu kanaati yaygın hale getiriliyordu. Bu
gün Adalet Partisi iktidarı vardır, yarın bir 
başka iktidar Ibulunur. Ama mahallî seçimlerde 
bile demokratik rejimin işlemesi bakımından lü
zumlu olan, iktidarda kimler bulunursa bulun
sun, seçim yolu ile sandıktan çıkarak muhtar
lığa, belediye reisliğine, il genel meclisi üyeliği
ne veya o belediye meclisini teşkil edecek mec
lise gelebilmiş olan siyasi partiler, bağımsızlar, 
hemen hepsi kendi vicdanlarında kabul etmek 
sorunda kalmalıdırlar ki, iktidarlar belde hiz
metlerinin yanındadırlar, hangi iktidarlar olur
sa olsun. Ama yaygın olarak, hepimizin seçim 
bölgesinde karşı karşıya kaldığımız, burada di
le getirilen misaller ötesinde; iktidara mensu-
bolmanın belde hizmetlerine aksetmiyeceği yay
gın anlayışı idi. Demokratik rejim bakımından 
tehlikeli noktalardan birisi bu. Bu yaygın an
layışı ortadan kaldırmak zorunluğu vardır. Bu 
seçimler boyunca bu anlayışın ifadelerini beyan
nameler halinde gördük. A. P. iktidarı ile bele
diye arasında bir başkan yolu ile köprü kurma 
lüzumunun beyannamelere geçen örnekleri veril
di ve Güven Partisi Sayın Genel Başkanı bir 
radyo konuşmasında bu hususu 'belirterek, Sa
yın Başbakanı bu kabîl yaygın propagandayı 
takbih etmeye davet etti. 

Muhterem arkadaşlarım; seçim sırasında bu 
takbih yapılmalıydı. Hükümette vazifeli olan 
sayın arkadaşlarımız, elbette seçimlere girdiği 
zaman Adalet Partisi iktidarının hizmetlerini 

1 anlatmak suretiyle propagandasını yapacaklar-
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dır. Hiç kimse bakan olmaktan dolayı hizmet I 
anlayışını hor görmez ve anlatmasına da mâni 
olmaz. Ama A. P. iktidarına rey verilmemesi ha
linde cezalandırılmayı imâ eden bir propagan
da tarzı demokratik rejimin işlemesinde, iyiye 
götürülmesinde faydalı olacak bir propaganda 
usulü olmadığı gibi, işte seçimden sonra çıkarız, 
2 Haziranda, şu kadar zaman evvel bitmiştir, 
önümüzde bir 1969 seçimi vardır ve vatanda
şın beklediği çok âcil kanunlar, meseleler var
dır, bu dertlere rağmen konuşmak zorunda kal
dığımız meselelerin halli tecelli eder. 

Peşinen söyliyeyim ki, Güven Partisi bu ka
bil meselelerin vuzuha kavuşturulmasını, Parlâ
mentoda vuzulha kavuşturulmasını, her türlü id
dianın bu kürsülerden yapıldığı gibi tartışıla
rak cevap verdirilmesini ve Türk Parlâmento
sunda seçimler hakkında kimsede rusup kalma
dığı gibi vatandaş indinde de PÖU rusuplarm si
linmesi lâzımgeldiği inancına sahiptir. 

Birçok meseleler Meclislerde murakabe edi 
lirken iktidar ve muhalefet kalıpları içerisinde 
örtülü kaldığı müddetçe, kabuk altında ufunet 
peydah eden (iltihaplar gibi 'Türk kamu oyunda 
gittikçe sinsi sinsi yer eden, yerleşen ve her 
türlü haklı veya haksız istismarın vesilesi ol
mak durumunda kalmaktadır. Tatile girmeye 
yakın olduğumuz bu devrede rahatlıkla bu gen
soruyu gündeme alır, tartışabiliriz. Gensorunun 
gündeme almıp tartışılması iktidarda bulunan 
Hükümetleri zerre kadar çekindirmemelidir. 
İddiaların tamamı ortaya serilir, cevapları tar
tışılır ve bundan demokratik gelişmemize ancak 
faydalar çıkar. Güven Partisi meseleye bu açı
dan bakar ve demokratik rejimim sahibohma-
bilmesd bakımından ve kürsülerden konuşulan 
her sözün bu Parlâmentoda açıklığa kavuştu
rulması halamından, burada gensorunun gün
deme alınması meselesinde, evet oyu kallamr. 
Gündeme alındıktan sonra tartışmalarımız ra
hatlıkla iktidar ve muhalefet yönünden ortaya 
konur, mukayesesi yapılır. 

Devlet mekanizmasında hizmet eden insan
ların, emniyetinden, idaresinde çalışanına kadar 
iktidar yanında veya muhalefet yanında siyasi 
tandansma göre davranmasının vatandaş indin-
deki tesiri, demokratik rejimimizi kemiren ve 
onu bir gün bir çıkmaza götüren temel mesele 
olarak daima göz önüne alınmalıdır. Filân vali 
veya falan kaymakam, bugün bu iktidarın ta- I 
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I rafında yer alır, filân genel meclis üyeliğinde 
muhalefet, iktidar yan yana, beraber ve eşit sa
yıda olduğu zaman iktidar yanında oy kullanı
larak il genel meclisi daimî encümenliğinin ik
tidarda kalmasını sağlar havasını ve anlayışını 
bulduğu mıntakaya yayarsa, o ilde, o kentte 
yaşıyan insanların anlayışı kendisinin işlerini 
tedvire memur insanın Devlet adamı olarak ye
rine bir parti adamı olmak yolunda onun vic
danında yer ederse, demokratik rejime bağlı
lık, bu rejimin devamı, bu rejimin memleket 
idaresini iyiye götürücü, insanların eşit şart
larda muamele göreceği anlayışını siler. Bun
dan ne iktidarda olan, ne muhalefette olan hiç
bir Anayasaya göre vazgeçilmez siyasi unsur, 
fayda umamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik düze
nin seçim minderinde eşit şartlarla mücadele 
etmek kadar güzel bir davranışı bulmak müm
kün değildir. Muhalefette bulunan partiler, 
elbette - imkânları iktidar gibi olan partiler 
değildir. Vatandaş indinde - itibar bulmak lâ-
zımgelen şey, iktidarda bulunanların hizmet
leri ve onların mukayesesi olmalıdır, iktidar
da bulunanların baskısı terasinin kefesinde 
ağırlık olarak bulunduğu müddetçe muhale
fet iktidar çarpışması mindere sportmence 
olmak, demokratik anlayış içerisinde olmak 
yerine birbirini itham öden, tezvirle, itfira ile 
ve sonunda gırtlak gırtlağa getirecek kütleleri 
bir davranışa müncer eden bir görünüm arz 
eder. Eşit şartlarla mücadele, vatandaş oyu
nu kullandığı zaman bu oyunun neticesinin 
İstanbul'dan Van'a kadar, Sinop'tan Antalya'
ya kadar vatanın her köşesinde kendi vicdani 
kanaatinin ölçüleri içerisinde verildiği inancı
nın yaygın olması Türk siyasi hayatının, 
demokratik rejimde ümit beslemesinin, hepimi
zin bu rejimin memleketin kaderine en iyi is
tikâmet verecek rejim olduğu inancımızın 
takviye ed.dmesinin tek yolu olarak kalacaktır. 

Elbette böyle bir müzakere açıldığı zaman 
daha büyük ölçüde misaller vermek, o mi
saller üzerinde konuşmalı mümkün olacaktır. 
Ama gensoru görüşmesine geçilebilmek için, 
gündemin içine bu gensorunun alınabilmesi için 
bir iki misal dâhi vermek lâzımgelse; Konya'
da Karabekir Belediye seçimlerinde iktidara 
alırlık verdiren, tevzi komisyonlarının çalış-

I ması seçimde bir baskının mevcudiyetinin ifa-
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desi »olarak tecelli eder. Veya Afyon'da be
yanname dağıtılıp, üzerinde A. P. nin amblemi 
bulunan beyanname, A. P. idare kurullarının 
imzası bulunan beyannemelerde «oy vermezse-
seniz üvey evlât muamelesi görürüsünüz» yazı
larının bulunması, 2 Haziran seçimlerinde bile
rek, bilmiyerek, istiyerek istemiyerek, ikidarda 
olmanın ağırlığının seçimlere intikal ettirilmiş 
bir Itarzı olarak huzurunuza çıkar. 

Bunlar, kısa vâdede iktidarda bulunanlara 
yardım edebilen, kısa vâdede iktidarda kalmayı 
temin edebilen siyasi parti hayatımızın örnek
leri zaman zaman görülmüş vakıalarıdır. 

Ama biz hep beraber bu rejimi uzun vâde
de aşırı her türlü akımdan, her türlü dikta 
hevesinden, her türlü anarşiden kurtarmak 
azminde bulunan insanlar olarak, demokratik 
rejimin memleket meseleleri çözümünde tek 
yol olduğu inancına sahip insanlar olarak, re* 
jimimizin temeline seçimlerimizin bahsettiğim 
her türlü anlayışın dışında inancımızın ifadesi 
olarak serbestçe eşit 'şartlarla yapılması yolunu 
bulmak şeklinde yatırmamıza bağlı olduğunu 
ifade etmek isterim. 

Böyle bir kabul ile, 1969 seçimine ümitle 
bakabilmekteyiz. Böyle bir kabul ile demok
ratik rejimde iktidarların devredilebileceğini 
bilmeliyiz, ruhlarımıza sindirmeliyiz. Demokra
tik rejimin, ahlâk, fazilet gibi mefhum
larla bağdaştığını söylediğimiz her an, seçim
de kulağımıza gelen her türlü iftiranın, her 
türlü tezvirin, her türlü baskının uzağında ol
masını sağlamak mecburiyetindeyiz. Siyasi ah
lâk, demokratik terbiye ve anlayış bunu ica-
bettirmek durumundadır. 

O halde buradan bu gensoruyu açmamış ola
rak giden Türk Parlâmentosu 69 seçimine ka
dar muhalefeti ve iktidariyle seçimlerde yapıl
mış işlerin konuşmasiyle zaman geçirecektir. 
Vatandaş indinde, 2 Haziran seçimlerinin ik
tidar tarafından almış tarziyle, muhalefet ta
rafından görünüş tarzını belirtmekle geçecek
tir. 

Ama burada bu gensoru gündeme alınıp bu 
gensoruda bunlar konuşulur, açıkça tartışılır, 
vuzuha ulaştırılırsa, iktidarı da muhalefeti de 
vatandaş önüne hesaplarını açıklamış, konuş
malarını yapmış, seçim emniyetini vicdanında 
duymuş partiler olarak giderler ve bundan 

Türk Parlâmentosu ve bundan Türk Milleti is
tifade eder. 

Muhterem arkadaşlarım, G. P. bu anlayışla 
gensorunun açılmasına Yüce Meclisin karar 
vermesini ve böylelikle birkaç gün daha da ça
lışarak, Meclis çalışmasını bir miktar daha uza
tarak hem bu meseleleri tartışıp, hem âcil olan 
birtakım kanunları da konuşmak fırsatını bul
mak arzusundadır. 

Bu bakımdan gensorunun açılması yolunda 
rey kullanacağımızı ifade etmok isterim. Saygı
larımla. (G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Nihat Diler. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Bakan, sayın milletvekil
leri; Adana Milletvekili Sayın Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun 2 Hazira seçimleri dolayısiyle 
gerek Sayın Başbakan gerekse bâzı bakanların 
kendi sıfatlarını ve Devletin imkânlarını se
çimlerin kazanılmasında bir vasıta olarak kul
lanmak suretiyle seçimler üzerinde baskı yap
tıklarını ve bunun neticesinde seçimi kazandık
larını ifade ederek Hükümet ve bakanlar aley
hinde Anayasamızın 88 ve 89 ncu maddeleri ge
reğince bir gensoru talebinde bulunmuştur. 

Bendeniz Y. T. P. Meclis Grupunun görüş
lerini açıklıyacağım. 

Sayın milletvekilleri; gensoru müessesi, Hü
kümetleri denetlemenin yollarından bilidir. 
Devlet idaresinde bir Hükümet veya üyesi si
yasi ve cezai sorumluluk yaratacak fiil ve ta
sarrufta bulundukları takdirde bunların aley
hine ilgili kimseler gensoru talebinde bulunur
lar. Ve dolayısiyle Hükümet ve Hükümetin il
gili mensupları Yüce Meclisin huzurunda he
saplarını vermedikleri takdirde Devlet idare
sinde bulunmaları çok mahzurlu olur. 

Bu itibarla Anayasamıza gensoru müessesesi 
girmiştir. Bir Hükümet de böyle mühim, kendi
lerini cezai ve hukukî sorumlulukla karşıkarşı-
ya bıraktığı takdirde Yüce Meclislerin huzu
runda kendilerini tebriye etmedikleri takdirde 
vazifelerine devam etmeleri memleketin hiz
metleri bakımından vatandaşın zihninde bir 
endişe yaratacaktır. Bu itibarla Hükümetlerin 
böyle mühim bir durum karşısında Yüce Mec
lislerin huzurunda kendilerini tebriye etmeleri 
gerekmektedir. 

— 524 — 
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Sayın Milletvekilleri; biz Y. T. P. olarak 
gensoru müessesesinin ehemmiyetini takdir 
ederek, bugüne kadar gerek Yüce Meclisi ken
di üstün faaliyetlerinden, gerek Hükümeti 
yaptığı faaliyetlerden alakoymamak için ve ge
rekse, gensoru gibi bu kadar mühim bir mües
sesenin lâçkalaştırılmaması gayesi ile her han
gi bir şekilde gensoruya tevessül etmemişizdir. 
Gensoruya tevessül eden kimsenin her şeyden 
evvel ciddî sebep ve mevsuk delillere dayanma
sı gerekmektedir, işte Y. T. P. bugüne kadar 
Hükümetlerin aleyhine her hangi bir gensoru
ya gitmeyişinin. sebebi, Hükümetleri vazife
den alıkoymamak Yüce Meclis vazifeden 
alıkoymamak ve gensoru gibi cezai ve hukukî 
bir mesuliyet yaratan müesseseyi lâekalaştır-
mamak içindi. Bu sebepten dolayı bugüne ka
dar böyle bir yola tevessül etmemiştir. 

Sayın milletvekilleri; şimdi bu önergedeki 
durumları incelemek mecburiyeti bahis mev
zuudur. Sayın Kemal Sanibrahimoğlu önerge
sinde, 5 madde halinde delil ve vakıalarını zik
retmiştir. Ancak bu yazılı önergesinde delil 
ve vakıalarım zikrederken her halde buna kar
şı müdafaa yapmanın önüne geçmek için mü
şahhas hale getirmemiştir, önergesini izah eder
ken durumu açıkça ortaya koymuş vaziyette
dir. Bu önergesini izah' ettiği sırada Ulaştırma 
Bakanı Sayın Sadettin Bilgiç'in Bandırma'da, 
Saym Tarım Bakanı Dağdaş'm Adana ve 
çevresinde, Sayın Başbakanın da Milliyet 
Gazetesinde beyanat vermek suretiyle Devletin 
imkânlarını; eğer bize yani Adalet Partisine 
oy vermezseniz, Devletin imkân ve fırsatlarını 
sizin lehinize kullanmıyacağız ve dolayısiyle 
bir hizmet tarafgiri olduklarını, önerge sahibi 
ifade etmiş bulunmaktadır. 

önerge sahibi yine, Devlet memurlarını da 
propagandada vasıta olarak kullandıklarını 
ifade etmektedir. Delil ve vakıa olarak da, İller 
Bankası Genel Müdürünün seçim sırasında bir
çok yerlere gidip, «Siz eğer Adalet Partisine 
oyunuzu vermezseniz ben iller Bankası Genel 
Müdürü olarak size gereken yardımı yapmıya-
cağım» şeklinde ifade etmiştir. 

Yine önerge sahibi önergesini izah eder
ken, devlet vasıtalarının da seçim maksadı, se
çimde kazanmak için bir propaganda vasıtası 
olarak kullanıldığını ifade etmiş, bu meyanda 

Sayın Dağdaş'm Adana'ya gittiği vakit, Dev
letin vasıtalarını beraberinde götürüp propa
ganda aleti olarak kullandığını ifade etmiş, 
bulunmaktadır. 

Saym milletvekilleri; bizim bunlara ilâve 
edeceğimiz, diğer partilerin ileri sürmüş oldu
ğu iddia ve delilere ilâve edeceğimiz yeni de
lillerimiz yoktur. Ancak bu deliller ortadadır. 

Bu meyanda seçim sırasında da muhtelif 
partilere mensubolan kimseler Sayın Başba
kan'ı izahat vreırieye, vaziyeti tavzih etmeye 
davet etmişlerdir. Çünkü Adalet Partisinin bü
yük bir lasını hatipleri gitmiş, «Eğer siz oyu
nuzu bize vermezseniz bu takdirde biz size hiz
met vermiyeceğiü, sizi Devletin imkânlarından 
istifade ettirmiyeceğiz, sizi kredilerden isti
fade ettirmiyeceğiz» şeklinde propaganda yap
mışlardır. ilgili hatipler de Sayın Başbakana 
hitaben demişlerdir kt; «Saym Başbakanım siz 
yalnız Adalet Partisinin değil, bütün Türk Dev
letinin Hükümet Başkanı vaziyetindesiniz. ikti
dar kadar muhalefetine de demokrasi rejiminin 
cüzitammı olduğunu bilmektesiniz, bu durumda 
nasıl olur da siz bu şekildeki propagandalara 
kulağınızı kapatır ve sizin partinize oy vermedik
leri takdirde o yere hizmet götürmiyeceğini ifade 
eden hatipleri kabul etmiş olursunuz? Veya
hut da bu şekilde söylenen ısözlerin yerinde olup 
olmadığını açıklamazsınız?» Sayın Başbakan 
maalesef bu yolda her hangi bir şekilde bir 
açıklamada bulunmadı, durumu tavzih etmedi. 
«Ben Devletin bir Hükümet Başkanıyım, evet 
her ne kadar Adalet Partisinden isem de, ister 
bana oy versinler, isterse vermesinler ben Hü
kümet Başkanı olarak Türk Milletine seyya
nen, tarafgirlik gözetmeden, eşit şartlar altın
da hizmet etmekle mükellefim. Binaenaleyh 
Iböyle birşey yoktur ortada» şeklimde bir tav
zih voluna girmedi. 

işte Y. T. P. olarak, basında da yer almış 
ve tekzip yoluna da gidilmemiş bu deliller kar
şısında ötedenfberi arz ettiğim sebeplerle, hiç
bir zaman için Devlet idaresinde biz Y. T, P. 
olarak politikayı haktan ve hakikatten feda
kârlık etmeden en isabetli tedbir mânasında 
kabul ettiğimiz içimdir ki, gensoru müessese
sini laçkalaştırmamak, Hükümeti kendi vazi
fesinden alıkoymamak, Yüce Meclisin kıymetli 
zamanlarını israf etmemek için ciddî sebep 
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ve mevsuk deliller olmadığı takdirde, genso
ru müessesesine başvurmamışız. Şimdi orta
da ciddî sebepler vardır, mevsuk deliller de arz 
eUiğim gibidir; tekzibedıilmemiştir. Sayın 
Hükümet, Yüce Meclisin huzurunda bu iddia
ları açık bir katiyetle reddettiği takdirde ve
ya onu ispat ettiği takdirde .memleScatimize 
hizmet babında elbette ki, her türlü şaibeyi 
ortadan kaldıraack ve biz de bundan dolayı 
memnun olacağız. Bu sebeple biz Y. T. P. ola
rak gensoru önerfgeısinin kabulünün zaruretine 
inanmış bulunmalktayız. Kabulünü arz ve istir
ham öderim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, diğer siyasi parti 
grupları, yani Adalet Partisi Grupu ile Cum
huriyet Halk Pantisi Grupu adına söz isten
memiştir. Anayasanın 89 ncu maddesi, gensoru 
önergelerinin gündeme alınmasında kimlerin 
konuşabileceğini tösbl't ettiği £ibi, bunların sı
rasını da tâyin etmiştir. Bakanlar Kurulu aJdı-
na Başbakan veya görevlendireceği bakan, bir 
kefe konuştuktan sonra şu ana kadar söz iste
memiş olan siyasi parti gruplarına dâ  söz ver-
meik imkânı olmıyacaktır. Bu itibarla bir 
zühule meydan vermemek üzere soruyorum. 

KEMAL BAĞOÎOĞLU (Ankara) —• Sayın 
Başkan, C. E. P. Grupu adına Sayın Sadrettin 
Çanga'nm basma intikal etmiş bir sözü gereğin
ce bir konuşma yapacaklarını haber almış bulun
maktayım. Acaba konuşacaklar mı? Konuşmı-
yacaklarsa biz do konuşrnıyacağıs. Ama konu-
şacaklarsa ondan sonra A. P. Grupu adına ben 
söz alacağım. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — O sana 
düşmez. Pasarlığmı mı yapacağız burada bu
nun? 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Bura
sı Parlâmento. Demokratik rejimde böyle pa
zarlık olmaz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, ben soruyorum her ki 
partinin grup mensuplarına ve idarecilerine ve 
durumu hatırlatıyorum; eğer söz almıyorsanız 
Hükümet adına kimin konuşacağım Sayın Baş
bakana soracağım. Ve onlara söz vereceğim. 

C. H. P. Grupu adına Saym Sadrettin Çanga, 
A. P. Grupu adına Saym Kemal Bağcıoğlu söz 
istenirlerdir. 

Buyurun Saym Çanga. 
G. H. P. GRUPU ADINA SADRETTİN ÇAN

GA (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; 2 Hazi-
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ran 1068 Pazar günü yapılan seçimler, A. P. ik
tidarının akla, hayale gelmedik partizanlık, bas
la ve tehditleri altında geçmiştir. Devletin mad
di ve mânevi imkânlarının hepsi A. P. çıkarma 
olmak üzere bu seçimlere seferber edilmiştir. 

İBRAHİM KILIÇOĞLU (Giresun) — Nere
den biliyorsun? 

SADRETTİN ÇANGA (Devamla) — Açm 
da gensoruyu ondan sonra no olduğuna öğrenir
siniz. «Nereden biliyorsun?» Demeye lüzum yok. 
Cesaretiniz varsa açarsınız. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı gö-
rüşmiyelim, 

C. II. P. GRUPU ADINA SADRETTİN 
ÇANGA (Davamla) — Hükümetin bâzı saym 
üyeleri sorumluluklarını arsan bir peravsızlık 
içinde kendi partilerine oy toplamak için açık
ça Anayasa dışı bir tutum takınmışlar ve Ada
let Partisine oy verilmediği takdirde bakanlık 
hizmetlerinin o beldeye yapılmıyacağmı söyle
mişlerdir. Türk basıırnda yer alan bu beyanlar 
daha sonra ilgilileri tarafından tekzibolımrnadîğı 
cihetle gerçek beyanlar kabul edilmek lâzımge-
lir. Bu davranış ise tamamiyle Anayasaya ay
kırıdır. Bu, Devlet düzeni aleyhine suç işlemek
tir, bu suçun ise hesabı sorulmalıdır. Devletin 
halka hizmetinde eşitlik prensibi asıldır. Hal
buki, Adalet Partisi iktidarının sorumlu bâzı 
Hükümet üyeleri bu prensibi hükümet etme 
ciddiyeti ile foağdaşmıyacak bir umursamızîıkla 
çiğnemişlerdir. Partileri çıkarma taşıdıkları 
sorumlulukların asil hüviyetini İskeleme paha
sına hukuka ve hakka ihanet etmişlerdir. 

Konuşmalar 15 dakikaya indirildiği için şim
di Yüce Heyetinize kısa kısa delilleri ibraz ede
ceğim. 

17 Mayıs ve 22 Mayıs 1968 tarihli gaseteler; 
«Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sezgin Ada
let Partisi adayına oy verilmezse hiçbir yardım 
yapılrnıyacak dedi.» manşette. «Bayındırlık 
Bakanı Orhan Alp, Bakanlığımız her bakımdan 
A. P. adayım desteklemektedir.» Bunun gibi di
ğer Hükümet üyeleri, Başbakan aynı usule da
yanan bir metot içinde hattâ Adalet Partisi mil
letvekilleri de Adalet Partisi teşkilâtına aynı 
şekilde, aynı usullerle halkın oy kullanma ser
bestisini baskı altında tutmuşlardır, örnekler ve
receğim. 
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Bir Adalet Partisi bildirisi; Afyon il Teşki
lâtı. «Muhalefet partilerine veya bağımsızlara 
ait bir belediyeye Afyon'un muhtacoldnğa Dev
let ve Hükümet yardımını temin edcmes. Af
yon bir daha üvey evlât durumuna düşürülme
melidir. Hükümeti Adalet Partisine verdik, 
Afyon Belediyesi de Adalet Partili olmalıdır.» 
İşte kır beygirli. 

Yine Afyon Adalet Partisi Teşkilâtının bir 
bildirisi; «Adalet Partisi Hükümetince Afyon'a 
yapılması kararlaştırılan dört fabrika; şeker,, 
kâğıt, yün yapağı, yem sanayii 53 milyon lira
lık yatırımı geri göndermiyeceğis, Adalet Par
tisine rey vereceğiz.» Vesika. 

İBRAHİM ETEM KILIÇO&LU (Giresun) — 
Yani vatandaşlar plânı bile takibetmişler. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADRRETTİN 
ÇANGA (Devamla) — Evet... 

Tunceli milletvekillerinden A, P. îi birisinin 
seçmenlere mektubu; Tunceli'nde daima seçimi 
muhalefet kazamrmış, bu defa dikkatli olalım, 
aman Adalet Partisine oy verelim, iktidarın 
yardımlarından şehrimizi mahrum etmiyelim ve 
sonunda şöyle diyor; «Birkaç gün evvel beni 
kabul buyuran Sayın Başbakanımız Süleyman 
Demirel bana, asil, mert ve cesur Tuncelilileri 
çok sevdiğini ve dertlerini yalandan bildiğini, 
onlara süratle birçok hizmetler götürmek iste
diğini, bu balamdan Tunceli'nde yapılacak ma
hallî seçime hususi bir önem atfettiğini söyledi. 
Bu duruma göre kıymetli hemşehrilerim ya eş, 
dost, akrabalık gibi tesirler altında kalarak oy
larını kullanacak ve yahut da hatır ve gönüle 
bakmadan her türlü tahrik ve baskının üstüne 
çıkmasını bilerek Tunceli'nin yüksek menfaat
lerini önplâna alacaklardır.» (A. P. sıralarından, 
«doğru» sesleri.) 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Milletvekili ne desin; rey vermeyin mi de
sin. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADRETTİN 
ÇANGA (Devamla) — Bunların hepsi doğru da, 
vesika zaten; doğru olduğu için vesika, 

Şimdi yine aynı şekilde ispartalı milletvekil
lerinden bir arkadaşımın konuşması : 

«Halkın dileği ve gücü Hükümetin yardımı 
ile birleşmiş, Hükümetin yardım ve imkânlariy-
le teşebbüslerimiz kuvveden fiile çıkmıştır. Se-
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nirkent Hükümet yardımı olmaksızın boynu bü
kük kalır, yetim kalır. Aklı basında olan, mem-
leketsever Senirkentli kendi yardım eli uzanan 
Hükümetine karşı cephe alamaz. Aksi takdir
de Sonirkent'in bütün dilek ve ihtiyaçları yüzüs
tü kalır. Başlanılan güzel eserler yarıda kalır, 
sürüncemede kalır. Aziz Senirkentliler, bölün-
miyeiim, parçalanmıyalım, bizim olan Hükümet 
koluna, partimize sımsıkı sarılalım. Biz akıllı, 
izan sahibi olalım. Sevildiğimizi bilelim, sevil
diğimiz kucağa işemiyeiim.» Buna da gülseni-
ze... (A, P. sıralarından, gülüşmeler.) 

Şimdi bir başka vesika, Sandıklı Adalet Par
tisi ilçe idare Kurulunun: «Valinin yanında her 
sene devamlı olarak muhakkak Adalet Partili
ler oturacak. Böyle olduğu için sandıktan Ada
let Partili olmıyan birisini yani bir başka par
tiliyi veya kim olursa olsun başka bir şahsı se
çersek bunların valinin yanında kalmasına im
kân yoktur. Biz, valinin yanında oturmadıktan 
sonra seçeceğimiz adamı boşa seçmiş oluruz. 
Köylerimize hiçbir faydası olmaz, reylerimiz bo
şa gider. Adalet Partisinin Hükümeti, Adalet 
Partisinden seçeceğimiz il Genel Meclisi üyeleri
ni yalnız bırakmp.z.» 

Sayın arkadaşlanm; şimdi bunun gibi diğer 
illerde de bakanlar, ondan sonra Adalet Partisi 
milletvekilleri ve mahallî teşkilâtlar şimdi sizin 
için hafife aüınan, aslında hepimizi acı acı dü
şündürmesi gereken ve biraz da espriler taşıyan 
baskı yollanın seçmişlerdir. Misal; Adana'da 
Asri Sinemada yapılan bir toplantıda Adana Be
lediye Başkam - ki; o toplantıda Adalet Partisi 
Genel Başkanvekillerinden birisi de var - kür
süye çıkıyor; «Biraz evvel Başbakan ile konuş
tum, bana, Arslan Ali'm, sen seçimi kazan, seçi
mi kazandıktan sonra hemen sana 250 midyon 
lira yolliyacağım» demiştir ve bu olay da tekzi-
bedilmemiştir. 

Bunun dışında, faraza Bursa'da, yine bir mi
sal olarak zikredeyim; ellerinden siyasi hakları 
alınmış olan eski Demokrat Parti milletvekilleri 
yapılan siyasi topdantıların her birinde nutuk 
çekmişlerdir. Bu, kanunen yasak. Eğer, bunu 
bir şey meselesi telâkki... 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Şikâyet 
et. 

O. H. P. GRUPU ADINA SADRETTİN 
ÇANGA (Devamla) — O şeyi yapmadık; yap-
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madik ama ben onu şikâyet edip etmeme kusu
runun bizde olmasına misal vermiyorum. Yani 
başında olan idare âmirlerinin bu seçimde tıpkı 
Adalet Partisi teşkilâtı gibi muhalefet partileri
nin aleyhine çalıştığına bir delil olarak veriyo
rum. 

Yine bir örnek; bunu da tahmin ediyorum 
Sayın Başbakanın bir esprisi olacak; Zongul
dak'ta Sayın Başbakan konuşmasını bitirdikten 
sonra, üç senatörlük bir belediye başkanı seçi
mini kuvvetle muhtemel olarak kazanacağını 
ifade ile; «Burada seçimi dört sıfır kazanmalı
yız» demiş. Ama öyle bir netice hâsıl oldu ki, iki 
iki Cumhuriyet Halk Partisi ile berabere kaldı
lar. 

Bir başka misal, Manisa'da; Bağcılar Banka
sı Umum Müdür Muavini, sarahatla söylüyo
rum, eğer aksini iddia edebiliyorsanız gensoru 
açılmasını kabul edersiniz, eğer cesaretiniz var
sa - ki, daha bir hayli vesikalar var - kabul eder
seniz, bunları teker teker dökeriz ortaya, eğer 
şu söylediğimiz hususlara yetkili bakan çıkıp 
da, biz böyle demedik diyebiliyorlarsa, o zaman 
millet huzurunda bu önergeyi getirenler veya
hut da bütün muhalefet partileri - ki, bu nokta
da ittifak ettiklerine göre - onlar suçlu olurlar. 
Manisa'da iller Bankası Umum Müdür Muavini, 
Manisa A. P. senatörünün biriyle köyleri büyük 
ölçüde dolaşmış ve Adalet Partisi lehine gayret
ler sarf etmiştir. Ve nitekim bunun mükâfatı 
olarak da mahallî seçimlerden hemen sonra 
umum müdür muavinliğinden umum müdürlüğe 
getirilmiştir. Bu da bir vesika. 

t. ETEM KILIÇÖĞLU (Giresun) — iyi ça
lışmış. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADRETTlN 
ÇANGA (Devamla) — Şimdi muhterem arka
daşlarım; bu seçimlerde doğru, bu hususlarda 
biraz beceriklisiniz, bu kabîl gayretleri bizden 
belki daha iyi biliyorsunuz ama, sonunda siz hep 
haklı çıkıyorsunuz... Hükümet nerede, siz ora
da; bize oy vermezseniz beldenizin işleri için 
yardımcı olmayız tehditleri, seçim boyunca 
Türk halkının serbestçe oy kullanması hususun
da engelleme gayretleri olmuştur. Çoğu yerler
de maalesef valiler, kaymakamlar ve daire mü
dürleri Hükümetin bu davranışına ayak uydur
muş ve h^lkı baskı altında tutmuşlardır. Seçim 

günü cinayetler işlenmiş, masum insanlar öldü
rülmüş ve yaralanmışlardır. 

Sadece basma intikal eden haberlerden öğ
rendiğimize göre, bu seçimler sırasında öldürü
len vatandaşlarımızın sayısı 18, yaralananların 
da 100 e yakın. Bir ciddî tetkikat - ki, bunu ya
zılı soru önergesi halinde bakana sorduk, ayrıca 
biz de tetkik ettiriyoruz - bu seçim günü işlenen 
vakaların daha da fazla olduğunu gösterecek
tir. 

Ne gariptir M, böyle bir memlekette bir 
içişleri Bakanı, demokratik, çok partili hayata 
geçtiğimizden bu yana yapılan seçimlerin hiçbi
rinde böylesine öldürme ve yaralama vakaları 
olmamasına rağmen, ertesi günü çıkıyor seçim
ler sonrasında, «memlekette seçimler sükûnet 
içinde geçmiştir,» diyebiliyor. Bir Bingöl olayı 
vardır; Sayın içişleri Bakanı Bingöl'de cereyan 
eden hâdiseleri bilmemezlik edemez. Bingöl gibi 
yurdun başka yerlerinde cereyan eden hâdise
leri de bilmemezlik edemez. Orada seçim sebe
biyle Adalet Partililer pusu kurmuşlar, birkaç 
vatandaşımızın camna kıymışlar ve birkaç va
tandaşımızı da yaralamışlardır. Bütün bunlara 
rağmen Türk halkı vicdanlarının satılık olma
dığını, tehdit ve baskılara pabuç bırakmıyaca-
ğını mertçe göstermiştir. 

2 Haziran günü yapılan seçimlerin her birin
de Adalet Partisi umduğunu bulamamış ve 
daha önceki seçimlerde aldığı oylarından büyük 
ölçüde düşüşler görülmüştür. Menfaat vaidleri, 
tehdit ve baskı, Türk halkında seçimlere karşı 
bir ilgisizlik tepkisi uyandırmıştır. Nitekim, se
çimlere iştirak nisbetinin düşüklüğü, Adalet 
Partisinin ve onu yönetenlerin ve onun iktida
rını yürüten Hükümetinin bu seçim süresince 
takındığı tavırdan, baskı v« tehdit yolundan 
gelmiştir. 

Şimdi, mahallî seçimler sebebiyle her biri
miz iktidar grupu arkadaşlarımızla karşıkarşı-
ya kalmışızdır. Ama biz, vatandaşın karşısına 
çıktığımızda, seçimlere iştirak nisbetinin her 
şeyden önde tutulması lâzımgeldiğini, o itibar
la vatandaşlarımızın hangi partiye oy verirler
se versinler, mutlaka sandık başlarına gitmele
rini sağlamışladır. Bu, sebepsiz değildi; seçim
lere iştiraksizMk, «Bu memlekete, bu millete 
demokrasi yaramaz, lâyık değildir» diyen çev
releri haklı çıkarır diye endişe ediyorduk, Ni-
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tekim sizin bu tutumunuzdur ki, Türk halkım 
mânevi bir direnme karşısında bırakmış ve se
çimlere ilgisiz kalmıştır. Açıkçası Adalet Par
tisi iktidarı Türk halkını demokrasiden bıktır
mış ve usandırmıştır. (A. P. sıralarından «Al
lah Allah» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Çanga bir dakikanız 
kaldı. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADRETT1N 
ÇANGA (Devamla) — Topluyorum efendim. 

Adalet Partisi çoğunluğu bu önergeye müs
pet oy vermelidir. Bu önergeye müspet oy ver
mediği takdirde suçluların destekçisi olarak ta
rihe geçecektir. Çünkü bu gerçekler hem yurt 
sathında ve hem de Meclis zabıtlarında birer 
sabıka kaydı olarak Adalet Partisinin siciline 
işlenmiş bulunmaktadır.' 

Sevgili arkadaşlarım; şimdi zamanı tehdide-
den önerge üzerinde konuşan bir Adalet Parti
li arkadaşım, eğer konular ciddî olursa, ciddî 
telâkki edersek önerge lehinde oy kullanacak
larını söyledi. Tasavvur buyurun; şimdi siz bu
rada yarı şaka, yarı ciddî gülerek kahkaha ile 
işi hafife alarak, bana atıyorsunuz. Bana atın, 
öbür arkadaşıma atın, ama, topyekûn muhale
fet partileri aynı nokta üzerinde birleşiyor. Bu 
Parlâmentoda belki siz çoğunluktasınız ama, 
fikir bakımından bütün muhalefet partileri bir 
noktada birleştiği zaman bunun da bir mânası 
vardır. Aslında bu önergenin, şayet bu seçim
lerde kendilerine atfedilen bu fiilleri işlemedi
ğine Hükümet kaani ise, çıkar buraya, ben bu
nu Yüce Meclisin takdirine bırakıyorum demez, 
açıkça önergenin kabulünü ister. Ama bu cesa
ret ne sizin grupunuzda, ne de Hükümette var. 

Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından al
kışlar) 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Bize rey ver
mezseniz ihtilâl olur demişler mi? 

BAŞKAN — A. P. Grupu adınavSaym Ke
mal Bağcıoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ
LU (Ankara) — Sayın Başkan, kıymetli arka
daşlarım; 

C. H. P. Grupundan Adana Milletvekili Ke
mal. Sanibrahiımoğlu'nun Hükümet Başkanı ve 
Hükümet üyelerinin tümü hakkında vermiş bu
lunduğu gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmaması mevzuunda Adalet Partisi Grupu-
nun fikir ve görüşlerini bildirmek üzere huzur

larınıza gelmiş bulunuyorum. 
Çok muhterem arkadaşlarım, sözlerime baş

lamadan önce halk arasında devamlı §ekilde ko
nuşulan ve âdeta pelesenk haline gelmiş bulunan 
bir cümleyi tekrarhyarak sözlerime başlıyaca-
ğım: «Kişiyi nasıl tanırsınız, kendim gibi.» 
Bu söz bir gerçeği ifade .etmektedir. Kişi bir 
başkasını kendisi gibi evvelâ görür. Eğer ken
disi uygun hareket ediyorsa, eğer kendisi her 
hangi *bir şekilde kanunları çiğnememişse, nor
mal şekilde bir başkasının da, bir başka kişinin 
de kanunları çiğnemediğine peşinen hükmeder. 
Ama Halk Partisi ve Halk Partililer daima se
çimleri kaybetmişlerdir, Türkiye'de yapılan se
çimlerin tümünü, tamamını kaybetmişler ve 
her seferinde bu yenilgilerini örtmek ve kendi 
kusur ve kabahatlerini başkalarına yüklemek 
istemişlerdir. Zan ve faraziyeler üzerine hüküm 
bina edilemiyeceği herkesin malûmudur. 

Muhterem arkadaşlarım; 1961 ve 1965 se
çimlerinde Halk Partisi idarecilerinin ve bâzı 
Halk Partisi mebuslarının; «Adalet Partisine 
oy vermeyiniz, çünkü ordu iktidarı Adalet Par
tisine teslim etmiyecektir» şeklindeki beyanla
rına dahi millet itibar etmemiştir ki, Sanibra-
himoğlu'nun bu önergesinde ileri sürmüş oldu
ğu hususları millet dikkatle nazarı itibara al
sın. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; Kemal Sarübrahim-
oğlu'nun bu önergesi, bu davranışı rey alama
maktan mütevellit bir hırçınlık olarak vasıflan-
dırılabilir. Zira, ümitsizlik netice olarak hırçın
lık doğurur. Sayın Sanibrahimoğlu, ak koyun 
kara koyun belli olduğu 2 Haziran seçimlerin
den sonra her halde ortanın solunun Halk 
Partisini kurtaramıyacağını, bilâkis temelli mağ
duriyete duçar edeceğini görerek ümitsizliğe 
düşmüş ve bu ümitsizlikle hırçınlığa başlamış
tır. 

Çok sevgili arkadaşlarım; Adalet Partisi se
çimlerden evvel ve seçimler sırasında ve seçim
lerden sonra birçok hizmetler yapmıştır ve bu 
hizmetleri yapmakta devam edecektir. Ama, 
Adalet Partisi hizmeti rey için değil, izzet ve ik
balin, ihtiras ve küçük hesapların çok ötesinde 
millet ve vatan aşkı ile millet ve vatan men
faati için yapmaktadır. Büyük milletimizin iti
mat ve teveccühü devam ettikçe bu hizmetlere 
Adalet Partisi devam edecektir. Adalet Par-
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tisi hizmeti rey için değil, bütün Türklerin gö
nül verdiği, arzu ve iştiyaklarla beklediği ma
mur ve müreffeh Türkiye idealine yaklaşmak 
için yapmaktadır. 

Çok sevgili arkadaşlarım, şu iddiaya bakın; 
«Hükümet başı, bakanları ve ileri gelen Dev
letin memurları, Adalet Partisi lehine beyanat 
vermişler. Adalet Partisine oy verilmesi için 
vatandaş üzerinde mânevi baskı yapmışlar.» Bu 
iddia her şeyden önce gayrivârittir, hilafı haki
kattir ve hattâ son derece gülünçtür. 

Sevgili arkadaşlarım; Adalet Partisinin mil
letin çoğunluğu tarafından desteklendiğine gö
re, Türk seçmeninin çoğunluğu daima Adalet 
Partisine oy verdiğine göre biz, bize karşı oy 
verenlere mi baskı yapacağız? Baskının fiilî 
neticelerini söylemek lâzımdır. Biz baskı ya
parak değil, milletin gönlüne girerek, onun 
gönlünü fethederek muvaffak olmaktayız. Bi
zim, senelerce, iktidarda bulundukları seneler 
içerisinde Halk Partisinin daima başvurduğu 
baskı ve tazyik sistemine ihtiyacımız yoktur. Se
çimlerin tamamen tarafsız, Hükümet tesirinden 
uzak, en ileri demokrasi derecesinde, demokra
tik icaplara uygun bulunduğu, muhalefetin bile 
aksini iddia edemediği bir mütearefe halinde, 
diye basında beyanlar çıkmasına ve şaheseri 
gayrimeşru 1.946 seçimlerinde görülen tablonun 
artık Türkiye için tamamen mazi olduğunun bi
linmesine rağmen, bir Halk Partili milletvekili
nin kalkıp son seçimlerde, bu seçimlere gölge 
düşürmek amacı ile Hükümetin baskısından 
bahsetmesi ve Hükümeti, tazyik yapıyor, diye 
suçlaması, Halk Pc tililerin hâlâ eski huyların
dan vezgeomediklcrini, kusur ve kabahati baş
kasına yükleme metodunu taktiğinden hâlâ me
det umduklarını göstermektedir. 

Sevgili arkadaşlarım; 24 - 27 Mart 1963 ta
rihleri arasında Halk Partisi iktidarda idi. Sa
yın Halk Partisi Başkanı İnönü de Başbakandı. 
Fakat 24 Mart ile 27 Mart 1963 tarihleri ara
sında Ankara'da parti genel merkezleri taşlan
mış, tecavüze uğramış, evrakları, yakılmış, bâzı 
parti mensupları, milletvekilleri ve senatörler 
binalarda mahsur tutulmuş, bâzı gazete idare
haneleri taşlanmıştır. Fakat o tarihte iktidarda 
bulunan bir partinin genel başkanı ve o tarih
teki Sayın Başbakan inönü bunu, halkın reak
siyonu olarak vasıflandırmışlar. Asıl baskı., 
asıl tazyik odur ama, ne çare ki onu yapan in-

I canların grupundan biri çıkar ve 1968 seçimle
rinde baskı yapıldığından bahsederek gülünç 
bir duruma düşer. 

«Sevgili vatandaşlarım», diye söze başlıyan 
ve sevgili vatandaşlarına devamlı şekilde fyilik-
lerden bahsetmek istiyen bir partinin mensubu ^ 
arakdaşımız, kulaklarımla duydum, Ankara'da 
Halk Partisine mensup mu idi bilmiyorum, mil
letvekili mi idi neydi, bir idareci miydi, fakat 
dini daima Adalet Partisinin istismar ettiğini 
söyliyen bu muhterem arkadaşım bir hadisi şe
rif okuyordu ve hadisi şerifin mealini oradaki 
vatandaşlarına tercüme ediyordu. 

Sevgili arkadaşlarım, biznat kulaklarımla duy
duğum bu hususu arkadaşlarıma anlattığım za
man; Halk Partisi bizim elimizden de her hu
susta olduğu gibi bu mevzuda da bizden çok 
fazla ileri gitmiştir ama, göreceksiniz Meclis 
açılsın ve seçimlerin sonunda kalkacaklar kür
süden, «yine Adalet Partililer dini istismar etti
ler, yine Adalet Partililer baskı yaptılar» diye 
söyliyeceklardir, demişlerdir. (Gülüşmeler) 

Sevgili arkadaşlarım; 1964 kısmi Senato se
çimlerinde Halk Partisi iktidarı tarafından par
tizanlığın envai yapılmıştır. Parti yasaklan, 
kanunlar hiçe sayılmıştır. Meselâ Van'da; bütün 
Devlet mekanizması seferber olmuş, Hazine, 
beytülmâl Vanlı seçmenler üstüne akıtılmış ve 
bu baskının mânevi tesiri altında Halk Partisi 
adayı Sayın Ferid Melen seçimi kazanmıştır, bi
liyoruz. Fakat aldıkları reylerin Hükümetin taz
yik ve baskısı sonucu koyu partizanlıkla elde 
edilmesi sebebiyle kazandıkları sandalyeye Al
lah da razı olmamıştır, neticede haklı olarak 
girdikleri bir mücadelede, ortanın solunu be
nimsemedikleri için, Güven Partisinin teşekkü
lünde, Güven Partisine iltihak etmişlerdir, hepi
mizin malûmu. 

Çok sevgili arkadaşlarım, Fransa'da cereyan 
eden hâdiselerin üzerine bu bakımdan eğilmekte 
fayda vardır. 

Fransa'da solcuların son günlerde ne derece 
aşırı ve taşkın hareketler yaptıkları, tahrik ve 
kışkırtma ve teşvik hareketleri ile Fransız ikti
sadi hayatını nasıl felce uğrattıkları hepimizin 
malûmudur. Fakat Fransa'da iktidarı elinde tu
tan Do Gaıüle seçimlere gitmiş ve daha birinci 
turda, ikinci turun da neticesi bugün alınmıştır 

I ama, birinci turun kazanılması sonunda bakınız, 
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Fransız Komünist Partisi Genel Sekreteri na
sıl beyanat vermiştir; Fransız Komünist Parti
sinin Genel Sekreteri bu sebeple verdiği beya
natında : «De Gaulle gericilerle işbirliği yap
mış, baskı ve tehditlerle rey toplamıştır.» de
mektedir. Önerge sahibinin ve Halk Partisinin 
beyanı ile bu beyan arasındaki müşabehetin de
ğerlendirilmesini muhakkak ki, her sağ duyu 
sahibi arkadaşımız yapacaktır. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — İfti
ranın da bir derecesi vardır, yapmayın ayıptır. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ-
LU (Devamla) — Hiçbir hususta, hiçbir beyan
da bulunmadan yalnızca bu aradaki müşabehete 
değinmek istiyorum. 

Asıl iftira, önerge sahibi Sayın Kemal Sarı-
ibrahimoğlu tarafından yapılmaktadır. Bu iftira 
ve tezvir kampanyası maalesef siyasi hayatı
mıza girmiş bulunmaktadır.. Bu, millete itimat
sızlıktır. Millete itimat ve güvenle muvaffak ol
mak yoluna gidiniz. Halk Partisi millete kendi
ni affettirip, ondan sonra milletten rey istiye-
ceği yerde, millete itimatsızlıkta devam ederse, 
kendi dışındaki bütün iktidarlara yaptığı itham 
ve uluorta savurduğu iftiralara devam ederse, 
bunun neticesi Halk Partisi için daima hüsran 
olacaktır. 

Zorla güzellik olmaz sevgili kardeşlerim. 
Zorla Türk Milletine hiçbir şey, ama hiçbir şey 
kabul ettirilemez. Türk milleti Halk Partisini 
istememektedir. 2 Hizarn seçimlerinde cereyan 
eden geniş hâdiselerden mütaaddit misaller bu
rada vermek mümkün. 2 Haziran seçimlerin
den önce, Ulus gazetesi arşivlerini şöyle bir açar
sak, seçimlerin öncesinde ne derece aşırı iftira
lar yapıldığı, ne derece ithamlarla Adalet Par
tisi adaylarına, Adalet Partisi Hükümetine, 
Adalet Partisinin başı Sayın Süleyman De-
mirel'e nasıl ithmalar ve iftiralar yağıdırıldığı, 
Ulus gazetesinin arşivlerinde durmaktadır. 

Hattâ sevgili arkadaşlarım, kanunların ya
sağı devam ederken, yani 2 Haziran seçim günü, 
oy verme günü Ulus Gazetesi yine suç işlemiş, 
elimizdeki, arşivden temin ettiğimiz 2 Haziran 
1968 tarihli Ulus gazetesinden aynen parçayı 
okuyorum, Anayasa ve kanunları çiğniyerek se
çim yasaklan içinde olunduğu halde; «Bütün 
ziraatçiler, Ziraat Fakültesi boykot yapıyor.» 

— 531 

1 . 7 . 1968 O : 1 

manşeti altında Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm 
aleyhinde beyanlarda bulunmuştur gazete. 

Yine aynı günlü gazetede: «Türk - İş benim
sediği ilkeleri uygulamak için mücadele edecek» 
diye bir başlık atmış ve bundan istifade ederek 
Osman Soğuk Pınar, Halk Partisi Belediye ada
yı hakkında lehte neşriyat yapmıştır. İşte ga
zete, işte manşetler, işte başlıklar. Yani asıl 
baskıyı yapan, vatandaşı asıl mânevi tazyik al
tında bulundurmak istiyen bu önerge sahibinin 
grupu. 

Önerge sahibinin burada olmasını isterdim, 
hep aynı şekilde takdiği yaparlar; verirler öner
geyi, ondan sonra dışarıya giderler, dinlemez
ler bile. Kemal Sarıilbrahimoğlu burada olsaydı, 
dinleseydi memnun olacaktım. 

Muhterem arkadaşlar, bu misalleri artırabi
liriz, fakat bunlardan bir tanesini anlatacağım. 

Ankara'da bir seçim yapılmıştır; 2 Haziran 
1968 Pazar günü Ankara'da cereyan eden seçi
mi anlatmayı şu sebeple uygun buluyorum; 
Çünkü Ankara Başkenttir, Ankara vitrindir, 
Ankara'da cereyan eden hâdiseleri herkes gö
rür. Yurdun bir başka köşesinde cereyan eden 
bir hâdise kalır ama, basılır ama, efkârı umu-
miyeye intikal etmez ama, Ankara daki en ufak 
hâdiseler Türkiye'nin bütün vatandaşlarına ya
yılır, en ücra köşeye kadar gider, onun için bah
sediyorum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Demin burada olmadığımı söyledin, işte bura
dayım, geldim. Basm locasında idim. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ-
LU (Devamla) — Ankara'da bâzı sol eğilimli 
sendikalar bildiriler neşretmişlerdir, Sayın Ke
mal Sarıibrahimoğlu, devrimci, ilerimci, sosya
list teşekküller tahrik ve tehdit kampanyaları 
açmışlardır, 2 Hazirandan önce ve 2 Haziran gü
nü. Senin mensulbolduğun Halk Partisinin res
mî organı Ulus'un o gün suç işlediğini söyle^ 
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, bir tek mil
letvekiline hitabederek ve onu muhatap alarak 
lütfen konuşmayınız, sizin sözleriniz Umumi 
Heyetedir. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Peki. 
Sayın Başkan bu bir alışkanlıktır, önerge sahi
bi olduğu için ona hitabederek konuşuyor gibi 
üslûbumu mazur görünüz. Çünkü bu üslûbu bu* 
radan mütaaddit hatipler yapmaktadırlar. Bu 
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Umumi Heyete hitalbetmekten başka şekilde 
anlaşılamaz Sayın Başkanım. 

Ankara'da bu tahrik hareketleri, bu teşvik 
kampanyası devam ederken ve seçimin yapıldı
ğı oy verme günü Sayın Ziraat Bakanı Bahri 
Dağdaş'tan onun aleyhinde yazılar çıkan Ulus 
Gazetesinde bahısolunurken, Osman Soğukpmar'-
ın. lehinde beyanlar gene gazetede yer alırken, 
Sayın Halk Partisinin Genel Başkanı inönü, 
yaşlılığını ve rahatsızlığını bahane ederek Tür
kiye çapında bir kampanyaya çıkmamış, bütün 
ağırlığını, gücünü Ankara'ya vermiş, kahve kah
ve dolaşmış ve Sayın Osman Soğukpınar'ı yanı
na alarak tertibedilen konvoylarla Ankara'nın 
gecekondu mahallerinde ilk defa dolaşmıştır. 
Bütün bunlara rağmen Ankaralı seçmenler ge
ne de Adalet Partisinin adayı Sayın Ekrem Bar-
las'ı seçmişlerdir. Fakat muhterem arkadaşlar, 
zaman olsaydı da okusaydım, şuraya getirmiş 
olduğum Ulus gazetesinin başlıklarından anla
şılmaktadır ki, bir tanesinden yalnızca size oku
yarak bahsedeceğim... 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, bir dakikanız 
kaldı. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — To-
parlıyacağım Sayın Başkan. 

«Seçimlerdeki partizanlıklar için Hükümete 
gensoru veriliyor.» diye bir başlık, ondan bir 
gün evvelki gazetede, Ekrem Barlas'm reyleri
nin sahtekârlıkla alındığını ifade eden bir yazı 
bir gün evvelki Ulus gazetesinde, «Nihayet Yük
sek Seçim Kurulu Ekrem Barlas'm savunmasını 
alacak», diye bir yazı. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, Ankara'da Ada
let Partisi kazanıyor seçimi ama, seçime gölge 
düşürmek için Ekrem Barlas'm aslında kazan
madığını vatandaşlar nezdinde bu şekilde bir 
fayda ummak yolu tercih ediliyor. Ama sevgi
li kardeşlerim; İnönü ne derece baskı yaparsa 
yapsın, Halk Partisi organları ne derece halk 
üzerinde mânevi baskısını kullanırsa kullansın, 
Ecevit ne derece ortanın solunu savunursa sa
vunsun, sağduyu sahibi Türk seçmeni Adalet 
Partisinin adayını seçmiş bulunmaktadır. Ya
pılan bilcümle itirazlar dün Sayın Ekrem Bar-
las'a yapılan tebligat ile Yüksek Seçim Kuru
lu tarafından reddolunmuş ve Adalet Partisi
nin zaferi bu yetkili organca da mühürlenmiş 
ve tasdik edilmiştir. (A. P. sıralarından: «bra
vo» sesi) 
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önerge sahibi Kemal Sanibrahimoğlu'nun 
şimdi yapacağı bir şey vardır, bütün bu konuş
maların ışığı altında eğer kalbinde biraz rikkat 
hissi kalmışsa arkadaşımızın, var biliyorum, 
bu önergesini geri almalıdır. 20 küsur seneden 
beri bu tutum Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'na 
ve onun partisine yâr olmamıştır. 20 küsur 
seneden beri birbirini taMbeden yenilgilerden 
hep bu sebeple 'kurtulamamışsınızdır. Yenilge-
lerinizin hakiki sebeplerini araştırınız sayın 
Halk Partililer; göreceksiniz ki, bu sebepler 
kendi iç bünyenizdeki aksaklıklardan zuhur 
etmektedir. Kendi omuzlarınıza yüklenen so
rumsuzluğu başkalarına aktarmak faydasızdır 
ve sizi içinden çıkamıyacağınız bir yola soka
caktır. Adalet Partisi Türk Milletinin içinden, 
onun sinesinden gelmektedir. Başarıya ulaş
mak için milletin sevgi ve güveninden başka 
her hangi bir usul ve metoda Adalet Partisi
nin ihtiyacı yoktur. 

Altındağ hâdiselerine gelince; neticeye bu 
hâdiseler müessir değildir bir defa. Kaldı M, 
yetkili mercilerce takibat yapılmaktadır. Neti
ce, Sayın Kemal Sanibrahimoğlu, muhakkak 
ki, Adalet Partisinin lehine olacak, Halk Par
tisinin lehine olmıyacaktır. 

Devlet idaresinde vehimlere yer vermek 
doğru değildir. Biz kanun ve hukuk devletini 
savunuyoruz, huzur ve iç barışı prensibolarak 
bir numaralı mesele halinde mütalâa ediyoruz. 
Zira huzur ve iş barış demokrasinin temel şar
tıdır. Güneşi balçıkla sıvamak beyhudedir. Hu
zur ve iç barışa yardımcı olmak istiyorsanız 
denenmiş ve demode olmuş tahrik, kışkırtma, 
ve iftira metodunu terk edip milletle olan mü
nasebetlerinizin üzerine samimiyetle eğiliniz 
ve her şeyden önce milletten af dileyiniz Sayın 
Halk Partililer. 

Muhterem arkadaşlarım, görülmektedir ki, 
Sayın Halk Partili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
bu gensoru önergesi her türlü mesnetten âridir. 
Gündeme alınması gerekmemektedir. Adalet 
Partisi Grupu olarak bu önergenin gündeme 
alınması hakkındaki oylamaya menfi oy verece
ğimizi arz eder, Adalet Partisi Grupu adına ne
ninizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu adına Devlet 
Bakanı Sayın Seyfi öztürk. Buyurunuz. (A. P. 
sıralarından, alkışlar) 
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DEVLET BAKANI SEYP1 ÖZTÜRK (Balı
kesir) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, Adana Milletvekili Sayın Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Hükümete tecvih ettiği gensoru 
önergesini ve bu önerge hakkımda ileri sürülen 
fikir ve mütalâaları ciddî bir alâka ile takibet-
ıniş bulunmaiktayım. Bu müzakereler vesilesiy
le kürsüde konuşan hatip arkadaşlarımız esas
tan âri, asılsız, mesnetsiz birtakım hâdiseleri 
varmış gibi ortaya koyarak yeni iddialarda ve 
ithamlarda bulunmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların hepsine 
cevap arz edeceğim ve sayın muhalefet millet
vekillerinin konuştuğu süre içerisinde her nok
tasını cevaplandıracağım. 

Evvelâ şunu arz etmek istiyorum; bu öner
genin veriliş sebebi nedir? Seçimler olmuş, ara
dan bir aya yakın bir zaman geçmiş. Şimdi bir 
gensoru önergesiyle seçimler üzerinde tartışma 
açılmak isteniyor. 

KEMAL SABIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
2 Haziran tarihlidir. 

DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu nokta 
üzerinde geniş izahlarda bulunacağım. Ancak 
şu kadarını ifade edeyim ki, hayatî bir konu 
olduğu dile getirilmiş olan bu gensoru vesilesiy
le müzakerelerin başından beri saatini tesbit 
ettim; şimdi müsaadenizle zapta geçireceğim: 
saat 15.30, C. H. P. sıralarında 32 kişi, saat 17 
de 25 kişi, saat 17,15 te 15 kişi. önerge sahibi 
de mevcut değil. Kendi sözcüsü konuşurken ke
za önerere sahibi mevcut değil. Şimdi zannedi
yorum. 23 arkadaş mevcut. 

KEMAL SARItBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Basın locasında idim. 

DEVLET BAKANI SEYPi ÖZTÜRK (De
vamla) — Bu, meseleleri ne kadar ciddiye al-
dııklabımın en açılk delili olarak görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet olarak 
bir nokta üzerine dikkati çekmek istiyorum, 
o da şu; muhalefet partilerine mensup pek de
ğerli, pek savın sözcü arkadaşlarımızın bugün 
ifadeleri öylesine bir mâna taşımaktadır ki, in
san ister istemez şövle bir hükme varmaktadır, 
acaba muhalefet partilerimiz 1961 Anayasasının 
neresindedir? Anlaşılıyor ki, 1961 Anayasasının 
çok gerisindedirler, çok uzağındadırlar. Mese
leleri hukukî acıdan tetkik etmeden, Anayasa 
ve kanunlar açısından konu eleştirilmeden bu

rada uluorta ithamlar yapılmıştır. Sözlerimin 
başlangıcında bu konu üzerinde biraz izahat ver
dikten sonra diğer vakıalara temas edeceğim. 

Siyasi hayatımızda seçimlerin dürüstlüğü 
meselesi, seçim emniyeti meselesi zaman zaman 
partiler arasında tartışma konusu olmuştur. 
1946, çok partili hayat devresine girmeden ev-
vel, yüksek malûmunuz olduğu veçhile, Türki
ye'de müntehibi evvel, müntehibi sani dediği
miz iki dereceli seçim sistemi tek parti devrinde 
mevcut idi. Bu sistemden çok partili hayata in
tikal ettikten sonra tek dereceli seçim sistemine 
intikal ettik. Aynı zamanda gizli oy, açık tasnif 
usulü... 1946 seçimleri yapıldı. Bu seçimfler üze
ninde yapılmış münakaşaların tarihin arşivleri
ne intikal ettiğini beyan ile iktifa edeceğim. 
Çünkü elimizdeki zabıtlar, milletin vicdanında-
ki izler bu seçimler hakkında hiçbir zaman te
ceddüt uyandırmıyacak tarzda menfi hükümleri 
'htiva etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım; bunun sebebi nedir Se
cimler; iktidarın ve icranın vesayeti afltında yü-
^ür idi. Seçimleri iktidar yürütürdü, icra yürü
türdü. Meclis teşekkül eder, Mecliste mazbata
lar tetkik olunur, ekseriyet partisinin reyleri ile 
mebusun mazbatası ya tasdik edilir, ya reddedi
lir. Reddedilirse mebus olamaz idi. Böyle bir 
sistemden geliyoruz. 

1946 ilâ 1950 arasında yurt sathında geniş 
hareketler olmuş, çalışmalar olmuş, mitingler 
olmuş, adlî teminat isteriz, sloganı yayılmıştır. 
Umumi efkârda benimsenen bu mânevi baskı ve 
tazyiktir ki, o günün iktidarı tarafından seçim 
sistemimize adlî teminatın getirilmesini müm
kün kılmıştır. Buna rağmen, mütaakıp devre
lerde seçim kaybeden C. H. U., adlî teminat ol
masına rağmen, seçimlerin meşruiyeti üzerinde 
münakaşa açmaya devam etmiş ve bu münaka
şayı 1961 Anayasası meriyete girinceye kadar 
yürütmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım; evvelâ Anayasa yö
nünden hukukî zemini tesbit etmek ve hâdise
leri onun üzerinde münakaşaya tâbi tutmak lâ
zımdır. Anayasamız seçim bakımından iki hü
küm ihtiva eder. Bunlardan bir tanesi 55 nci 
madde; «seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dere
celi. genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına 
göre yapılır...» Bu, seçimlerin vasıflarını tâyin 
eden temel unsurlardır. Anayasanın 75 nci mad
desi; «seçimler yargı organlarının genel yöne-
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tim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin baş
lamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde 
yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri 
yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden 
sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzluk
ları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin ka
rara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme göre
vi Yüksek Seçim Kurulunundur» der. 

Şüphesiz Anayasanın bu hükmüne muvazi 
olarak kanun vaz'edilmiş-ki, bu kanun 298 numa
ralı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki Kanundur - bu kanunun 
2 nci maddesi seçim esaslarını tesbit etmiştir, 9 
ncu maddesi seçim kurullarını, 14 ncü maddesi 
de Yüksek Seçim Kurulunun tarzı teşekkül ve 
terekkübü ile ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. 
Aynı maddenin 10 ncu fıkrası da seçimlerin dü
rüstlükle yapılması, düzen içinde yapılması hu
susundaki görevin Yüksek Seçim Kuruluna ait 
olduğunu da ayrıca tadadetmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, hemen şunu ifade 
etmek isterim ki; zaman zaman Sayın Başbaka
nımız, sayın kabine arkadaşlarımız, grup sözcü
lerimiz burada muhalefetin zorlaştığını ifade 
ediyorlar. Hakikaten muhalefet vazifesi güçlleş-
miştir. 1924 Anayasasından kalma alışkanlıklar, 
o devreye ait, o sloganları 1961 Anayasasının 
mer'i bulunduğu hukuk sistemi içinde uluorta 
kürsüye getirirseniz, hem Anayasa müessesele
rine karşı saygılı hareket etmemiş oluruz, hem 
de bu tarz muhalefetle memlekette bir netice is
tihsal etmek de mümkün olmaz, demokratik re
jime de faydalı olmaz. 

298 sayılı Kanun propagandaları serbesti 
esasına bağlamıştır. Türkiye'de propaganda 
alelıtlak serbesttir. Kanun dairesinde sınırlan
dığı haller yine kanunda gösterilmiş, birer bi
rer, yegân yegân tadadedilmiştir. 58 nci mad
dede propaganda yayınlarına ait yasaklar, 
64 ncü maddede törenlere ait yasaklar, 65 nci 
maddede de Başbakan ve bakanlara ilişkin ya
saklar... Bunu tesbit etmiş... Şahsi ve keyfî 
idare yok, siyasi ve keyfî tefsir yok, şunun bu
nun kendisine göre meseleleri değerlendirmesi 
yok; objektif olarak Kurucu Meclis Seçim Ka
nununu ve Anayasadaki temel prensipleri koy
muş. Bunlara aykırı hareket edilmesi halinde 
ne olacak? tşte meselenin çözüm noktası bu. Ka

nunun 174 ncü maddesini huzurlarınızda oku
mak istiyorum. 

«BtL kanunda yazılı suçlardan birini işli-
yenler veya bu kanunun uygulanmasına taal
lûk edip de genel hükümlere göre cezalandırıl
maları gerekenlerin sıfat ve memuriyetleri ne 
olursa olsun, haklarında umumi hükümler da-
iresnde kovuşturma yapılır.» 

Demek ki, 298 sayılı Kanunda derpiş edilen, 
tarif edilen cezai müeyyidelere bağlanan ef'alin 
Başbakan, bakanlar, müsteşarlar, umum mü
dürler, her kim olursa olsun, birisi tarafından 
ika edilmesi halinde, sıfat ve memuriyetine ba
kılmaksızın, 174 ncü maddeye göre takibat ic
rasını kanun Yüksek Seçim Kuruluna, ona ni-
yabeten, kademeli olarak vazife gören il seçim 
kurullarına, ilçe seçim kurullarına vermiş bu
lunmaktadır. Maddenin son fıkrasında: «İlgili 
kimseler ve siyasi partiler Ceza Mahkemeleri 
Usulü Kanunu gereğince şikâyetname vermek 
suretiyle kamu dâvasını tahrik ve müdahale 
edebilirler.» demektedir, tşte muhalefetin vazi
fesi burada başlıyor. 

Bu kürsüde meseleleri enine boyuna konu
şalım diyen arkadaşlara şunu hatırlatmak is
terim: Eğer iktidarın suç işlediğine kaanii ise
niz, kanunu ihlâl ettiğine kaanii iseniz onun 
merciini kanun göstermiş. 174 ncü maddeye 
göre gideceksiniz, delilleriyle birlikte teminat
lı, bağımsız Türk hâkiminin huzuruna çıkacak
sınız ve iddianızı yapacaksınız, kamu dâvasını 
açtıracaksınız. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) Bu yola gidilmemiş. Bir ay sonra Meclisin 
huzurunda gazeteden bir parça okunuyor. Mu
habir yazmış, acaba vakıaya uygun mu, değil 
mi? 

Muhterem arkadaşlarım; Yüce Meclis yar
gı organı değildir. Kuvvetler ayrılığı prensi
bine göre - Anayasanın 7 nci maddesi gayet 
sarih - yargı yetkisi bağımsız Türk mahkeme
lerine aittir. İrae edilen delili, ibraz edilen es
babı subutiyeyi ihticaca salih mi değil mi diye 
tetkik ve takdir hakkı siyasi heyetlerin değil
dir. Alınmıştır siyasi heyetlerden bu, kaza mer
cilerine verilmiştir. Niçin kaza mercilerine ve
rilmiştir? Bu Meclisler başka işlerle meşgul ol
sun diye. Başka türlü işin içinden çıkmamıza 
imkân yok. 
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Seçim biter tartışma bitmez. Elbette bir ta
raf kazanacak, bir taraf kaybedecek. Ama bu
gün bu kürsüde görüşen hatipleri dinlediğim 
zaman kaybetmenin fazlaca acısını çektiklerini 
anlıyorum. Çok hınçlı ve hırslı konuşmalar yap
tılar. İktidara ve onun grupuna lâyık olmıya-
cak, lâyık görülmiyecek ithamlarda bulundu
lar. Yazılı metinler elimizdedir arkadaşlar. Va
zifesini yapmamış bir muhalefet Meclis kürsü
sünde bu tarzda konuşamaz. Evvelâ gelir şu 
kanuni vazifemi yapmadım, ama şunları da 
söylüyorum der, belki bunlardan kendisi lehine 
bir netice çıkarmaya çalışır. Kanuni vazifesi
ni yapmamıştır, resmî merciinde takip yapma
mıştır, siyasi heyet önünde sadece demagojisi 
yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümetin sorum
luluğundan bahsediliyor. Seçimlerin dürüstlüğü 
üzerinde yapılan münakaşalar sonunda Hükü
met sorumlu. Buna karar veremezsiniz heyet 
olarak. Neden? Çünkü Hükümetin sorumlulu
ğunu seçim süresince denetleme ve gözetleme 
hakkı yüksek hâkimlere ait, Yüksek Seçim 
Kuruluna ait. Aziz arkadaşlarım, burada mer
ci tecavüzü var. Pu konuşmalar hep merci te
cavüzüdür. Husumetin teveccüh etmiyeceği yer
lere birtakım ithamlar yapılmaktadır ve asıl 
merciler bir tarafa itilmektedir. Gayet açık 
söyliyeyim; vatandaşlarımız demokratik rejime 
yürekten bağlıdır, reyini serbestçe izhar etmiş
tir. İzhar ettiği neticeye rıza göstermeniz şart
tır, lâzımdır, eğer demokrasiye inanıyorsanız. 
Seçimlerden mağlup çıkmış olmanın şu veya bu 
tesiri ile teşkilâtına karşı partiyi daha güçlü 
göstermek için bu tarz bahanelerle Hükümeti ve 
iktidarı töhmet altında tutmak siyasi yapımıza 
uygun bir hareket tarzı değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; seçimlerin meşru
iyeti meselesinin münkaşası o kadar kolay ve 
basit bir münakaşa değildir. «Seçimler meşru 
değildir.» Ne demektir bu? Seçimlerin meş
ruiyetine gölge düşürülmüştür. Hayır. Bu iddi
ayı yapan arkadaşlarımız şunu bilsinler ki, se
çimlerin meşruiyetinin münakaşası demek, bu 
Anayasa ve kanun sistemi içinde, hukuk düzeni 
içinde adlî makamların meşruiyetinin münakaşa
sı ve şüphesi demektir. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar) Burada serd edilen va
hiy ve mücerret birtakım iddialar, siyasi slogan 
olarak ortaya atılan sözler karşılıksız kalmıya-

caktır. Hiç girmek istemediğimiz bu konulara 
arkadaşlarımız kendi arzuları ile bizleri çektiler. 
Onun için sözlerimizin nef'i ve hasan konuşan
lara ve partilerine aidolacaktır. 

Şimdi önergedeki iddiaları birer birer ele 
alıyorum. 

1. «Hükümet başı, bakanları ve ileri gelen 
Devlet memurları A. P. lehine beyanat vermiş
ler.» 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet memurları
nı buraya kanştırmıyalım. Şu günlük siyasi çe
kişmeler içerisine bin bir meşakkatle hizmet 
gören şerefli insanları sokmıyahm. Onlar. ne 
şu partinin, ne bu partinin emrinde değildir. On
lar kanunların emrindedir, büyük milletimizin, 
hizmetin emrindedir ve Devlet memurudur. Par
tiler gelir, partiler gider; fakat Devlet memur
larında temadiyet vardır, onları bu tarz itham
ların içerisine sokmıyalım. 

«Hükümet başı, bakanları ve ileri gelenleri 
A. P. lehine beyanat vermişlerdir.» 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümet başı Sa
yın Başbakan her şeyden evvel A. P. nin Genel 
Başkanıdır. Bakanlar da milletvekili ve sena
tördür. Konuşmıyacaklar mı arkadaşlar? Ko
nuşmamasını mı istiyor sunuz? Nasıl olacak bu 
demokratik mücadele? Hiçbir zaman ne Hükü
met Başkanı, ne Hükümet azaları 65 nci mad
dede yazılı olan yasaklar dışında bu sıfatla be
yanda bulunmamışlardır. Radyo konuşmalarına 
bakmak kâfidir. Yüksek Seçim Kuruluna dâhil 
bir âza hâkim arkadaşın huuzrunda konuşmalar 
teype alınıyor. Memleket sathında yapılan ko
nuşmalar umumi efkârın malıdır. Elbette yapı
lan isnatlara, iftiralara, ithamlara, bühtanlara, 
«yapmadınız, beceremediniz, memleketi bu hale 
getirdiniz» şeklinde insafsız isnatlara iktidar 
partisi cevap verecektir. Bu sanki Türkiye'de 
yeni oluyormuş gibi bir his ve hava içinde ko
nuştu arkadaşımız. C. H. P. li sayın milletve
killerine soruyorum; 1963,1964 mahallî seçimler, 
ara seçimlerinde o zamanın Hükümet başkanı ve 
bakanları radyodan konuşma yapmadılar mı? 
Yurt sathında konuşma yapmadılar mı? Kendi
leri için kanuni ve mubah gördükleri bir hususu 
bugün iktidara bir töhmet vesilesi gibi tevcih 
etmelerinde insaf derecesini takdirlerinize bıra
kırım. 

«A. P. ne oy verilmesi için vatandaş üzerin
de mânevi baskı yapmışlar.» 
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Muhterem arkadaşlarım; yine muhalefetin 
organize çalışmadığı buradaki beyanlarından 
anlaşılıyor. Lütfedip A. P. Genel Başkanının 
bu sıfatla yaptığı konuşmaları takip buyursay-
dınız, hemen her konuşmasında vatandaşlara 
hitabı şöyle olmuştur: «Ben huzurlarınıza siz
den rey almak için gelmedim. A. P. olarak mem
leket meselelerini nasıl görüyoruz, memleketin 
selâmet yolları nerededir, hangi istikametlerde 
yapılacak icraat bu memlekete hayır getirir?» 
Bunları söylemiştir ve hiçbir zaman küçük süfli 
menfaatlerin, oy avcılığının peşinde koşmamış-
tır. 

Şimdi ikinci kısma geliyorum: A. P. ye oy 
vermiyen belediyelere Devlet yardımının yapıl-
mıyacağı meselesi. Genellikle sözcüler bu temas 
üzerinde ısrarla durdular. Şimdi bunun ger
çekle ilgisini tesbite çalışalım. 

Muhterem arkadaşlarım; C. H. P. Sayın Ge
nel Başkanı 18 . 5 . 1968 tarihinde radyoda 
yaptığı konuşmada aynen şunları söylemektedir. 
«iktidara yanlış tutumları için ders vermek, 
onu uyarmak lâzımdır. İktidar seçmen oylariy-
le bu dersi aldı mı, dersini veren vatandaşların 
işlerini çok daha dikkatli yapmaya mecbur 
olur.» İşte partizanlık buradan başlıyor. Menfi
sinde şu var : Falan kasaba, iktidara rey ver
meyin boykot yapın, o zaman bize neye rey 
vermedi diye size daha çok yaklaşır, daha çok 
eğilmek ister. İşte o zaman da hizmetler bol bol 
görülür...» Bunu radyodan ilân ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, ama biz bu parelele 
girmedik. Hiçbir zaman bu paralele girmedik. 
Şimdi burada vesikaları okuyacağım. Arkadaş
larımızın hulûs ile söyledikleri sözler, eğer bir 
endişenin mahsulü, bir rivayetin tesiri altında 
ise bu beyanımızdan sonra kanaatlerini tashih 
imkânı bulacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, seçim sırasında, bu 
konu, oldukça ele alınıp tartışılmıştır. Bir mu
halefet sözcüsü arkadaşım, Sayın Başbakana, 
Adalet Partisi Genel Başkanı sıfatiyle bu me
sele üzerinde durmadığını ve bütün iddialara 
karşı sakıt kaldığını ifade etti. Zannediyo
rum sâkite söz isnadedilemez. Ama burada öy
le olmuştur. Sâkit kalınmamıştır. Gayet açık 
konuşulmuştur. Yine arkadaşlarıma şunu hatır
latmak isterim. Sayın Genel Başkanımızın Bo-
lu'da yaptığı konuşma, Ereğli'de yaptığı ko
nuşma, Zonguldak'ta yaptığı konuşma, ilk rad

yo konuşması, son radyo konuşması, yapılan it
hamların tamamını ortadan kaldıracak kıy
mettedir, açıklıktadır. Her türlü şüpheyi, 
şekki ortadan kaldıracak vuzuhtadır. 

Sayın Genel Başkanımızın Zonguldak'da yap
tığı konuşma uzundur. Bu konuşmada plânlı 
kalkınma üzerinde geniş izahat verilmiştir. Tür
kiye'nin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkın
masının bir Anayasa emri olarak plânla yapıla
bileceği, yıllık icra programlarında neyin ne 
zaman, nereye yapılacağının yine plân esasla
rına göre tesbit edildiği ve bunun yürütüldü
ğü apaçık gösterilmiştir. 

Ereğli'de daha açık bir beyan vardır. Tür
kiye bir aşiret devleti değildir. Türkiye'de şah
si ve keyfî idare yoktur. Türkiye'de kanun 
hâkimiyeti vardır. Plânlı kalkınma vardır. Plân 
hedeflerine uygun yatıranların inikas ettiği 
yıllık programlar vardır. Binaenaleyh, bu prog
ramlar gereğince memleketin hangi bölgesine, 
hangi beldesine, hangi kentine, bucağına neyin 
yapılacağı, ne zaman yapılacağı bellidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun dışında ne 
istiyorsunuz? Siz bir vehim içerisine girmişsi
niz, o vehmin içerisinde mütemadiyen çabalı
yorsunuz. Hükümet Başkanı bu meseleyi tavzih 
etmedi. Etmiş, söylemiş, açıklamış. Ama siz 
inanmak istemiyorsunuz. Yine de belediyeler 
Adalet Partisi iktidarı tarafından, «Eğer rey 
vermezseniz hiçbir zaman himaye görmezsiniz» 
şeklinde bir vehmin altında âdeta seçim kay
betmeyi buraya bağlamak istiyorsunuz. Ama 
sizin Genel Sekreteriniz buraya bağlamıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bakınız C.H.P. 
Sayın Genel Sekreterinin bu konudaki müta
lâasına : «Adalet Partisi 1969 genel seçimlerin
de iktidardan mutlaka düşecektir.» Bu keha
net değişmiyen bir kehanettir ve 11 seçim 
yaptık, çok partili hayata girdiğimiz günden 
beri, Cumhuriyet Halk Partisi bunların hiçbi
risini kazanamadı. Ama her seferinde bu keha
net ortaya atılır. Zannediyorum, seçimden son
ra da bu sözlerin bir mecburiyet tarafı olacak
tır. 1969 seçimlerini inşallah idrâk etmek im
kânımız olur. 1969 dan sonra da tekrar görüş
mek imkânımız olur. 

Devam ediyor : «Belediyelerin A.P. iktida-
riyle beraber çalışmak zorunda kalacakları sü
re bir yıldan ibarettir.» Teselli ediyor teşkilâ-

_ 536 — 



M. Meclisi B : 83 1 . 7 . 1968 O : 1 

tını arkadaşlar. Bu propagandalara kapılmayın, 
şurada bir sene kaldı, nasıl olsa A.P. iktidar
dan düşecek, bu bir sene de nasıl olsa geçer. 
Kalanını da bizim iktidarımız zamanında, 
O.H.P. belediyesi, C.H.P. nin iktidarı elele yü
rütürüz, demek istiyor. 

NERMÎN NEFTÇİ (Muş) — öyle bir şey 
yok. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bunun altında daha önemli bir şey 
var, hanımefendi. 

«Türkiye'nin pek çok yerinde O.H.P. li bele
diye başkanları vardır.» Devam ediyor Sayın 
Genel Sekreter : «Bunlar üç yıla yakın süredir 
A.P. Hükümetiyle çalışmaktadırlar. Hepsi de 
görevlerini başariyle yapmışlardır, Şehirlerine, 
kasabalarına en iyi hizmet eden, en çok eser 
veren, en dürüst belediye başkanlarının ba
şında O.H.P. li belediye başkanları gelmekte
dir.» 

Şimdi bu iddiaları bir tarafa koyuyorum. Sa
yın C.H.P. Genel Sekreterinin sözlerine bakıyo
rum : «A.P. üç yıldır iktidardadır, en dürüst, en 
çalışkan, beldelerine en fazla hizmet eden beledi
ye reisleri de O.H.P. lidir.» O halde partizanlık 
bunun neresinde, lütfedin Allah için söyleyin. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Doğru, Hâşim 
fşcan onlara örnektir. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Hâşim îşcan meselesini, merhumun 
hâtırasını tâzibetmiyelim, burada saatlerce ko
nuşuruz. Yalnız Ambarlı Satraline yatırdığı
nız 1 milyar, gecekondulara tahsis edilen 6 mil
yonla yapılan bir geçidin çok üstündedir, 
iki geçidin çok üstündedir. Bunların müna
kaşasını yapmıyalım. Bunun münakaşasını 2 
Haziranda seçmen yaptı oylariyle değerlendirdi. 
(A.P. sıralarından alkışlar) Taşıdığı mânası bi
ze, şerefi bize yeter. Bunun üzerinde düşünmek 
de size kalır. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet olarak 
her meselede büyük hassasiyet gösterdik. Vak
tinizi, sabrınızı suiistimal etmemek için mese
leleri detaylı anlatmıyorum, ama eğer izin ve
rirseniz daha geniş, daha teferruatlı malûmat 
intikal ettirmek mümkün olacak. 

Bakınız, Cumhuriyet Halk Partili bir sayın 
Senatör, bir telgraf çekiyor : 

«Sayın Süleyman Demirel 
Başbakan 

Ankara 

«Partinizin yetkilileri ve bir kısım Hükümet 
üyeleri Adalet Partisi adaylanna oy verilmezse 
belediyelere yardım edilmiyeceğini söylemekte
dir.» Bugünkü iddianın aynı. «Bu Anayasa dışı 
ve millî iradeyi baskı altında tutucu beyanatları 
tasvibedip etmediğinizi kamu oyuna açıklama
nızı rica ederim. 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca» 

Biraz evvel huzurlarınızda beyan ettim. Sa
yın Genel Başkanımız, Sayın Başbakanımız mü-
taaddit yerlerde açık beyanlarda bulunmuştur. 

Bu senatöre verdiğimiz cevabı okuyacağım: 
«Sayın Hüseyin Atmaca 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara 

«Başbakanımız Sayın Süleyman Demirel'e 
göndermiş bulunduğunuz telgraf tetkik edil
miştir. 

«Türkiye'de seçimler açık, serbest ve dürüst 
olarak tarafsız ve teminatı haiz adlî cihazın 
murakabesi altında yapılmaktadır. Her siyasi 
parti kendi açısından düşündüklerini ve yapa
caklarını bildirmektedir. Bu durumda millî 
iradeye her hangi bir şekilde baskı yapıldığı 
söylenemez. Anayasamızın emri olarak kalkın
ma plâna göre yapılmaktadır. Adalet Partisi 
iktidarının hazırladığı ve Meclislerin kararı 
haline gelen İkinci Beş Yıllık Plânla, yıllık icra 
programı hizmetlerin mahiyet ve şümulünü 
tesbit ve târsin etmiştir. Bu keyfiyet de siz
lerin malûmudur.» Yani nereye, ne yapıla
cağı belli diyorum. «Hal böyle olunca aksine bir 
mütalâanın sıhhat derecesini tetkik ve takdir 
etmek zarureti vardır. Tek taraflı iddia hak
kında başkaca mütalâa beyanına imkân olma
dığını takdir edeceğinizi ümidederim. Saygıla
rımla. 

Devlet Bakanı 
Seyfil öztürk» 

Muhterem arkadaşlarım, mektupla olsun, 
telgrafla olsun yurdun şurasından burasından 
seçim mücadelesinin havası içinde siyasi reka-



M. Meclisi B : 83 1 . 7 . 1968 O : 1 

bet sebebiyle bize intikal etmiş olan nâbeca na
hoş her davranış, her hareket, fikrî seviyede de 
olsa, mutlaka takibolunmuştur, mutlaka cevap
landırılmıştır, bunlar da arkadaşlarımızın elin
dedir. Bunların hiç birisi bu kürsüye gelmedi. 
Ben isterdim ki, 0. H. P. Grupu adına konuşan 
arkadaşımız, «şu da vâla olmuştur, şu cevap da 
alınmıştır, bu dürüst bir harekettir, iyi bir hare
kettir,» desin, bir de müspetinden konuşsun. 

Muhterem arkadaşlarım, rey isteme mesele
si üzerinde de tartışıldı. Tunceli'nde milletve
kili arkadaşımız seçmenden rey istemiş. Beledi
ye Reisi Karabekir'de rey istemiş. Karabekir'-
de bulunan vatandaşlarımızı ben de iki defa din
ledim, dertlerini dinledim. Bana intikal eden 
şu idi : «Toprak dağıtımına başlanmıştır, bu
nun durdurulmasını istiyoruz.» 

Muhterem arkadaşlarım, Köy işleri Bakanı 
arkadaşımla görüştüm, 1968 programında dağı
tım vardır, bunun durdurulması mevzubahsola-
maz. Eğer durdursaydık, işte siyasi maksat ora
da. 140 kişinin elini sıktım, toplu halde geldiler. 
Kendilerine verdiğimiz cevap şudur : Toprak 
dağıtılmaya devam edilecektir, çünkü progra
ma alınmıştır. Seçimleri geçiversin... Hayır, se
çimleri geçiversin, yok. Seçimlerin zamanında 
da icrada devamlılık vardır, icra durmaz, icra 
durdurulamaz, dağıtım yapılacaktır. Oradaki 
bir belediye reisi adayı arkadaşımız da seç
menden oy istemiş. Müsaade ederseniz bundan 
daha tabiî ne olabilir? 

Şimdi, bu meseleleri bir gensoru mevzu ha
line getirip hükümeti ithama kalktığımız za
man, gensoru enflâsyonu dediğimiz şey kendili
ğinden ortaya çıkar. Nitekim böyle olmuştur, 
gensoru müessesesi ciddiyetini kaybetmiştir. 
Üzülerek söylüyorum, bir gün en ciddî mesele 
hakkında gensoru getirdiğimiz zaman inandıra
cak ne matbuatta tek bir insan, ne efkârı umu-
miyede bir tek insan bulacaksınız ve ne de mil
letin bir tek ferdini inandırmanız mümkün ola
caktır. Enflâsyon haline gelmiştir. Üstelik de 
biliyorsunuz, bu sözlerimizin riski olarak belki, 
ama bizim için şerefi mühimdir, Karabekir'de 
A. P. belediye seçimini kaybetmiştir. Kaybet
miştir, arkadaşlar, helâl olsun. Biz seçim ka
zanmanın peşinde değiliz. Bizim için mühim 
olan Devletin itibarlı ve haysiyetli şekilde hiz
metlerini yürütmek, demokratik, rejimi güç
lü hale getirmek, onu her seri tasalluta karşı 

korumak, serin elinden masum insanların hak
larını kurtarıp muhafazasına gayret etmektir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Oy istemeyi nâbeca, nahoş ve gayritabiî 
bulan arkadaşımızın, sayın sözcünün bu sözleri
ne C. H. P. Sayın Genel Başkanının şu cümle
leriyle mukabele edeceğim : «Soğukpmar'ı Baş
kentin Belediye Başkanı olarak vatandaşlarımı
za sunuyoruz. Yarın bunun başarı kazanması 
için elimizden gelen gayreti yapacağız.» «Oyu
muzu kullanacağız, tanıdıklarımızı, bildikleri
mizi oy kullanmaya inandıracağız, işi olan, gü
cü olan, ihmali olan varsa, onları sandık ba
şına gelmek için teşvik edeceğiz.» 

Ankara'da partisinin belediye reisi adayını 
kazandırmak için Genel Başkanı diyor M, ta. 
kibedeceğiz, işi olur olmaz, hastadır bunların 
hepsinin oyunu almak için seferberlik yapaca
ğız, konuşacağız, kovalıyacağız oy istihsal ede
ceğiz. Bu, normal, bu tabiî bir hâdisedir, gay
ritabiî değildir. Bizim, Tunceli'de sayın mil
letvekili arkadaşımız, seçmenden oy istedi mi 
gayriahlâki oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı bakanların 
Devlet vasıtalarını ve Devlet memurlarını A. P. 
lehine propaganda faaliyetinde kullandıkları 
yazıldı. Siyasi hayatta ithamın ve iddianın öl
çüsü yoktur, sınırı da yoktur. Çok şey söylenir, 
saatlerce söylenir. Biz bu iddiaların karşısında 
Hükümet olarak ve resmî belgelere dayanarak 
«hayır bunlar varit değildir», dersek, hükmü 
kim verecek? işte bunu Anayasa halletmiş, söz
lerimin başında söyledim. Anayasa halletmiş. 
Bir yerde umum müdür, müsteşar, bir yerde 
bakan seçimlerin süresi içinde kanunu ihlâl 
eden bir fiili ika etmişse mercii var, siyasi parti 
olarak hakkınız var. Kaç tane fiil için hangi 
mercie hangi delillerle müracaat ettiniz? Bun
ları lütfen getirin buraya. Bunlar büyük kesa
fet peyda edecek mahiyet alırsa, o zaman siyasi 
iktidarı suçlamak belki kolay olur. Ama, Türki
ye'de hâdise olarak iki tek hâdise var. Biraz 
sonra arz edeceğim, bakınız : 112 ağır ceza 
cumhuriyet savcısından 110 yer cumhuriyet sav
cısından gelen kesin bilgilere göre, söz konusu 
edilen 298 sayılı Kanunun şümulü içine giren, 
ahvali âdiyeden olan cürümler hariç (fiili mü
essir ve saire, cünha, cinayet, onların ayrı ta
kibi vardır) Bakanlar Kurulu üyeleri, müste-
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şarlar ve genel müdürler hakkında her hangi 
bir soruşturma ve kovuşturmaya tevessül ede
cek her hangi bir ihbar ve şikâyet intikal etme
miştir. 

îki hâdise var : Bunlardan bir tanesi YSE 
Genel Müdürlüğünde 5 nci Mmtaka Kontrol 
Amirliğinin yayın organı olan bir İMECE gaze
tesi varmış. Bu gazeteyi, seçim yasakları bakı
mından neşrini uygun bulmamışlar ve şikâyet 
intikal ettiği için de umum müdür hakkında ta
kibat yapılmış. Ancak tetkik sonunda bunun 
teknik mahiyette olduğu, sadece köy sorunları
na eğilen, siyasi yönü bulunmıyan bir gazete ol
duğu anlaşılmış, 25 . 6 . 1968 tarihinde takip
sizlik karan verilmiş. Bu, bir. 

İkincisi; Sayın Ulaştırma Bakanımız vazife 
seyahati icabı İstanbul'a gelmiş, uçaktan inmiş, 
orada Türk Havayolları Umum Müdürünün eli
ni sıkmış. Suç bu. Yani şimdi Türkiye'de seç
men oyuna tesir eden, âmme vicdanını dilhun 
eden, seçimlerin meşruiyetine gölge düşüren, se
çimlerin dürüstlüğünü ortadan kaldıran büyük 
hâdise... (A. P. sıralarından, alkışlar) Mesele 
kapanmamış, arkadaşlar. Bu da tahkik ve takip 
konusu. Bağımsız mahkeme takibediyor. THY 
Umum Müdürü hava meydanında bulunur
sa, bunu gayritabiî nasıl addedersiniz? THY 
Umum Müdürünün vazifesi uçuş emniyeti
dir, yer emniyetidir, seyrü sefer emniyetidir ve 
devamlı olarak Yeşilköy'de THY Umum müdü-
dürünün bulunması şarttır, lâzımdır. Bir ba
kan iniyor uçaktan, vazife seyahatine çıkmış, 
medeni münasebet.. Arkasını mı dönecekti 
arkadaşlar? 

Sayın Şefik İnan buradadır. Temsilciler Mec
lisinde Seçim Kanunu Komisyonunun Başka
nıydı, ben de âzasıydım. Bu madde tedvin edi
lirken münakaşasını yaptık. Şunlan söyledik : 
Bir sel felâketi olacak, bir yerde oldu, zelzele 
oldu, bir memleketin Hariciye Vekili geldi, Baş
bakanı gidiyor, dolmuşla taksi mi tutacak Sayın 
Başbakan? Olur mu böyle şey, arkadaşlar, Dev
letin temadiyeti var. Seçimlere giriyoruz, diye 
iki ay, üç ay Devlet kapılarını kilitliydim, san
ki bu memlekette herkes politikasını şu şu esas
lara göre yapıyor da, ona inanıyoruz; fakat Hü
kümetin başında bulunan, bünyesinde bulunan 
insanların başka türlü politika yapacağını düşü
nüyoruz... Bunun münakaşası yapıldı ve resmî 
arabalarla seyahat meselesi, ki bu, yüksek yar

gı organının içtihadı ile de takarrür etmiştir, 
yurt içindeki gezilerde, siyasi maksat olmaksı
zın, vazife gezilerinde her zaman bulunabilirler. 
Bir ulaştırma bakanı hava meydanında umum 
müdüre raslarsa umum müdürünün elini sıkar, 
umum müdürüne gerekli direktifi verir, bir ta
kım meseleleri öğrenir. Bir Dahiliye Vekili İs
tanbul'a gidecek, Emniyet Umum Müdürü kar
şısına çıktı mı kaçacak.. Olur mu böyle şey, ar
kadaşlar? Böyle anlamaya imkân var mı? İşte, 
getirilen mesele bu. Ulaştırma Bakanımızın Ye
şilköy Hava Alanında Türk Havayolları Umum 
Müdürünün elini sıkması meselesi büyük seçim 
suçu. Bu da takibediliyor. 

Bunun dışında, resmî belgelere göre, umum 
müdür, müsteşar ve bakanlar için intikal etmiş 
hiçbir şikâyet yoktur. Âmme dâvasını tahrik 
eden muhalefet partisine mensup tek arkadaş 
yoktur. 

Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımı
za atfen burada söylenen sözler tamamen yer
sizdir, mesnetsizdir, arkadaşlar. Gazetelere inti
kal etti; fakat muhterem arkadaşımız müdebbir 
bir devlet adamı, sözleri teypte. Resmen zabıtla, 
resmî vazifeliler huzurunda teypten geçirtmiş, 
zaptını tutturmuş, tekzibini yaptırmıştır. Aksine 
olarak da siyasi mücadelenin süresi içerisinde 
yaptığı her konuşmada bu isnat yapılmıştır. 
«Bizim hizmet felsefemiz şudur; biz rey avcısı 
değiliz,» diyerek açık konuşmalar yapmıştır, 
ama bütün bunlar bir tarafa, uluorta meseleleri 
buraya getirip vekil arkadaşlarımızı itham et
mek gibi bir havaya girilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı parti toplantı
ları, mahallî idare âmir ve memurlarının müsa
mahasından faydalanılarak A. P. li kışkırtıl
mış ve eli sopalı kimseler tarafından baskına 
uğradığı, Hükümet yetkililerinin bu konuda işi 
sükût ile geçiştirdikleri ve takibat için her han
gi bir tavra da girişmedikleri, bunları teşvik et
tikleri, tertibettikleri mânasına gelecek bir id
dia ile karşı karşıyayız. 

Aziz arkadaşlarım, seçimlere girerken Dahi
liye Vekilimizin idare âmirlerine yaptığı bir ta
mimi huzurunuzda okuyarak bu konuya başlı-
yacağım : 

«2 Haziran 1968 Pazar günü yapılacak se
çimler dolayısiyle bu dönemde mahallî mülkî 
âmirlerimize büyük vazifeler tereddübetmekte-
dir. 
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İlk plânda idarenin tutum ve davranışları 
ile tam bir tarafsızlık içerisinde olması ve va
tandaş üzerinde böyle bir inancın yaratılması 
lüzum ve zaruretine bir kere daha işaret etmek 
isterim. Bu bakımdan yapılacak her türlü ta
sarrufta girişilecek bütün iş ve işlemlerde bu 
kanaati sarsmıyacak, mevcut ortamı zedelemi-
yecek şekilde hareket edilmesinde büyük fay
dalar melhuzdur. 

Bugüne kadar tarafsız idarenin teessüsü için 
gösterilen çabaların seçimler dolayısiyle büyük 
çapta hassasiyet kesbeden umumi efkârda hata
lı tutumlar yüzünden değerinden kaybetmesi
nin katiyen kabul ve tervicedilmiyeceğinin bi
linmesi lâzımdır. 

Diğer taraftan bu seçim döneminde malî 
zabıta hizmet ve görevlerinin normal zaman-
dakilere kıyasla daha da önem kazandığı aşi
kârdır. Seçimlerin tam bir huzur içinde cere
yanı esas olduğuna göre, bunu temin edecek 
tedbirlerin de şimdiden ittihazı gerekmekte
dir. 

Muhtemel olayların önlenmesi bakımından 
bilinen mmtaka Özellikleri ve toplum eğilimi 
de göz önünde tutularak tedbirler alınmalı
dır. 

Bu arada seçim atmosferinden bilistifade 
bâzı kötü maksatlı şahısların zararlı birtakım 
ideolojik propaganda yapmaları veya bölücü 
faaliyetler göstermeleri her zaman için imkân 
dahilindedir. Bu da üzerinde hassasiyetle durul
ması icabettiren hususlardan biridir. Bu ba
kımdan aşırı cereyanlara ve bölücülük maksa-
diyle güdülen hareketlere karşı daima müte
yakkız bulunulmalıdır. 

Mülkî idare âmiri arkadaşlarımın yapıcı, 
yatıştırıcı, uzlaştırıcı tutum ve davranışları ile 
devlet otoritesinin ve nizamının korunmasında
ki üstün gayret ve hassasiyetlerinden emin bu
lunmaktayım. 

Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğinin 
ifa edilmesini önemle rioa ederim. 

Dr. Faruk Süikan 
İçişleri Balkanı 

Muhterem arkadaşlarım, Dahiliye Vekilimi
zin bu tamimini okuduktan sonra bir istidlal 
yapmamak kabil değil. 

«A. P. çoğunluğu bu önergeye müspet oy 
vermelidir. A. P. bu önergeye müspet oy ver-
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mediği takdirde suçluların destekçisi olarak 
tarihe geçecektir.» 0. H. P. Grupu adına yapı
lan konuşma. 

Şimdi, 1946 seçimlerinden evvel C. H. P. Ge
nel Sekreterliğinin bir tamimini burada hatır
latmakta fayda var. 

«İdare âmirlerine, 
Mahallî jandarma ile işbirliği yaparak 

C. H. P. ne seçim kazandırmanızı rica ederim. 
Tevf ik Fikret Sılay» 

(A. P. sıralarından gülüşmeler) 
Bu da tamim. Bu, Dahiliye Vekilinin tami

mi, o da 1946 nın tamimi. Bu tamimi eline alan 
Akçakoca Kaymakamı merhum Fuat Arna, ce
binde beş parası yok, istifayı basar ve siyasi 
mücadeleye atılır. Buralardan geliyoruz, arka
daşlar. Onun için şu sözlerinizin altına... (C.H.P. 
ve A. P. sıralarından karşılıklı müdahaleler) 

Şu sözlerinizin altına; «eğer bu önergeye oy 
vermezseniz suçlu olarak tarihe geçersiniz» de
mek kolaydır. (0. H. P. sıralarından gürültü
ler, karşılıklı konuşmalar) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmiyelim 
ve bağırarak karşılıklı görüşmiyelim. Sayın 
Çanga, lütfen sükûneti muhafaza edelim. 

DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Çanga, elimde bir tutanak 
var, eğer müdahaleniz devam ederse bu konu
da saatlerce konuşabilirim. Çünkü bilirim İd, 
zulmü yapan bilmez, zulmü çeken bilir, mille
tin çektiğini dile getiririm. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Bu tutanak 1946 seçimlerinden sonra Mec
liste cereyan eden müzakerelerin zabıtları ile 
doludur. Bunların içerisinde, öyle kentler, ka
sabalar var ki, C. H. P. ne çıkan rey kasaba 
nüfusunun bir mislidir. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler, C. H. P. sıralarından gürültüler) Bun
ları açmıyalım, onun için şu tarihin arşivinden 
vazgeçin de; tarihin arşivi dolu, boş yeri kal
madı, biz de doldurmaya niyetli değiliz. (A. P. 
sıralarından alkışlar, A. P. ve 0. H. P. sırala
rından karşılıklı müdahaleler) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmiye
lim efendim, sükûneti muhafaza edelim. 

DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (De
vamla) — Senirkent meselesi «İsyancılar..» 
(C. H. P. sıralarından, «Abana, Abana» sesle
ri) «İsyancılar) adı altında bir tiyatro eseri 
olarak sahnelerimizi süslemektedir, seyreden 
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C. H. P. liler 1946 seçimlerinin hangi hava için
de cereyan ettiğini espirisiyle orada görebilir
ler. (0. H. P. sıralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, bu seçimlerde bü
tün yurtta... 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Kırşehir'i niye kaza yaptınız? (A. P. 
ve 0. H. P. sıralarından karşılıklı müdahaleler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı gö-
rüşmiyelim. Sayın Mehmet Yardımcı, lütfen sa
kin olun efendim, Sayın Esatoğlu, siz de... Hak
kınız yok müzakereleri böyle ihlâl etmeye, efen
dini. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu seçim
lerde bütün yurtta, teessürle ifade etmek iste
rim ki, 11 vatandaşımız ölmüştür ve büyük bir 
kısmı hafif yaralı olmak üzere 119 vatandaşı
mız da yaralanmıştır. 

Meseleyi bir mukayeseyle esas olduğu için, 
1963 seçimleriyle değerlendirmek istemiyorum. 
Ama mahallî seçimlerin hususiyeti var, muh
tar seçimlerinde; (köydeki gayrisiyasi rekabet, 
düşmanlıklar, hattâ kan dâvası, buna muvazi 
birtakım husumetler, tarla ihtilâfları dâhil...) 
oy dağıtma yüzünden genellikle cinayetlerin 
köylerde seçimler dolayısiyle biraz daha fazla 
işlendiğini ortaya koyuyor. 

1968 in 11 ölüsüne karşılık, 1963 te mahallî 
seçimlerde 15 vatandaşımız ölmüştür, 104 va
tandaşımız da yaralanmıştır. Yine burada ko
nuşan arkadaşlarımız yalnız 1968 seçimlerinden 
bahsettiler ve buna göre meseleyi değerlendirme
ye çalıştılar. 1963 seçimlerinde 15 ölü, 1968 se
çimlerinde 11 ölü. Azdı çoktu münakaşasını yap
mıyorum. Demek ki, mahalî seçimlerde genellik
le bu çatışmalar olmaktadır ve bundan da telefi 
nefse giden hüzün verici hâdiseler, müessif hâdi
seler doğmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, dün Ö. H. P. iller kong
resinde yapılmış bir konuşmanın Hükümeti il
gilendiren kısmı dikkatimi çekti ve üzerinde 
ehemımiyetle durduk. Bu kongrede konuşan sa
yın O. H. P. Genel Başkanı aynen şunları söy
lüyor: «Emirdağ ve Bingöl - Kiğı olaylarına 
da değiniyorum. Tahkikatların ört - bas edil
diğini, partililere tecavüzün bulunduğunu fa
kat Hükümet idaresinin tarafsızlığının yok ol
duğunu...» belirttikten sonra «Tahkikatı neti
cesiz bırakmak için her marifet yapılıyor.» | 
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Şimdi Emirdağ'da, Bingöl - Kiğı'da olaylar 
olmuş, bu olaylar takibedilmemeşi, anladım, 

Tahkikatı neticesiz bırakmak için de iktidar 
her marifeti yapıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu marifet mese
lesini sonra izah edeyim müsaadenizle de evve
lâ şu hâdiselere bakalım: 

«Bingöl - Kiğı'nın: 25 . 5 . 1968 günü men-
suboldukları C. H. P. ne oy toplamak için 
propaganda gezisine çıkan Kiğı ilçesinde dâva-
vekilliği yapan Celâl Yazıcı ile Elâzığ ili avu
katlarından Zeynelâbidin Yurtsever'e mezkûr 
ilçenin Adaklı bucağına bağlı ilbey köyünün 
Şeytandağı mevkiinde pusu kurularak ateş edil
diği, bunun sonucu Celâl Yazıcı'mn yaralandı
ğı..» - Bir arkadaşımız beş ölü var, on yarak var 
dedi, bir arkadaş yaralanmış - «Faillerin aynı il
çenin İnatlı köyü halkından Kâmiloğlu 1950 do
ğumlu Eyüp Yurtman ile Rahmioğlu, 1948 do
ğumlu Akif Gençyiğit olduğu tesbit edilmiş ve 
suç âleti olan iki aded 16 No. tek kırma av tüfe
ği ile birlikte her ikisi de yakalanarak adalete 
teslim edilmiştir. Suçlular sorgularını mütea
kip tevkif edilmişlerdir. Halen cezaevindedir-
ler.» Bu bir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Bingöl mevzuun
da hemen arz edeyim, Ulus Gazetesinde çok 
hayali bir haber çıkmıştır. Bingöl Valisi bu ko
nuda biraz evvel okuduğum bilgileri de içine ala
cak tarzda bir tekzip göndermiştir, ümidediyo-
rum bu tekzip bugün, yarın Ulus Gazetesinde 
çıkar. 

Emirdağ'mdaki mesele; «31 . 5 . 1968 gecesi 
saat 24,00 sıralarında Emirdağ ilçesine bağlı 
Davulga bucağının Ören köyünde Haliloğlu, 1948 
doğumlu Ali Çekiç, aynı köy halkından Osman-
oğlu, 1945 doğumlu Hüseyin Çetinkaya, Hacı-
oğlu, 1933 doğumlu Halil Yıldız, Ahmetoğlu, 
1940 doğumlu Şerafettin Koksal, Hasanoğlu, 
1944 doğumlu İsmail Çetinkaya adlı şahıslarla 
parti ve oy verme konusunda çıkan münakaşa 
ve kavga sonunda yaralanmış, 2 . 6 . 1968 gü
nü ölmüştür. Olay sanıkları yakalanmış ve sor
guyu müteakip de tevkif edilmişlerdir.» Bu da 
tevkif edilmiş. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Emirdağ ve 
Bingöl - Kiğı'da cereyan eden hakikatlarin ört
bas edildiği, iktidarın marifetle bu işleri kapat
tığı yolundaki C. H. P. Sayın Genel Başkanının 
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bu husustaki beyanı ile fiilî vakıa, hâdise, zati 
hakikat burada bütün çıplaklığiyle meydanda. 
Ben C. H. P. li idareci arkadaşlarımdan rica 
ediyorum, Devletin arşivleri her zaman açıktır, 
lütfetsinler, Genel Başkanlarına yanlış malûmat 
vermesinler. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, seçim havası içeri
sinde bâzı mehafil, çevreler cereyan etmiş hâ
diseleri çok değişik şekilde efkâra intikal ettir
mişlerdir. Bu tesirlerdir ki, öyle zannediyorum, 
muhalefet partilerine mensup bir kısım millet
vekili arkadaşlarımızı tehevvüre sevk etmiştir, 
endişeye sevk etmiştir ve o gazetelerde okuduk
ları, duydukları şeyleri araştırmadan, tetkik et
meden bu kürsüde dile getirmektedirler. Resmî 
malûmata agâh oldukları takdirde meselelerin 
hakikî hüviyetini tesbit mümkün olur ve böyle
ce lüzumsuz heyecanlara, tansiyon kabarmaları
na da lüzum ve hacet kalmaz. 

Şimdi Çorum'da cereyan eden bir hâdise var. 
Çorum'da açık yer propaganda toplantısı sıra
sında konuşmacıya müdahale. «Yuh» çekmek 
suretiyle müdahale yapılmış, bilâhara Cumhuri
yet Savcısına davacı olmadıklarını bildirmişler. 
Mağdurlar, arabanın iki aded camı kırıldığı id-
diasiyle, antenin koparıldığı iddiasiyle dönmüş
ler, gelmişler, davacı olduklarım söylemişler, 
tahkikat açılmış, devam ediyor. 

Çanakkale'de kapalı yer toplantısında konuş
macının, bir bağımsız adayın tecavüze uğraya
cağına dair bir ihbar alınmış, «Bu şahısta bıçak 
vardır.» denmiş, polis derhal müdahale etmiş, 
üzerini aramışlar, ekmek bıçağı çıkmış ve şahsı 
toplantı yerinden uzaklaştırmalar, toplantı de
vam etmiş. 

Nevşehir'de kapalı yer propagandası yapı
lırken tas, sopa ve küreklerle hücum olmuş. Nev
şehir ilçe merkezine bağlı Acıgöl bucağında 
25 . 5 . 1968 günü saat 20,00 sıralarında. Bu 
hâdise C. H. P. liler ve C. H. P. den M. P. ne, 
M. P. den 0. H. P. ne geçmiş olan vatandaşla
rın o toplantıda yaptığı bir hâdisedir. Radyo 
ve buz dolabı tahribedilmiştir. Burada kahve 
sahibi A. P. li Mehmet özyiğit, buz dolabını ve 
radyosunu tahribetmişler. tki tarafın kavgası
nı yatıştırmışlar. Bu arada Türk bayrağı yır
tılmış. Olaylar sırasında bir el silâh atıldığı 
iddialar arasında. Tahkikat aynı şekilde de

vam etmiş. Suçlular hakkında kamu dâvası 
açılmıştır, takibedilmektedir. 

İstanbul'da cereyan eden hâdise; Kemal Ne-
bioğlu'nun konuşması sırasında bilinmiyen bir 

; şahıs tarafından salonun ışıklarının söndü-
1 rülmesi hâdisesi. Bu da takibedilmiştir, tahkik 
i edilmiştir ve kanuni muamele yapılmıştır., Ka-
| palı yer propagandası yapılırken IstanbuT-
| da engel olmak hareketi vardır. Bu toplantı 
{ A. P. ne aittir. Site Talebe Yurdunda kalan 
! sol eğilimli bâzı öğrenciler toplantıyı dağıt

mak istemişlerdir, Zabıta müdahale etmiş, top
lantı devam etmiştir. 

İzmir'de meydana gelen bir hâdise var : 
| Konuşmacıya müdahale ve alehte tezahürat. 
| Ödemiş ilçesinde düzenlenen T. 1. P. kapalı yer 

propaganda toplantısıdır. Arka kısımlarda 
bulunan bâzı şahıslar menfi tezahürat yap
mışlar. Güvenlik tedbirleri alınmış, gerek ko
nuşması olarak Çetin Altan, gerek Mehmet Ali 
Aybar ve İzmir İl Başkanı Güney Dinç ko
nuşmalarını devam ettirebilmişlerdir. Yani in
kıta olmuş, fakat toplantı dağılmamıştır, söy-
liyeceklerini söylemişlerdir. Evrak, tahkikat 
hazırlanmış, hazırlık tahkikatı bitirilmiş, Cum
huriyet Savcısına evrak tevdi edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım,, zamanınızı almı-
yayım; bu hâdiseler adlî zabıta hâdiseleridir 
ve kanunların icabı olan tahkikat, adlî za-

• bıta vazifesi yürütülmektedir; müstakil mah
kemelere, hâkimlere tevdi olunmaktadır. 

T. 1. P. nin Fatsa toplantısı üzerinde durul
du. İlçenin Park Sinemasında kongre yapıla
cağı ve bu kongreye Genel Sekreter Nihat 
Sargın, Kocaeli Senatörü Hikmet İsmen, Kars 
Milletvekili Âdil Kurtel ile Malatya Millet
vekili Şaban Erik'in özel vasıtasiyle Fatsa'ya 
gelmeleriyle hazırlık yapılmış. 2 Nisan 1968 
akşamı «çağrı» başlıklı, aşağıda metnini oku
yacağım beyanname bâzı şahıslar tarafından 
evlerin altına, caddelere ve sokaklara dağıtıl
mış. Şimdi dağıtılan beyanname şu : 

«Çağrı : Fatsalı uyan! Şahlandın, yarın senin-
kiler, bizimkiler geliyor, emeğinin hakkı için,, 
kurtuluşun için çalışanlar geliyor, Aybar ge
liyor, Aren geliyor, Altan geliyor, Boran ge
liyor. Fatsalı, tefecilere, yobazlara, seni so
yanlara karşı örgütlen. Seni ırgat, seni mara
ba sayanlara karşı birleş. Sen açsın, ağala
rın tok. Köylüm; ilâcın yok, suyun yok, yo-
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lun yok, soyucuların çok. Gözünü aç artık, 
ağanın toprağında, zenginin parasında hakkın-
var. Allah Peygamber sözü ile seni sömüren
lere inanma, sana Yakup Demir'in öğütü var, 
Nâzım Hikmet öncümüzdür.» (A. P. sıralarından 
gürültüler, «Allah kahretsin, yuh» sesleri.) 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Onu 
siz yazdırttınız ve siz dağıttınız. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Ekinci, Adalet Partisine men
sup hiçbir vatandaş şu kelimeleri yan yana 
getirip böyle bir felsefenin, böyle bir kola
mın kudretine sahip değildir. Allah bizi o kud
retten mahrum etsin. (A. P. ve T. 1. P. sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ekinci istirham ediyo
rum; oturduğunuz yerden müdahale etmeyi
niz. 

TARİK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Tertipler malûmdur, mahkemece tescil edil
miştir o. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bu broşürün, yalnız Türkiye'de kar
deş kavgasını tahrik etmek istiyen, Türkiye'
de barışı ve huzuru bozmak istiyen, Türki
ye'de demokratik rejimi bu tarz hareketlerle 
tahribetmek istiyen ve milletçe malûm olan 
bir zihniyetin kaleminden çıktığı aşikâr. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Çok aşağılık 
adamlar dağıtmış onu. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Şaban Erik, munatabolmak 
istemem. 28 Nisan günü gençlerle beraber 
eli sopalı Kızılay'da Anıt önünde nasıl teşci 
ve teşvik ediüi hareketlerle kanunu ve nizamı 
ihlâl ettiğiniz de resimleriyle burada. İsterse
niz gönderebilirim. Dünyanın her yerinde si
zin zihniyetinizde olan partiler daima nizam ve 
kanun düşmanı olmuştur. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Çok kolay ya
lan söylüyorsun. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, T. 1. P. Ge
nel Başkanı tarafından çekilen telgraf ve 
verdiğimiz cevabı arz etmeden evvel bu beyan
name üzerine cereyan eden hâdiseyi resmî bil
giye dayanarak, raporlara dayanarak intikal 
ettirmek istiyorum. 

Bu, «çağrı» dediğimiz beyannamenin ya

yılmasından sonra halk büyük bir infiale 
kapılmış ve kongrenin yapılacağı sinemanın 
önünde toplanmış, protesto gösterisinde bu
lunmuşlar. Ö sırada, (biraz evvel ağır itham
larda bulundular.) Devletin meşru kuvvetleri, 
zabıta kuvvetleri, güvenlik kuvvetleri derhal 
hâdiseye müdahale etmiş, hiçbir kayırıcı ta
rafı yok. Eğer böyle bir müdahaleyi başarı 
ile yürütememiş olsalardı işte o zaman o top
luluğun hareketi içerisinde salofida bulunan 
dokuz arkadaşın telefi nefsetmesi bile müm
kün olurdu; topluluk hareketidir.. Zabıta 
şuurla, vatanperverce, hassasiyetle (şayanı şük
randır) vazifesini yapmış ve orada sizin par
tinize mensup bir milletvekili de yetkililere te
şekkür etmiştir. Canınızı kurtanncaya kadar 
teşekkür ediyorsunuz, ondan osnra da ne ge
lirse söylüyorsunuz. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar.) Girmeyin bu sıkıntılı işlere 
de biz de kurtarmaya mecbur olmıyalım. (A. P. 
sıralarından alkışlar, gülüşmeler.) 

Muhterem arkadaşlarım, yayılan haber şu: 
«T. 1. P. ilçe başkanı tartaklandı, yerlerde sü
ründü.» Bu tamamen asılsız ve kasıtlı bir ha
rekettir. En ufak bir tartaklanma yoktur. Var
sa söyleyin.. Nitekim muhterem arkadaşlarım; 
aldığımız bilgiye göre, idari ve adlî mercilere 
bu konuda bir şikâyet de yapılmamıştır, şikâyet 
de yok. Demek ki, tartaklandı, yerlerde sürün
dü, bilmem ne yapıldı, bunlar hep provokas
yon, bunlar hep o. Topluluk hareketleri yapa
caksınız, birtakım heyecanlar yaratacaksınız, 
bunları yayacaksınız, agrandize edeceksiniz, 
böylece partinin ideolojisini yaymaya çalışa
caksınız. Bunlar belli metotlardır, enternasyonal 
metotlardır bunlar, yalnız Türkiye'ye ait me
tot değil. (Malatya Milletvekili Şaban Erik'in 
anlaşılmıyan bir müdahalesi ve A. P. sıraların
dan «sus ulan» sesi). 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, 
orada «ulan» kelimesini kullanıyorlar, Meclis 
Çatısının altında. 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı bu şekil
lerde görüşmiyelim lütfen. Siz de susun lütfen, 
her lâfa müdahale etmeyin. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Sayın Başkan 
düpedüz yalan söylenirse.. 

BAŞKAN — Efendim bunları tekzibetme-
nin yolları var. Müdahale ile olmaz ki bu Sa
yın Şaban Erik. İstirham ediyorum. 
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DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Şimdi hâdise bu merkezde iken 
T. İ. P. Genel Başkam Sayın Başbakanımıza 
şu telgrafı çekiyor. Fatsa hâdiseleri bıı : 

«Seçim kampanyasını acımak için arkadaş
larımla Ordu'ya müteveccihen hareket ederken 
Fatsa^da cereyan eden olayların daha geniş 
ölçüde Ordu'da tekrarlanacağını ve şahısları
mızı hedef alan saldırılar olacağını öğrenmiş 
bulunuyorum. Demokratik Anayasa düzenini 
temelden tahrip ve seçim emniyetini yok eden 
bu gibi olaylar Hükümetinizin partimize kar
şı aylardan beri tuttuğu iftira kampanyasının 
ve tahriklerinin bir sonucudur. Zorbalığa teş
vik eden tutumunuzla bir orman kanunu or
tamı yarattığınız, Anayasa, hukuk Devletini ve 
demokratik düzeni sistemli olarak tahribe yö
nelmiş bir tutum içinde bulunduğunuz anlaşıl
maktadır.» Tarih önünde mesuliyetimizi hatır
latıyor. Buna karşı verdiğimiz cevapta muhte
rem arkadaşlarım, Devlet mesuliyeti taşımanın 
ve Hükümet olmanın ağırlığı içerisinde mese
leyi tetkik ederek, tahkik ederek olduğu gibi 
ilgiliye tebliğ etmek seklinde olmuştur. Mü
saadenizle o cevabımızı da arz edeyim : 

«Başbakanımız Sayın Süleyman Demirel'e 
göndermiş bulunduğunuz telgrafta ileri sürü
len hususlar tetkik olunmuştur. 

Fatsa^da cereyan eden hâdiselere adlî ma
kamlar el koymuştur. T. t. P. Fatsa ilçe kong
resinin başlamasından önce ev ve dükkânların 
kapıları altına ve sokaklara «çağrı» başlığını 
taşıyan, münderecatı sizin malûmunuz bulunan 
ve «Nâzım Hikmet öncümüzdür» cümlesini ih
tiva eden, sınıf kavgasını tahrik edici ve kar
deşi kardeşe düşman etmek istiyen bir beyan
namenin atıldığı öğrenilmiştir. Bu beyanname
yi okuyan bâzı kimselerin infiale kapılarak gös
teri yapmak istemeleri üzerine zabıtaca gereken 
terbirler alınmış ve hareket zararsız hale ge
tirilmiştir. Hususiyle mahallî zabıta imkânları
nın yanı sıra ilden de takviye istenmiş ve gön
derilmiştir. Başta Ordu Valisi olmak üzere yet
kililer Fatsa'ya gelerek kanuni vazifelerini yap
mışlardır. Alman bütün bu kanuni ve müessir 
tedbirler ortada iken Cumhuriyet Hüküme
tinin zorbalığı teşvik ve bir Orman Kanunu or
tamı yarattığı yolundaki ithamınız haksızdır, 
gerçek dışıdır. Ordu ilinde bâzı tertiplere mâ-

I ruz kalacağınız yolundaki istihbaratınızın da 
I hakikate uygun olmadığı ve vehimden ibaret 
I mlunduğu Ordu ili kongrenizin cereyan tarzı 
I ile görülmüştür. 

Türkiye'de kanun hâkimiyeti vardır. Şahıs-
I ların ve partilerin fiil ve hareketlerinin şüphe-
I siz Anayasa ve kanunların çizdiği meşruiyet 
I sınırları içinde olması lâzımdır. Vatandaşları 
I kanun dışı hareketlere teşvik ve tahrik etmek-
I ten kaçınmak zaruridir, şarttır. Anayaasmızm 
I hususi maksada göre yorumlanması ve kanun-
I lan ihlâl etmek için yapılan zorlamalar asla 
I tasvip görmez. Kanunlar hakların meşru yolda 
I istimalini himaye eder. 
I Cumhuriyet Hükümeti kanunları tefriksiz 
I tatbik etmektedir. Vatandaşları tahrik ederek 
I kanunsuz davranışlara sürüklemekten dikkatle 

kaçınılmasını ve bu bakımdan sorumluluğunuzu 
I cevaben sizlere hatırlatmayı lüzumlu ve zaruri 
I görmekteyim. 
I Devlet Bakanı 
I Seyfi öztürk» 

I («Tarihi ne» sesleri) 16 . 4 . 1968. 

LEBÎT YURTOĞLU (İzmir) — O beyanna-
I meyi basanlar tesbit edildi, mahkemeye verildi 

mi? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De-

I vamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu seçim-
I 1er dolayısiyle bir kısım muhalefet İM temayı 

işlemiştir. Hususiyle C. H. P. şu stratejiyi ta-
kibetmiştir: Propagandada vaid, menfaat te
ması, ondan sonra da iktidarı kötüleme, kötü 
gösterme teması. Bu genellikle ısiyasi propa
gandalara hâkim olmuştur. 

Nasıl işlenmiştir bu? Radyo konuşmaları 
burda, Türkiye sathında yaptıkları konuşma
ları meydanda, arşivlere geçmiştir hepsi. Her 
vatandaşın ne istediğini, ne ihtiyaç içinde bu-
lunduğnu nazara alarak hesapsız, kitapsız, ak
im izanın almıyacağı birtakım vaidlerde bu-

I lunulmuştur. Birinci kısım bu. 
Radyo konuşması yapılıyor... Bunları niçin 

söylüyorum? Biraz evel konuşan hatiplerden 
birisi «Siyasette temel ahlâk olmalı, ahlâk ve 
fazilete dayanan bir rejim olan demokraside 
propagandalar ahlâki olmazsa demokrasi soy-
suzlaşır» dedi. Bu eski bir Fransız yazarına 
ait bir söz. Bunu ifade etti. Şimdi ahlâki öl-

I çüler içinde propaganda nasıl yapıldı; bir de 
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bunu muhalefet açısından değerlendirmemiz 
lâzım. Radyo konuşmalarında bakıyoruz, or
man köylülerine hitabediliyor: «Sen fıkrasın, 
senin iki keçin var, sen ısdırap içindesin, sen 
başı boş bırakılmışsın.» Başında bir Devlet var, 
Hükümet var, Adalet Partisi iktidarı o ağaç
ların devleti, insanların devleti değil, ağaçla
rın devleti. Vatandaşı hem bize, hem ağaca düş
man ediyor. 

Bir ikinci konuşmada bir küfeciyi ele alı
yor: «Sırtında taşıdığın şeyi yiyebiliyor mu
sun?». Bu C. H. P. Genel Sekreterine aittir. 
«Sırtında taşıdığını yiyebiliyor musun ve ebe
diyen taşımaya devam edecek inisin? Eğer de
vam etmek istemiyorsan düzeni değiştirelim.» 

Sonra dönülüyor, köylü vatandaşlara hita
bediliyor ve Adalet Partisinin köye hizmet et
mediğini, köylünün cebine yüz girdi ise bunun 
seksenini aracının ve tefecinin aldığını, köy
lünün soyulduğunu anlatıyor. Rüşvet almış yü
rümüş, iltimas almış yürümüş, partizanlık al
mış yürümüş... Bunlar «seçim zamanında bol bol 
ortaya atılmış olan sloganlardır. Ve öyle bir 
tema işlenmiştir ki, Adalet Partisi her kötü
lüğün sebebidir, her kötülüğün içerisinde A. P. 
vardır, memleket kapkaradır, ümitsizdir, mem
lekette hiçbir şey yapılmamaktadır.. Bu vazi
yet içerisinde seçmen vatandaş reyini »ol par
tilere, ortanın solundaki partiye vermelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bunun ahlâ-
kilik yönünden değerlendirilmesini takdirleri
nize ve insafınıza bırakırım. Mesuliyet taşıyan 
milletvekili, mesuliyet taşıyan parti 'sözcüsü, 
mesuliyet taşıyan parti ki muhalefet partileri 
de taşımalıdır, taşıması lâzımdır - bu tarz ko
nuşulmaz. Bu memlekette plân vardır, bu memle
kette yatırımların kaynaklan vardır, kaynak
ların hududu, şumülü bellidir, yapılacak işler 
bellidir. Bunlar burada günlerce münakaşa 
edilmiştir, resmî belgelere bağlanmıştır, ama 
seçim zamanında plân da unutulmuştur, iktisa
di kurallar da unutulmuştur, bunlar ulu orta 
radyolarda, meydanlarda 'söylenmiştir. 

Şimdi bunların arasında T. t. P. le paralel 
olanları var. Biraz sonra sloganları okuyaca
ğım. Din isıtismarcılğı var, bölgecilik var, mez
hep çatışmalarına memleketi götürecek tahrik
ler var, .servet düşmanlığı başta; zaten umumi
yetle muhalefet partilerimizden üçü, dördü di

yebilirim, işe evvelâ fukara edebiyatı ile baş
lıyor, zenginin neden zengin olduğunu, fuka
ranın neden fukara olduğunu anlatıyor, sonra 
da fukarayı zengine düşman edip zenginin pa
rasında senin hakkın vardır diyerek bir iç ça
tışmasına kadar götürmek istiyor. 

Burada konuşan sayın muhalefet sözcüleri 
dediler ki : «Hükümet cevap verdi birçok şey
lere, konuştu.» Konuşmaması mı lâzımdı? Ce
vap mı vermiyecekti? Buna imkân yok. Çünkü 
demokraside iddia ve müdafaa, karşılıklı iddi
alar, karşılıklı müdafaalar eşit şartlar içinde 
yapılmaktadır, yapılagelmektedir. Türk hâ
kimi hüküm vereceğine göre bir tarafın sözü
nü dinleyip de hüküm verirse hüküm adlî ol
maz, daha doğrusu âdil olmaz. Elbette karşı 
tarafın da sözlerini dinliyecektir. 

Biz ne yaptık? Muhterem arkadaşlarım, 
Adalet Partisinin radyo konuşmalarını, Adalet 
Partisi G-enel Kurul âzalarının, mebus ve se
natörlerinin yaptığı konuşmaları lütfen temin 
ediniz ve bunları tetkik ediniz. Bunların hiç
birisinin içerisinde yalan, iftira, tezvir, teca
vüz yoktur arkadaşlar, tşte ahlâka uygun po
litika bu, temeli ahlâk olan siyaset bu. Geti
rin bir tanesini gösterin, deyin ki filân günü 
radyo konuşmasında falan milletvekiliniz şun
ları söyledi... 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Talât 
Asal'ı dinledik. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Söylememiştir, getirin söyleyin kar
deşim Biz sizi dinledik, bunları getireydiniz. 

Şimdim elimizde bu konuşmaların bir iüri ta
nesi var ki, bunlara cevap vermeden geçemiye-
ceğim : 

Adalet Partisi köylüleri düşünmemiş, ya
bancı tütün tüccarları ve aracıları düşünmüş
tür. Tütün fiyatlarını kırıp sigara fiyatını ar
tırmış, köylünün kazancını düşürüp aracıları
nın ve yabancı şirketlerin kârını yükseltmiştir. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Doğru, tütü
nün fiyatı indi, sigara üç lira oldu. (C. H. P. 
sıralarından «doğru» seseri) 

DEVLET BAKANI SEYPt ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, «doğru» 
diyen arkadaşlara tabiî delilleriyle şimdi ceva
bını vereceğim. Biz cevabını veremiyeceğimiz 
meseleyi hiçbir zaman kürsüye getirmeyiz. 
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Trakya'da, ayçiçeği meselesi defaatle bu 
Mecliste müzakere edildiği, neticeye bağlan
dığı, aydınlığa kavuştuğu halde yine münaka
şa mevzuu olmuş ve seçimler dolayısiyle Mar
mara ve Trakya havalisi ekicileri tahrik edil
mek istenmiştir. 

O. H. P. Sayın Genel iSekreteri şu ithamı 
yapmaktadır : «Sayın yurttaşlarım, vita ya
ğını bir yabancı şirket yapar. Bu şirket Tür
kiye'de âdeta bir tekel kurmuştur. 5 milyon 
lira sermaye ile işe başlıyan bu yabancı şirke
tin yalnız 8 yıllık kârı öğrendiğimize göre 117 
milyon liradır. Demek ki Adalet Partisi Hü
kümeti, bir yabancı yağ şirketi bu kadar aşı
rı kâr sağlamaya devam edebilsin diye Türk 
köylüsünün yetiştirdiği ayçiçeğinin fiyatını 
Devlet gücüyle ve baskıyla düşünmemektedir. 
Bunun yerine yabancı şirketlerin daha fazla 
kâr etmesini düşünmektedir.» 

Muhterem arkadaşlarım, şu cümlede isnat, 
iftira kısmı var; onu ayırıyorum. Gerçek kıs
mına gelelim. Bahsettiği şirket Ünilever 
Şirketi, Holânda menşeli. Sayın genel sekre
ter «5 milyon lira sermayeli» diyorlar. Hayır, 
resmî arşivde 50 150 000 lira sermayeli. Onu 
onda bire indirmişler, manidar olsun diye. Bu 
şirketin 1 003 hissesi, 10 300 000 lirası Tür
kiye tş Bankasına ait. «8 yıllık kârı 117 mil
yon liradır.» diyor. Müsaade ederseniz şirke
tin kârlarını okuyalım : 50 milyon liralık bir 
şirket : 1963 yılında 6 400 000 lira - çünkü bu 
tarih sizin için muteber olur - 1964 yılında 
6 500 000 lira, 1965 te 6 400 000 lira, 1966 
ve mütaakıp yıllarda 6 400 000 lira... 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Yanlış 
Sayın Bakan, 1966 da kârı 21 milyon lira, top
lu sözleşmeyi ben yaptım. («Kârı hiç artma
mış mı?» sesleri) 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Demek ki sizin mesuliyet deruhde et
tiğiniz devredeki kâr miktarı ile bizim mesu
liyet deruhde ettiğimiz devredeki kâr miktarı 
arasında bir değişiklik yok, bu bir. 

İkincisi; şirketin daha fazla kâr etmesi için 
ayçiçeğinin fiyatları düşük tutulmamıştır. Bu 
bizim her yerde şerefle müdafaa edeceğimiz 
bir husustur. 80 kuruştu kilosu, kilosu 80 ku
ruştu... 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Sayın 
Başkan, ne alâkası var bunların? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Beyefendi, propagandaların ahlâkilik 
ölçüsünü tesbite çalışıyorum. 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Genso
ru bizim hakkımızda değil.. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Yanlış 
Sayın Bakan, yanlış... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — 80 kuruştu, Adalet Partisi iktidara 
geldiği zaman 180 kuruşa çıkarmıştır. Bu sa
hada kurulmuş iki de kooperatif vardı, üç 
milyon lira tahsis edilmişti; yedi kooperatif ku
rulmuştur, 34 milyon lira tahsisat yapılmıştır. 
260 bin ton istihsal yapmıştır. Böylece Ada
let Partisi iktidarı zamanında dışardan yağ 
ithali bahis konusu olmamıştır. Hâdise bu iken 
radyo konuşmalarında bu tahrifat yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada mühim olan 
şu : Adalet Partisini yabancı şirketlerin kâr 
ortağı, menfaat ortağı olarak göstermek isti
yorsunuz, iddia bu. Onun için önemli noktası 
burası. 

YAŞAR AKAL (Samsun) •— Ayçiçeği 220 
kuruşken, 180 kuruş taban fiyat biçilmiştir. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Şimdi müsaade eder misiniz; 6224 
sayılı Kanunun, ki, eskidir, meriyetinin Cum
huriyet Halk Partisi iktidarlarına rastlıyan za
manında ne kadar yabancı şirkete müsaade ve
rilmiştir? Muhterem arkadaşlarım bunları lis
te halinde okuyup zamanınızı almak istemiyo
rum. Yalnız şu kadarını söyliyeyim; Başbakan 
Sayın ismet inönü ve Çalışma Bakanı Sayın 
Ecevit'in imzası bulunan Hükümetlerde karar
namelerle 55 yabancı şirkete bu sahada imtiyaz 
verilmiştir, müsaade verilmiştir. Bunun adına 
ne derseniz deyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Vay sömürü
cüler vay... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bunların kararnameleri buradadır, 
tarih numarası ile ve bu kararnameler de Dev
letin arşivindedir, milletin de hafızasındadır. 
Bunların içerisinde, münkaşa konusu yapıldığı 
için söylüyorum, 20 . 6 . 1964 tarih 
6/3217 numaralı kararname ile Pepsi - Oola 
da vardır. Çünkü bu da münkaşa mevzuu ya
pılmış, o da mevcut. 

Buradan bir yere geliyorum; zamanı idare
nizde 6224 sayını Kanunun memleket için fay-
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dalı olduğunu, kalkınmada bir unsur getirdiği
ni, yabancı sermayenin memlekete şu şu şu ba
kımlardan faydalar sağlıyacağını, ölçüsünün 
şu olması lâzımgeldiğini düşünmüşsünüz, kabul 
etmişsiniz, icraya intikal ettirmişsiniz, iktidar
dan düştükten sonra, iktidar Adalet Partisine 
intikal etmiş, biz meseleyi takibettiğimiz zaman, 
meri olan kanun dairesinde millî menfaatleri 
değerlendirip yürüttüğümüz zaman bizim kar
şımıza yabancı şirketlerin kâr ortakçısı olarak 
bu ithamla çıkıyorsunuz, işte ahlâkilik bakı
mından bu da değerlendirilmelidir. Siz, seçim
lerde niye böyle rey aldık, seçimlerde ümidet-
tiğimiz reyi alamadık, şeklinde kendi kendini
ze sual sorarken, bütün bu meseleler üzerine 
eğilmeniz lâzımdır. Türk Milleti bu meselelerin 
üzerine senelerden beri eğilmektedir ve onun 
için sizin kaybetmenizin sebebi falan millet
vekilinin filân mektubu değildir, filân arkada
şımızın filân yerdeki beyanı değildir. Sizin sır
tınızda yük olan icraatınızdır. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — Çok rey 
kaybettiniz, çak... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Şimdi irtica meselesine gelelim. 

Muhterem arkadaşlarım, Karadeniz Ereğli'
si, Sayın Genel Sekreter: 

«Bunlar düzen değişiklik ile dini değiştir
mek istiyorlar, diyorlar. Sorarım size Müslü
manlıkta en haram olan şey nedir? Faizcilik de
ğil mi?...» 

Bölgecilik: 
«Doğunun kara talihini değiştirmek için dü

zeni değiştirmek lâzım.» 
«Bugün bozuk düzende köylünün bütün ha

yatı boyunca kazandığı birkaç kuruşun yüzde 
80 ini cebine indiren bir avuç insan yankesici
den daha ahlâksız değil mi?» 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Çok doğru söy
lemiş... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — «Kurtuluş Savaşımız böylesine sö
mürücü ve gerici işbirliğine karşı yapılmış
tır.» 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Fevkalâde, ha
rika. Bunu böyle yazmak ve saklamalıdır. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — İşte bu vecizeler sizi yüzde 27 ye 
indirdi. (Soldan «Bravo» sesleri) 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — Sizi de yüz
de 49 a indirdi. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — «Anayasanın toprak reformunu em
reden hükümlerine karşı vaziyet alan A. P., ha
liyle Elmalı'da toprak reformu istiyen köylü-
lülere şimdiye kadar büyük çoğunluğu ile A. P. 
ye oy vermiş olan Elmalı köylülerine karşı da 
vaziyet almıştır, jandarma ile sindirmiştir.» 

Elmalı seçimleri ne oldu arkadaşlar? Orda 
da bunu değerlendirdi vatandaş. 

«Adalet Partisinin muhafaza ettiği bu dü
zen Müslümanlığa aylarıdır.» Sayın Genel Sek
reteriniz söylüyor. 

«Türkiye'de kredi düzeni halkın parası ile 
halkı soyma düzenidir. Bu soygunda Devlet 
bankaları aracılık etmektedir.» 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Reis, Sayın Bakanı sadede davet etme
nizi istirham ederim. 

BAŞKAN — Efendim,ö nergenizde seçim
lerde din istismarı yapıldı diye bir iddia var, 
onu cevaplandırıyor Bakan, benim takibedebil-
diğim kadar. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Söyleyin, söy
leyin bizim duyuramadıklarımızı siz duyurur
sunuz, faydalı oluyor. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — «Bütün Türkiye'de öyle bozuk bir 
düzen var ki, fakir halkın oy hakkını kullan
masına bile mâni oluyor.» 

Bu, Türk halkına yapılan haksız bir büh
tan ve tecavüzdür. Muhterem arkadaşlarım 
sözlerimin sonunda bu noktaya temas edece
ğim. 

«Üç yıldırm uhalefetin seçim kanunları ile 
ilgili olarak yapmış olduğu engelleme üç ayı 
geçmez. O da demokrasiyi kurtarmak için ya
pılmış bir engellemedir. Meclisin halk yararı
na çalışmasını önliyen Adalet Partisi iktidarı
nın kendisidir.» 

Muhterem arkadaşlarım şu anda ciddî bir 
murakabe vazifesi yapıyorsunuz, anamuhalefet 
partisi olarak. Kaç arkadaş mevcut grupunu-
zun içinde? Lütfen bakınız, 11 kişisiniz bura
da. (A. P. sıralarından gülüşmeler, «Bravo» 
sesleri.) 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — 15 
dakika ile tahdidettiniz konuşmamızı... 
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DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — 11 kişisiniz burada ve bu Meclisin 
yüzde 55 i gündem dışı konuşma, genel görüş
me ve gensoru önergelerinin müzakeresi ile 
geçmiştir, yüzde 55 i. Genel Sekreteriniz çı
kıp bunu söyliyebiliyor. Bugün gündemde şu 
kadar kanun var, şu kadar vatandaşı ilgilen
diren kanun var, onlar gelmiyor, buraya bir 
gensoru önergesi getiriyorsunuz; sahibi dinle
miyor, grupunuz dinlemiyor. 11 kişi ile Hükü
met murakabesi yapıyoruz, hayati bir konu
dur, seçimlerin meşruiyeti üzerinde suizan var
dır gibi birtakım iddialar ortaya atıyorsu
nuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Bir sürü kanun teklifim komisyonlarda bekli
yor. 

LEBİT YURDOĞLU (İzmir) — 15 dakika 
muhalefete hak ver, dört saat kendin konuş... 
Ekseriyet kanunu. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, şimdi mü
saadenizle muhalefetin, tüm olarak almıyorum, 
muhalefet partilerinin bir kısmını tenzih ede
rim, ama, radyo konuşmalarından bir - iki cüm
le daha okuyayım. Bakınız ne seviyede konuş
malar yapılmış: 

«Su İşleri Müdürü, Sükan'lar, bu sudan ha
vadan gelmiş adamlar, bu işlerin adamı değil.» 

Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanına di
yor. Sizin Hükümetiniz arkadaşlar, sizin de 
Hükümetiniz. Devam ediyor daha: 

«Bu kahpe ehveni şer fetvacıları, bütün 
gençliği bu yolda harcanmış bizleri, gerçek 
Müslümanları kâfir, bilgi localarından gelen 
Süleyman Demirel'i Hazreti Süleyman ilân 
eder.» Radyoda konuşma bu. Neden bunlardan 
bahsetmiyorsunuz? Bunlar seçimin hissiyatına, 
seçmenin iradesine, şuuruna, kararına tesir 
eden haksız ithamlar, şerefsiz ithamlar değil 
mi? Neden getirmiyorsunuz bunları? A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Din istismarcılığı müsbetinde olur, menfisin
de olur. Müsbetinde yapıyorsunuz, menfisinde 
de yapıyorsunuz. Meşru müdafaa halinde 40 yıl
da bir lâf etmişler, onu da burada taviz mev
zuu yapmayın. 

Muhterem arkadaşlarım; burada yüzlerce 
slogan var, bunları zabıtlara geçirmek isterdim, 

I sizlerin ıttılaına arz etmek isterdim; fakat töz
lerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Şu ka
darını söyliyeyim ki maalesef muhalefetin 2 Ha
zirandan evvelki mücadele tarzı çok hırslı, çok 
hınçlı, çok çetin olmuştur. Tâbir caizse, hiçbir 
ahlâki kayıt, hiçbir mânevi değer tanımadan 
- bir kısmını ayırıyorum - bu ithamlar... 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Yakışmadı bu... 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Bir kısmını ayırıyorum, ayırdığımız 
bellidir, Hanımefendi, kimin ne tarz konuştuğu 
belli. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — «Muhalafet» 
diyorsunuz... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Müsaade edin de 40 sene millet hak
kını yiyen bir parti bizim söz hakkımızı yeme
sin. (A. P. sıralarında alkışlar, C. H. P. sıra
larından anlaşılmıyan müdahaleler) Dert söyle
tir, gam ağlatır, iki aydan beri yurdun her ta
rafında akıttığınız zehri müsaade edin de şura
da 4 saatte temizliyelim. Bütün bu konuşmalar 
yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu ifade etmek 
istiyorum: Olgun, şuurlu, vatanperver Türk seç
meni, bütün bu ithamları vicdanında değerlen
dirmiştir. Bu bakımdan seçimlerin mânası çok 
büyüktür. Buna, şaibe, gölge düşürmek müm
kün değildir. Adalet Partisi iktidarı halkm ya
nında, halka dönük tâbiri ile bir iktidar değil
dir. Adalet Partisi iktidarı halkın içinde bir 
iktidardır. Halkm içinden çıkmamaya kararlı 
bir iktidardır. (A. P. sıralarından alkışlar) 
Onun için Türk Milletinin yüksek hasletlerini, 
onun insani duygularını, insan haysiyetine, Dev
let itibarına verdiği değer ve önemi bilir, seçim 
mücadelesini o ölçüler içerisinde yapar. Maale
sef milletin yüksek ve asil seviyesine çıkamı-
yanlar kendi seviyesizlikleri içerisinde bu mü
cadeleyi yürütmeye kalkmışlardır ve Türk Mil
letinin iradesine karşı.. (0. H. P. sıralarında an
laşılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar tekrar istirham edi
yorum, lütfen hatibe müdaJhale etmeyiniz. Aksi 
takdirde Tüzüğün cezai hükümlerini tatbik et
mek mecburiyetinde kalacağım. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Türk Milletinin iradesine karşı çe
şitli yollardan baskılar yapılmak istendiği de-

I virler olmuştur. 
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Muhterem arkadaşlarını, önerge sahibinin bir 
hâdiseyi hatırlamasını isterdim. Sene 1963, Ada-
na'da mahallî seçimler yapılıyor. O. H. P. li bir 
sözcü kürsüde. Yaptığı konuşma şudur: «Gece
leri rahat uyumak istiyorsanız, dikkat dikkat 
sesini, anonsunu radyolarda duymak istemiyor
sanız, oyunuzu C. H. P. ne verin.» Çünkü, C. H. 
P. zait ordu, müsavi iktidar. Seçmen iradesine 
bu baskı değil, seçmen iradesine bu tesir ede
cek söz, bu kanuna sığmıyan Anayasa dışı, de
mokrasiye sığmıyan bu propaganda tarzı seç
men iradesine tesir etmiyecek de bizim arkadaş
larımızın... 

ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) 
sabini sormadınız?.. 

O zaman neden he-

DEVLET BAKANI SEYP1 ÖZTÜRK (De
vamla) — Millet hesabını sordu, millet 1965 te 
hesabını sordu ve bugün sizi mahkûm ettiyse, 
bu günahlarınızdan dolayı mahkûm etti. (C. H. 
P. sıralarında gürültüler, A. P. sıralarında al
kışlar) Devam ederseniz mahkûm etmeye devam 
edeceğiz. (C. H. P. den anlaşılmıyan müdahale
ler) 

BAŞKAN — Sayın Yurdoğlu, size bir ihtar 
vermeye mecbur bırakıyorsunuz beni. istirham 
ediyorum bu devamlı müdahalelerinizden vazge
çiniz efendim. 

DEVLET BAKANI SEYP1 ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin 
sonuna geliyorum; daha fazla vaktinizi almıya-
cağım. Buraya kadarki, mâruzâtımla muhalefet 
partilerinin Anayasa ve kanunların çizdiği sı
nırlar içerisinde yapması icabeden vazifelerini 
yapmadıkları, seçimlerin dürüstlük ve emniyet 
içerisinde cereyan etmesini temin etme görevi
nin Yüksek Seçim Kuruluna ait bulunduğu ve 
kanun dairesinde takibat yapılmadıkça da 
sadece siyasi heyetlerde bu kabîl iddialarda bu
lunmanın hiçbir ciddî netice sağlamıyacağını 
beyan etmek istiyorum. Muhalefet eğer kanun
suz hareketler görmüş ise, bizim göremediğimiz 
hareketler görmüşse, bunu bize intikal ettirme
lidir, resmî mercilere intikal ettirmelidir, taraf
sız mahkemelere intikal ettirmelidir. Cumhuri
yet Savcıları, teminatlı savcılarımız kendilerine 
intikal eden her meseleyi tahkik mevzuu yapar
lar. Hiçbir makamdan, merciden emir almaksı
zın, talimat almaksızın delilleri tesbit ederler, 
suç unsuru bulurlarsa tarafsız Türk hâkiminin 

huzuruna suçluyu ve hâdiseyi getirirler. Kanun 
dairesinde yapılacak işlem bu, cari muamele bu. 
Bu yapılmamıştır. 

Neden yapılmamıştır Bunun iki sebebi var
dır: Ya iddialar seçim sloganı olarak, umumi 
havaya tesir eder ümidi içerisinde ortaya atıl
mış gayriciddî iddialardır. Yahut da arkadaş
larımız kanuni yolu bilmemektedirler. Mesele 
bundan ibarettir. 

Yüksek Meclisin Hükümetin sorumluluğunu 
tesbit ederek gensoru önergesini kabul etmesi, 
etmemesi hususu takdirlerine mevdu bir keyfi
yettir. Ancak, şu kadarını ifade edeyim ki, adlî 
mercilerin suç saymadığı, kanunî mercilerin, ta
kip yapması gereken makamların suç addetme
diği, oralara intikal etmemiş, usulü dairesinde 
işlem görmemiş meselelerin gayriciddî olarak 
vahyi mücerret, mesnetten mahrum bir şekilde 
siyasi heyetin huzurunda bu kürsüye getirip bu
rada bunları esbabı sübutiye gibi irae etmek ve 
bundan da netice almak mümkün olmaz. Takdir 
her zaman olduğu gibi Yüce Milletimizin müm
taz temsilcileri olan Yüksek Meclisindir. Hükü
met adına hürmetlerimi arz ederek huzurlarınız
dan ayrılıyorum. Saygılar sunarım. (A. P. sıra
larında alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun gensoru önergesinin gündeme 
alınmasını kabul edenler işaret /buyursunlar.., 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, iki arkaJdaşımız kendilerine sataşma 
olduğundan bahisle söz istemişlerdir. Bu konu
da Başkanlığın kanaati sataşma olmadığıdır. 
Bu taleplerin mahiyetlerini ve kimler olduğu
nu ve aynı zamanda kanaatimizin gerekçesini 
arz edeceğim. 

Başkanlığa 
Sayın Bölükbaşı tarafından, sarf etmediğim, 

söylemediğim bir söz bana izafe edilmiştir. Bu 
itibarla İçtüzüğün 95 nci maddesi (gereğince söz 
istirham ediyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Refet Sezgin 
BAŞKAN — Sayın Sezgin, Sayın Bölükba-

şının bahsettiği ve size izafe ettiği söz esasen 
bu gensoru önergesinin (konusunu teşkil etmek
tedir. Yalnız zatıâlinize değil, Sayın Bilgiç için 
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'de şu veya Ibu yaptı denmiştir. Bir Tunceli Mil
letvekili, bir İsparta Milletvekili için 'de şöyle 
veya böyle yaptı denmiştir. Bunun cevabı Gru-
punuzun Sözcüslü ve Hükümet Sözcüsü tarafın
dan cevaplandırılmıştır. Bu itibarla şahsınıza 
bir sataşma yoktur. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Bir başka 
vesile ile cevap vermek üzere 'önergemi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — ıSaym Kemal Sanibrahimoğlu 
ise; «Sayın Bağcıoğlu önergemle Fransız Ko
münist Partisiriin yönettiği tenkidler arasında 
paralellik kurmak suretiyle zımnen komünstlik 

ithamında bulunmuştur, İçtüzüğün 95 nci mad
desi gereğince arzı oevabetmek üzere söz isti
yorum.» diyor. Sayın SarıibraJhimoğlu, size de 
kararımın gerekçesini arz edeyim: Sayın Ke
mal Bağcıoğlu, Iher memlekette seçimleri kaybe
den muhalefet bu ıgibi ithamlarda bulunuyor, 
yani iktidar tutucularla, gericilerle işbirliği ya
pıyor diyor, dedi. Yoksa size zımnen bir komü
nistlik tihamı yoktur. 

Efendim vakit (gecikmiştir. 3 Temmuz Çar
şamba günü saat 15,00 te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanana saati: 19,40 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

83 NCÜ BİRLEŞİM 
1 . 7 . 1968 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adana Milletvekili Kemal ıSarıibrahim-
oğlu'nun, Hükümet Başkanı, Bakanlar ve ileri 
gelen ibâzı Devlet memurlarının, son seçimlerde 
verdikleri beyanat ve yaptıkları fiililerle Ana
yasa ve seçim su'çu imledikleri iddiasiyle, Ana
yasanın 89 neu maddesi uyarınca Hükümet hak
kında ;bir gensoru açılmasına dair önergesi. 
(11/73) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — 29 .12 .1966 tarih ve 819 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Istanibul Üyesi 
Ekrem Özden'in, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa ek 819 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine ek, Cumhuriyet (Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyesi Cahit Ortaç'in, 11 özel idareleri, bele
diyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar persone
line avans verilmesi hakkında, Nevşehir Mil
letvekili İbrahim Boz'un, 057 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa dk 819 sayılı Kanuna 
ibâzı maddeler eklenmesi hakkında, Trabzon 
{Milleltivekili Ahmet İhsan Binicioğlu ile De
nizli Milletvekili Zafer Nihat özel'in, özel 
idare ve belediyelerle Kamu İktisadi Te
şebbüsleri memur ve hizmetlilerine avans su
retiyle ödeme yapılmasına dair, Trabzon Mil
letvekili Alhımlejt 'Şener ve ilki arkadaşıımın, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 
sayılı Kamulnıa tbilr ıelk maddle efelenmesinle d>air, 

Cmmhuniyeıt ıSiemaftosu Demiydi Üyesi Hüsteyin 
Atlmıaiea'nm, 657 Sfetyılı Dıevilet MeftMirlao Barona 
nuna ek 819 sayılı Kanuna yeniden ek ya
pılması hakkında, İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, 3659 sayılı Kanun hükümleri
ne tabi kuruluşlarda çalışmaların aylık ve 
ücretlerine geçici zam uygulanmasına da
ir 819 ıs'ayılı Kamunla ıelk, feltıadb'U!) Millıetvıeikilİ 
Coşkun Kırca ve 5 arkadaşunun, MMraiiî idarıe-
lerde ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 
çalışan ım'eımıuır ve Ihizımietlilere zam yapılması 
'hakkında, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Emekli, âdi malûl, vazife mâlûllü, idül ve ye
tim aylığı alanlara da gieıçiei zam verilmiesini 
sağlamak üzıerie 5434 sayılı Eimlekli Sandığı 
Kanununa 'bir mafclde eklenmesine dair ve Ba
lıkesir Milletvekili Adnan Akın'm, 29.12.1966 
tarih ve 819 sayılı Kanunlda ^değişiklik ya
pılmasına klaSlr kanun teklifleri ve İçişleri, 
Millî Savunlma, Maliye ve Plân Ikbmisyonlaırm-
ıdan 4 ter 'üye steçileıriek kurulan Geçici Komis
yon raporu < 1/508, 2/439, 2/918, '2/5İ9, 2/250, 
2/543, 2/544, 2/611, 2/613, '2/028, 2/692) (S 
Sayısı : 716) [Dağıtana tarihi : '26 . 6 . 1968] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Yozgat Mili et vekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 aıci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardı/m ve Ada-
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let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : I 
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

3. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 .12 .1967] 

5. — istanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

6. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ha
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakibe, 
(özmodanb) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

7. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun j 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ı 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve 188 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1968] 

8. — Erzurum Milletvekili ismail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile istanbul Milletvekili Nuri 
Eroğam'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 nci 
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1968] 

9. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ye Dilekçe Karma Ko- j 

misyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Milllct Meclisi S. Sayısı : 
19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

10. — Siirt Milletvekili Süreyya öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi Gül'doğan ve istanbul Millet
vekili İlhami Sancar'm, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(MilOet Meclisi S. Sayısı : 20 ve 20 ye 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 442) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet Sena
tosu 4/68) (Milet Meclisi S. Sayısı : 21 ve 21 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 196S] 

12. — izmir Milletvekili ihsan Gürsam'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet 
Senatosu 4/73) (Millet Meclisi S. Sayısı : 237 
ve 237 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 772, 772 ye 1 nci ve 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

13. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet 
Senatosu 4/71) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238 
ve 238 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S, Sa
yısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1968] 

14. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 taılhli Haftalık Karar cetvelindeki 



3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Sena
tosu 4/72) (Millet Meclisi S. Sayısı : 239 ve 
239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

15. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Senato
su 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240 ve 240 a 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 .1968] 

16. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Kanma 
Komisyon raporu. (3/37) (S. Sayısı : 484) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

17. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğam'm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komasyo.nlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/48) (S. Sayı
sı : 485) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

18. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/62) (S. Sayısı : 486) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .196a] 

19. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyonu raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 487) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

20. — Giresun Milletvekili Etem Kılıeoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığınım kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlaırınidaın mürekkep Karıma Ko
misyon raporu. (3/76) (S. Sayısı : 488) [Dıar 

ğı toa tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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I 21. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'num yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık teskeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

22. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in yasama dokumulmaızlığınm kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/79) (S. Sayısı : 490) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

23. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/86) (S. Sayısı : 
491) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

24. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Âli Özkan'ın yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sayısı : 
492) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

25. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/172) (S. Sayısı : 493) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

26. — Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

• Anayasa ve Adalet komisyonları/ndan mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/177) (S. Sa
yısı : 494) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 1968] 

27. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon naporu. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

28. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
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misyon raporu. (3/262) (S. Sayısı : 496) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

29. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/315) (ıS. Sayısı : 497) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

30. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
ıın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora. (3/323) (S. Sayası : 498) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

31. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/330) (IS. Sayısı : 499) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

32. — Antalya Milletvekili Osman YükseP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/338) (S. Sayısı : 500) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

33. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bohça'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Kanma Komisyon rapora. (3/342) (S. Sa
yısı : 501) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

34. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka
ran'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora. (3/363) (S. Sayısı : 502) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

35. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayım : 
503) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

36. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı : 504) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

37. — Antalya Milletvekili Osman YükseP-
fcı yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/403) (S. Sayısı : 505) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

38. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/404) (S. Sayısı t 506) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

39. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora. (3/405) (S. Sayısı : 507) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

40. — İstanbul Milletvekili Çetin Al tan'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/427) (S. Sayısı : 508) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

4-1. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora. (3/448) (S. Sayısı : 509) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

42. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora. (3/449) (S. Sayısı : 510) ([Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

43. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yükselin 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora. (3/452) (S. Sayısı : 511) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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44. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-

in yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/455) S. Sayısı : 512) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

45. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/475) (S. Sayısı : 513) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

46. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/476) (S. Sayısı : 514) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

47. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/480) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi - 8 . 2 . 1968] 

48. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/481) (S. Sayısı : 516) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

49. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/482) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

50. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/484) (S. Sayısı: 518) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

51. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 

Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı: 519) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/486) (S. Sayısı: 520) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

53. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/487) (S. Sayısı: 521) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

54. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sa
yısı: 522) [Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

55. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komıisyon raporu (3/513) (S. Sayısı : 523) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

56. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/514) (S. Sayısı: 524) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

57. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması Lak-
kmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/515) (S. Sayısı : 525) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

58. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu ( 3 / 516) (S. Sayısı: 526) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

59. — Ankara Milletvekili Eıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 



komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/525) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 

60. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efc-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/531) (S. Sayısı: 528) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

61. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekekp Karma 
Komisyon raporu (3/532) (S. Sayısı: 529) [Da
ğıtma tarihi: 8 , 2 . 1968] 

62. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Ef eoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekekp Karma Ko
misyon raporu (3/539) (S. Sayısı: 530) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

63. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekekp Karma Komisyon 
raporu (3/542) (S. Sayısı: 531) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 

64. — Adana Milletvekili Turhan DilligiTin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora. (3/546) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

65. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırıl ması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/547) (S. Sayısı : 533) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

66. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karına Komisyon 
raporu (3/548) (S. Sayısı : 534) [Dağıma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 
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67. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/550) (S. Sayısı : 535 [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

68. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/579) (S. Sayısı : 536) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

69. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel 
Scrdengeçti'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon naporu (3/580) (S. Sayısı : 
537) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

70. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
kek'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/585) (S. Sayısı : 538) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

71. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/586) (S. Sayısı : 539) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

72. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydın'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/590) (S. Sayısı : 540) [Dağıtma ta
lihi : 8 . 2 . 1968] 

73. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/593) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

74. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dakunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/595) (S. Sayısı : 542) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 



75. — Adana Milletvekili Turhan DilligiTin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora. (3/596) (S. Sayısı : 543) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968J 

76. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket 
Bohça'nın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/597) (S. Saısı : 544) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

77. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/601) (S. Sayısı : 545) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

78. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/602) (S. Sayısı : 546) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

79. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/603) (S. Sayısı: 547) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

80. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/604) (S. Sayısı : 548) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

81. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/611) (S. Sayısı : 549) [Dağıt 
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

82. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis-
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yon raporu (3/615) (S. Sayısı : 550) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

83. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, . 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkıı» 
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/636) (S. Sayısı : 551) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

84. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/664) (S. Sayısı : 552) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

85. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/665) (S. Sayısı: 553) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

86. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/666) (S. Sayısı : 554) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

87. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/671) S. Sayısı: 555) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

88. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/675) (S. Sayısı : 556) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

89. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/676) (S. Sayısı : 557) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

90. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Aras'ıın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-



da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/679) (S. Sayısı : 558) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

91. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-

.let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

92. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/64) (S. Sayısı : 563) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 .1968] 

93. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/81) (S. Sayısı : 564) [Dağtıma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

94. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe-
pe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/87) (S. Sayısı : 565) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

95. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 566) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

96. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/362) (S. Sayısı : 567) [Dağtıma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

97. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 568) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1 9 6 8 ] 
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98. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un, 

1 yasama dokunulmaızlığmm kaldırılması hakkın
da Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2.1968] 

99. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/684) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

100. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/685) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 .1968] 

101. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/686) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

102. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'ınin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başfbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/700) (S. Sayısı : 573) ([Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

103. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/706) (S. Sayısı : 574) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce-
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/7Û7) (S. Sayısı : 575) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

105. — Zonguldak Milletvekili Bülent Eee-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/708) (S. Sayısı : 576) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 



106. — îzmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Nevşe
hir Milletvekili Salâhat'tin Hakkı Esatoğlu'nun 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/709) (S. Sayısı,: 577) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

107. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması hakkın
da BaşjbaJkanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/741) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

108. — Adana Milletvekili Turhan Dilligü'iın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/742) (S. Sayısı : 
579) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

109. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/743) (S. Sayısı : 580) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

110. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/744) (S. Sayısı : 581) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

111. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/745) (S. Sayısı : 582) [Da-
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

112. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/746) (S. Sayısı : 583) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

113. _ Adama Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
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Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/747) (S. Sayısı : 584) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

114. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/749) (S. Sayısı : 
585) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

115. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/750) (S. Sayısı : 
586) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

116. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başkakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı : 
587) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

117. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/752) (S. Sayısı : 588) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

118. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ım 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/753) (S. Sayısı : 589) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

119. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/754) (S. Sayısı : 590) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

120. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm, 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/756) (S. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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121. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'-

in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/762) (S. Sayısı : 592) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

122. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/763) (S. Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

123. — Adaına Milletvekili Turnam DilligiP-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/764) (S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

124. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/766) (S. Sayısı : 595) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

125. — Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığmm kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adallet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/774) (S. Sayısı : 596) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

126. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/775) (S. Sayısı : 597) [Da
ğıtma tarihi • 8 . 2 . 1968] 

127. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve x\nayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/776) (S. Sayısı : 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

128. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıHması 
hakkında Başbalkanlnk tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/781) (S. Sayısı : 599) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

129. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılmam hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
AdaÛet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/782) (S. Sayısı : 600) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

130. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonllarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/783) (S. Sayısı : 601) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

131. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyon] arından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/784) (S. Sayısı : 602) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

132. — Ankara Milletvekili Eıza Kuas'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/785) (S. Sayısı : 603) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

133. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/789) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

134. — Malatya Milletvekili Hamit Fendoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyon]arından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/790) (S. Sayısı : 605) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

135. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/793) (S. Sayışa : 606) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

136. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarımdan mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/794) (S. Sayısı : 607) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 



137. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/805) (S. Sayısı : 608) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

138. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

139. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) (S. Sayısı : 610) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

140. -— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/808) (S. Sayısı : 611) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

141. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/809) (S. Sayısı : 612) [Dağıtma ta
rihi : 8. 2 . 1968] 

142. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/810) (S. Sayısı : 613) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

143. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
mun, evi olmıyam köylü vatandaşlara ev yeri 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, 
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve iskân ve Plân 
komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (2/365) (S. Sayısı : 651) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1968] 

X 144. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 

yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/815, 1/349) (S. Sayısı : 
661) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

X 145. — Ceza ve Islah Evleri ile İş Yurt
ları döner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 
1960 yılları bilançolarının sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/410, 3/478) (S. Sayısı : 
662) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

146. — Nevşehir Millet vekili Salâha ttin Hakkı 
Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/819) (S. Sayısı : 
664) [Dağılma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

147. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/820) (S. Sayısı : 665) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

148 — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora. (3/821) (S. Sayısı : 666) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

149. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/827) (S. Sayısı : 667) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 .1968] 

150. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/830) (S. Sayısı : 668) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

151. — Trabzon Milletvekili Osman Tıuvıı'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/834) (S. Sayısı : 669) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

152. — Ankara Milletvekili Kâzım Cogkun'-
un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
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kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/839) (S. Sayısı : 670) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 .1968] 

153. — Hakkâri Milletvekili Ali Karo.haıı'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/840) (S. Sayısı : 671) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 .1968] 

154. — İstanbul Milletvekili Çetin Al tam'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırilması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/856) (S. Sayısı : 672) [Dağıtma ta
rihi : 6 . 3 . 1968] 

155. — Maraş Milletvekili Hacı Ahmet Öz-
soy'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/863) (S. Sayısı : 673) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 .1968] 

156. — 6234 sayılı köy enstitüleri ile ilköğrct-
mem okullarının birleştirilmesi hakkımdaki Ka
munun 2 mci maddesinin değiştirilmesine dair 
karnıun tasarısı hakkımda 'Cumhuriyet Senatosu 
Başkamlığı tezkeresi ve lOumhıuriyet Sematosum-
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Plân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/89; Cumhuriyet Seınatoısu 1/753) (Millet 
Meclisi ıS. Sayısı : 127 ye 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. (Sayısı : 980) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 3 . 1968] 

157. — Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullamma ve endüstri suyu temimi hakkımda ka
mım tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 9 arkadaşınım kanun teklifime dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plâm Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 1/197, 2/235; Cumhuriyet 
Senatosu 1/815) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 209 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1068 ve 1068 e ek) [Dağıtma tari
hi : 29 . 3.1968] 

158. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kamu

mun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kımda kamum teklifine dair Cumhuriyet Senato
su Başkamlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkımda Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 2/404; Cumhuriyet Senatosu 2/228) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 281 e 1 nci 
ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1000 ve 
1000 e ek [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1968] 

159. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt ve ben
zeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekilli Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alan-
kuş ve Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununum 567 mci 
maidldesime bir fıkra ekleomesine dair kanun 
teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (Milet Meclisi 2/301, 
173, 178, 180; Cumhuriyet Senatosu 2/234) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 307 ye 2 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1093) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

160. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2730 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesinle dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
2/258; Cumhuriyet Senatosu 2/217) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 178 e 1 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 953 ve 953 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 4 . 1968] 

161. — İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar 
İksel'im yasama dokunulmazlığınım kaldırıl-
mıası hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 
687) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

162. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/423) (S. Sayısı : 688) [Da-

| ğıtma tarihi : 10 . 4 .1968] 
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163. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/549) (S. Sayısı : 689) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

164. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/769) (S. Sayısı : 690) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

165. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/275) (S. Sayısı : 691) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

166. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/450) (S. Sayısı : 692) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 .1968] 

167. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693) [Da
ğıtma tarihî : 10 . 4 . 1968] 

168. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokumümazliğmın kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi1 ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/451) (S. Sayısı : 694) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

169. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/605) (S. Sayısı : 695) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 4 . 1968] 

170. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis

yon raporu. (3/693) (S. Sayısı : 696 [Dağıtma 
tarihi : 11 . 4 . 1968] 

171. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezekeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/748) (S. Sayısı : 697) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

172. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/755) (S. Sayısı : 698) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 4 . 1968] 

173. — Hakkâri Milletvekili Ali Kaırahan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/757) (S. Sayısı : 699) [Dağıtma ta
rihi :11 . 4 . 1968] 

X 174. — Ege Üniversitesinin 1963 bütçe yılı 
KesdnhesaJbma ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair 'Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Ege 
Üniversitesi 1963 (bütçe yılı Kesinlhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/173, 
1/43) (S. Sayısı : 707) [Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1968] 

X 175. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı KesinhesaJbına ait uy
gunluk (bildiriminin sunulduğuna dair 'Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğünün 1965 (bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/662, 1/348) (S. Sayısı : 708) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

X 176. — Ege Üniversitesinin 1964 bütçe 
yılı Kesinhesabınia 'ait uygunluk bildiriımdJnin 
sunulduğuna daiir Sayıştay Başfcaınlığı tieızke-
resi ile Ege Üniversitesi 1964 bütçe yılı Ke&kı-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/564, 1/176) (S. Sayısı : 700) [Da
ğıtma tarihi : 1 1 . 6 . 1968] 

X 177. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu. (3/114, 1/41) (S. Sa
yısı : 706) [Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1968] 



X 178. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1964 bütçe yılı Kesinhesabma ait uykunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 
bütçe yılı Kesinhcsap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu. (3/479, 1/222) (S. 
Sayısı : 710) [Dağıtma ttarihi : 14 . 6 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunu, teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 çer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 .12 . 1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'm, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 35.1 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.19671] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, MaM-
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

X 4. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
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Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve Içhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

7. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

8. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 9. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.12*. 1967) 

X 10. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
i l arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydm Millet
vekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
nunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(®. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

11. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortalan kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 
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12. — Erzurum Milletvekili Gıyascttin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihraci hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

13. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 407) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

14. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifli ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

15. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile izmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 16. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu haıkkında kamum tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşımla, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında kamun teklifi ve Maliye, 
i d l e r i , Millî Eğnttdm ve Plân kamisyaniarını-
dan seçilen 5 er üyeden kurulu G-eçici Komis
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 
273 e 1 nci ek) [Dağıtma tarÜhi : 16.1.1968] 

X 17. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçiei Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı • 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

18. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 16 .1.1968] 

19. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa^ 
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 1 . 1968] 

20. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve içişleri komisyonları raporları (1/217) (S. 
Sayısı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tari

hi : 17 . 1 . 1968] 

21. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lıı'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968] 

X 22. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfiık İmci'nin, Su ürüniLeri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nei efe) [Dağıtma /tarihi: 26 . 1 . 1968] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 24. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
rapora (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nei 
ek [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 
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X 25. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
rapora (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 26. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da-
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

27. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet, Taran ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 614) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

28. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'iıı, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (2/351) (S. Sayısı : 621) 
[Dağıtma tarihi - . 7 . 2 . 1968] 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili Ilyas Seçkin'in, 15 
Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 
nci maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

30. _ Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 31. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (l/2663 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 32. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (ıS. Sayısı : 4-10 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.196S] 

X 33, — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 

imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları 
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşmanm, protokollerinin ve ni
hai Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1968] 

34. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 
20 . 2 .1968] 

35. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 2 .1968] 

X 36. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi Işgüzar'm, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen. 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

X 37. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'
nm, 657 (sayılı Devllet Memurları Kanununun 
bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna 
geçioi maddeler eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/344) (S. Sayısı : 675) [Dağıtma tarihi : 
21 . 3 . 1968] 

38. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, gece 
öğretimi yapan Aoıkara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğ
retim yardımcılarıma ve diğer personele ek üc
ret verilmesine dair 707 sayılı Kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerini değiştiren ve bir madde ilâ
ve eden kanon teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/559) (S. Sayısı: 679) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1968] 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında 
Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı 
Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi hak-
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kında kanun tasarısı ve Maliye, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları. 
(1/392) (S. Sayısı : 681) [Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1968] 

40. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu'non, Kozam'ın îmamoğlu nahiyesinde 
Sarıçam adı ile bir ilçe kurulmasına dair ka
nun teklifi (2/472) (S. Sayısı : 682) [Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1968] 

X 41. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 
ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve Mi
mar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı 
kanunların yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifli ve Enerji ve Talbiî Kaynaklar. Ta
rım, Bayındırlık, Aklalet ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden (kurulu Geçici Komisyon 
raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

X 42. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasası
nın 24 ve '25 nci maddelerini değiştiren metin
lerin onayı hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları ra
porları (1/409) (S. Sayısı : 684) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 . 1968] 

X 43. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele bâzı kadroların eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları. (1/447) (S. Sayısı : 086) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

44. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı meslekî 
ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin, in
tibakı hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/606) (S. Sa
yısı : 685) {Dağıtma tarihi : 6 . 4 . lflftf 1 

45. — Devlet ihale kanunu tasarısı, Ankara 
Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 arkadaşı 
ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi M. Ali 
Demir ve 9 arkadaşının, Devlet İhale kanunu 
teklifi ve Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu'nun, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun 66 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Sayıştay, Ticaret, 
İçişleri, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/150, 2/31, 2/267) 
(S. Sayısı : 683) [Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

X 46. — 2510 sayıiı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy İş
leri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (l/3'94) (S. Sayı
sı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

X 47. — 31.12 .1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlükten 
•kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Hân komisyonları raporları (1/203) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 703) [Dağıtma tarihi : 10 . 5 .1968] 

48. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
04 ncü .maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrasın ve geçici 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı vo Maliye, Millî Savunma ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/237), (S. Sayısı: 704) 
[Dağıtma tarihi: 10 . 6 . 1968] 

49. —• Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, 
926 sayılı Türk ıSilâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilme
si ve ıgeçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (2/631) (S. Sayısı: 705) [Da
ğıtma tarihi: 10 . 6 . 1968] 

X .50. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı hükümlerinim de
ğiştirilmesine ve hâzı hükümlerinin ıka'ldırılma-
srna dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1968] 

51. — Konya Milletvekilli M. Ziyaeddiın tzer-
dem'in, 4753 sayılı Kanuna ıbir ek madde ilâ
vesi 'hakkında kanun teklifi ve Tarım, Maliye,. 
İmar ve İskân, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları. (2/437) (S. Sayısı: 713) [Dağıtma ta
rihi: 26 . 6 . 1968] 

•52. — Rtee Milletvekili 'Erol Yılmaz AkçaF-
ııı, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 
3312 sayılı Kanuna ek ıkanun teklifi ve Dışiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/456) 
(S. Sayısı: 714) [Dağıtma tar ihi : 26 . 6 . 1968] 

53. —. Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Hacı-
paşaoğlu ve 11 arkadaşının, 237 sayılı Taşıt Ka
nununa Ibağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Plân Komisyo
nu raporu <2/659) (S. Sayısı: 715) [Dağıtma 
tarihi: 26 . 6 . 1968] 
• • • 

83 ncü Birleşim. 




