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1. — Urfa Milletvekili Hüsamettin Ko

ran'in Siverek Kalesinin çökmesiyle mey
dana gelen feci olaya ve bu olayın bundan 
sonra da devamı ihtimaliyle alınması ge
reken tedbirlere dair demeci 14:15 

2. — Tokat Milletvekili irfan Solmaz-
er'in, Üniversite öğretim üyeleri ve asis
tanlarının tazminatlarına dair demeci 15:16 

3. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun İtalyan Proleter ve Sosyalist Bir
liği Partisinin Napoli'de yaptığı toplantı 

ve bu toplantıya T. î. P. adına katılan do
çent hakkındaki demeci ve İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'ın cevabı 16:20 

4. — Gümüşane Milletvekili Sabri öz-
can San'ın, Bayburt Savcısının bâzı olay
lar karşısındaki tutumuna dair demeci ve 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in cevabı 20:22 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, 2/322 esas sayılı kanun teklifini geri 
aldığına dair önergesi (2/322) 22 

6. — Ankara Milletvekili Hüseyin Ba-
lan'ın, Amerikan 6 ncı Filosunun gelişi sı
rasında vukubülan olaylarda sorumlu ol
duğu iddiasiyle İçişleri Bakanı Faruk Sü-
kan hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/78) 22:66 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, yakında 
açılacak olan Karadeniz tütün piyasası ile ilgili 
demecine Gümrük ve Tekel Bakanı Nahit Men
teşe cevap verdi. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, Ame
rikan Altıncı Filosunun gelişi sırasında vuku-
bulan olaylarda, sorumlu olduğu iddiasiyle, iç
işleri Bakanı Faruk Sükan hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi okundu ve gelecek bir
leşimde gündeme alınıp alınmaması üzerinde 
görüşüleceği bildirildi. 

Vâki çağrı üzerine iran'a giden Devlet Ba
kanı Kâmil Ocak'a Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin ve 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'e de Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün vekillik etmelerinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Aydın Yalçm'ın, «De
mokratik Müesseseleri İnceleme Merkezi» tara
fından Cenevre'de düzenlenen Dünya Barışı 
(PASEM TERRİS II) toplantısına katılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi kabul olundu. 

Nafaka alacaklarının yabancı memleketlerde 
tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamızın uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının geri gön
derilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi okun

du ve adı geçen tasarının geri verildiği bildi
rildi. 

İstanbul Milletvekili Muhiddin Güven'in, 298 
sayılı Kanunun 130 ncu maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin, Genel Kuru
lun 10 . 2 . 1969 tarihli 47 nci Birleşiminde 
kurulan Geçici Komisyona havalesine dair öner
gesi kabul olundu. 

Tekirdağ Milletvekili Halil Başol'un, 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısının oylamasında ka
bul oyu yerine yanlışlıkla ve kasdmın dışında 
olarak çekimser oy kullanmış olduğuna ve ge
rekli düzeltilmenin yapılmasına dair önergesi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Daimî komisyonlardaki ve, 
İki araştırma komisyonundaki açık üyelik

lere yapılacak seçimlerin birlikte yapılması ve 
her iki seçim için bir tasnif komisyonu seçil
mesi hususları kabul olundu. 

Yapılan seçimler sonucunda çoğunluğun sağ
lanamadığı anlaşıldığından, 

14 . 3 . 1969 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16.15 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Atıf Şohoğlu İsmet Kapısız 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-

yacıoğlu'nun, Burdur'un Bucak ilçesi PTT bina
sına dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1072) 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, Aydın'm Koçarlı ilçesine bağlı Çakmar kö
yündeki Devlet Üretme Çiftliğinde çalıştırılan 
işçilere dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1073) 

& — Zonguldak Milletvekili Kâmil Kırıkoğ-
lu'nun, Adıyaman Devlet Hastanesinin mütehas
sıs hekim ihtiyacına dair yazılı soru önergesi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1074) 

4. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu'-
nun, Emekli Sandığının malî durumuna ve yap
tığı yatırımlara dair yazılı soru önergesi, Mali
ye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1075) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 

Kuruluş Kanununun 1 nci maddesine bir fıkra 

ve bu kanuna 2 madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı (1/628) (Millî Eğitim, Tarım ve 
Plân komisyonlarına) 
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2. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/629) (Maliye, içişleri ve Plân komis
yonlarına) 

3. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
nasbedilenlere giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/630) (içişleri, Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarına) 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/631) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/632) (Sayıştay Komisyonuna) 

6. — Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı (1/633) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/634) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

Teklifler 
8. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 

T. C. Kanununun 146 ncı maddesinin 3 ncü fık
rasını değiştiren kanun teklifi (2/849) (Adalet 
Komisyonuna) 

9. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
Yüksek Adalet Divanının kararlarına karşı 
yapılacak tashihi karar ve iadei muhakeme ta
leplerine tetkik mercii gösterecek kanun teklifi 
(2/850) (Anayasa ve Adalet komisyonlarına) 

Raporlar 
10. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle

ketlerden dört muhrip satınalmması için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak-
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kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/235) (S. Sayısı : 
832) 

11. — Tahsis edildikleri gayelerde kullanıl
malarına imkân veya lüzum kalmıyan harb 
sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hak
kındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/241) (S. Sayısı : 833) 

12. — istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) 
(S. Sayısı : 834) 

13. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kad
ro eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/503) (S. Sayısı : 
835) 

14. — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıla
rına döner sermayeden ödenek ve prim, yar
dımcı tıp personeline prim verilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/603) (S. Sayısı : 836) 

15. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Ha-
cıpaşaoğlu'nun, kadro dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair 1046 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/787) (S. Sayısı : 837) 

- 1 3 — 
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KÂTİPLER 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
İsmet Kapısız (Konya), Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 64 ncü Birleşimini açıyorum. 

3, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Beyaz düğmelere basılmak su
retiyle yoklama yaptıracağım. 

Arkadaşların lütfen beyaz düğmelere bas
malarını istirham ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço

ğunluğumuz vardır, çalışmalara başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — TJrfa Milletvekili Hüsamettin Köran'ın, 
Siverek Kalesinin çökmesiyle meydana geleyi 
feci olaya ve bu olayın bundan sonra da devamı 
ihtimaliyle, alınması gereken tedbirlere dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Koran, Si
verek Kalesinin çökmesiyle ilgili gündem dışı 
beş dakikayı geçmemek kaydiyle söz istedi
niz, buyurunuz. 

HÜSAMETTİN KORAN (Urfa) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 10 Mart Pazartesi 
günü memleketim olan Siverek'te tarihî Sive
rek Kalesinin bir kısmının yıkılması sonucu 
meydana gelen feci olayı Yüce Heyetinize arz 
etmek maksadiyle huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Sayın basınımızın da acı durumu efkârı 
umumiyeye lâyıkı veçhile intikal ettirdiği gibi 
Pazartesi günü yıkılan kalenin bir kısmı beş 
Siverekli'nin ölümüne ve altı Siverekli'nin de 
ağır yaralanmasına sebebolmuştur. 

Turistik değeri olan tarihî Siverek Kalesi 
inşa durumu itibariyle toprak yığma olup se
nelerden beri ihmal edilerek yıkılmaya terk 
edilmiştir. Ancak, bu kalenin üzerinde ve ya
maçlarında pek çok Siverekli ev yapimak sure
tiyle barınmaktadır. Bundan birkaç sene evvel 
yine küçük bir kısmı yıkılan kale o zaman 
can kaybına sebebolmamıştı. Fakat hiç olmazsa 
yetkililer o yıkılma ile raütenebbih olsalardı, 

gerekli tedbirler alınıp tatbik edilseydi bugün 
beş Siverekli ölmez altısı da ağır yaralan-
mazdı. Bu hal devam ettiği müddetçe yeni yı
kılmalar ve yeni can kayıpları artık Siverek-
liler için sürpriz olmıyacaktır. Can kaybının 
hiç olmazsa bundan sonra önlenmesi bakımın
dan şimdiden tedbir alınması gerekmektedir. 
Bu cümleden olarak kalenin teknik bir heyet 
tarafından kontrol altına alınması ve tehlike 
arz eden kısımlarının tamiriyle bilhassa üzerin
de ve yamaçlardaki. evlerin Siverek'in başka 
yerine nakli zaruridir. 

Sayın Hükümetimizin ve bu meyanda imar 
ve iskân Bakanlığının meseleye ehemmiyetle 
el koyarak halledici tedbirler alacağına inanı
yorum. Kalenin tarihî hüviyetinin de nazarı 
itibara alınarak Turizm Bakanlığının durumu 
tetkik edip gerekli alâkayı göstermesi lâzımdır. 
imar ve İskân Bakanlığı tarafından bu kale 
sâkinlerinin Siverek'in daha uygun ve elverişli 
bir sahasına nakli için hibe voliyle gerekli 
maddi yardımların yapılması gerek felâketze
delere gerekse durumları tehlike arz eden 
diğer ev sahiplerine büyük hayati bir destek 
olacaktır. 

Gerek hibe ve gerekse kredi şekliyle evle
rin nakli ve yenilerinin yapılması Siverek
li'leri tesadüfen yaşıyan insanlar olmaktan ve 
Siverek'i tesadüfen yaşıyan insanların mem
leketi olmaktan, az da olsa, kurtaracaktır. 

— 14 — 
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Evlerin kale üzerinde ve yamaçlarında inşa 

edilmesi için göz yuman ve izin veren yetki
liler varsa haklarında idari ve cezai tahkikatın 
ciddiyetle yapılması Sivereklilerin hayatına at
fedilen ehemmiyeti ortaya koyacaktır. Halk 
arasındaki söylentiler ve bize intikal eden şi
fahi müracaatlar, yıkılarak beş Sivereklinin 
ölümüne ve altısının da ağır yaralanmasına 
sebelbolan bu evlerin istimlâk işinin gecik
mesi sırf Siverek Belediyesinin imkânı olduğu 
halde göstermiş olduğu ihmal ve ilgisizliğin 
sonucudur. Yani, Ibelki de daha feci ve daha 
çok sayıda Siverekli kurbanların verilmemesi 
için arz ettiğim tedbirlerin en kısa bir zaman
da alınması ve ihmali olanlar varsa şiddetle 
tecziye edilmeleri her Siverekli için ve bendeni
zin dileğidir. 

Sözlerime son verir, Yüce Meclisi hürmetle 
selâmlarım. 

2. — Tokat Milletvekili İrfan Solmazer'in, 
Üniversite öğretim üyeleri ve asistanlarının taz
minatlarına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın irfan Solmazer. Üniver
siteler ve asistanlar hakkında gündem dışı söz 
istemişsiniz, buyurunuz efendim. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Üniversitelerimizin öğretim üyeleri ve asis
tanlar konusunda çok kısa bir beyanla, Sayın 
Hükümetin dikkatini çekmek istiyorum. 

Sayın Başbakan, 3 Kasım 1965 tarihinde, ya
ni 3,5 sene evvel, «Üniversite öğretim üyeleri
nin, asistanlardan başlıyarak, tazminat mesele
lerini tatminkâr bir şekilde halletmek, mesleke 
yeterli elemanların girmesini ve bu meslekte 
kalmasını teşvik etmek için hiçbir fedakârlıktan 
çekinmiyeeeğiz» demişlerdi. Geçen bu zaman 
zarfında durum tamamen aksi yönde tecelli et
miş, muhtelif zamanlarda yapılan çeşitli beyan 
ve taahhütlere rağmen, iş hâlâ sürüncemede bı
rakılmış, üniversitedeki huzursuzluklar had saf
haya gelmiştir. 

Ankara Üniversitesi Senatosu rektör ve de
kanları, Şubat ayındaki topluca istifa kararla
rını, Sayın Başbakanın ve Sayın Cumhurbaş
kanının aracılığı, ile şimdilik durdurmuşlardır. 
İstanbul Teknik Üniversitesi de, asistanlarının 
görev bırakma durumlarını bu ayın sonuna ka

dar ertelemeyi başarmıştır. Bunun yanında, 
asistanların lâbaratuvar görevlerinde önemli 
hizmetleri olan Fen Fakültesi, Veteriner Fakül
tesi, Eczacılık Fakültesi gibi, bizim bilebildiği
miz kadar 5 fakültede derslere son verilmiştir. 

Durum odur ki, gerekli alâka çabukluk gös
terilmezse, hal hiçte iç açıcı olmıyacaktır. 

Hacettepe ve Orta - Doğu üniversiteleri is
tisna edilirse, istanbul Üniversitesi, istanbul 
Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Eğe 
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Trabzon 
Üniversiteleri ittifak ile bugünkü durumdan şi
kâyetçidirler. Çünkü, aynı hizmeti gören Dev
let üniversitelerinde, eğretim üye ve yardım
cıları çok farklı maaş ve tazminat sistemine tabi 
tutulmaktadır. Hacettepe ve Orta - Doğu Üni
versiteleri ile anaüniversiteler arasındaki eşit
sizlik ve farklı muameleler, bu üniversitelerimizi 
yıpratmaktadır. 

Sayın Hükümetin ve Büyük Meclisin dikkat
lerini bir daha bu mevzua çekmek istiyorum. 
Şöyle ki, malî sorunlar en kısa zamanda çözül
melidir. üniversite öğretim üyelerinin tam gün 
çalışma durumları sağlanmalıdır. Üstün nitelik
teki kimseleri asistanlığa talip hale getirecek 
tedbirler acilen alınmalıdır. Asistanların du
rumu böyle devam ederse, ağırlaşan hayat şart
ları yüzünden, pek yakın gelecekte birçok fa
kültelerde asistanların ayrılması ve telabin ol
maması yüzünden derslere paydos edilme ihti
mali vardır, öğretim üyeliğinin tabiî kaynağı 
olan asistanların, çeşitli fedakârlıklar yanında, 
istikbal bakımından hiçbir garantileri yoktur. 
Şu anda barem içi maaşından başka, asistanlar 
bürüt 200, doktor asistanlar 400 lira tazminat 
almaktadırlar. 

Tüm öğretim üyelerinin durumu dikkate 
alınmadan, sadece asistanlar için yeni tedbirler 
düşünülüyorsa bunlar yetersiz olacaktır. Çünkü, 
doçentler şimdi 600 liralık bir tazminat almak
tadırlar. Asistanlar, doçentlerin seviyesinin 
üstüne de çıkarılamıyacağına göre, bunlara ya
pılması düşünülen tazminat zammı, en fazla 
bürüt 100 lira olacaktır ki, bu da net 60 lira gibi 
küçük ve gülünç bir rakam seviyesinde kalacak
tır. 

Şu halde, Sayın Hükümet ve Büyük Meclis 
gerekli tedbiri acilen ve yeterli olarak almalıdır. 
En azından, Sayın Başbakanın - sözümün ba-
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şmda beyan ettiğim - Hükümet programındaki 
vaadinin realize edilmesi gerekir. 

Saygılar sunarım. 

3. — Ordu Milletvekili Sadi Pehliyanoğlu'-
nun, İtalyan Proleter ve Sosyalist Birliği Parti
sinin Napoli'de yaptığı toplantı ve bu toplantıya 
T. t. P. adına katılan Doçent hakkındaki demeci 
ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm cevabı 

BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğlu; İtal
ya'da yapılan bir toplantı ile ilgili gündem dışı 
söz istediniz, buyurunuz. 

ŞADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Muhte
rem milletvekilleri; 

Son günlerde matbuatta ve efkârı umumiye-
de geniş yankılar yapan ve Türk Devletinin 
varlığı ile ilgili bir hâdiseyi huzurunuza getir
mek için söz almış bulunuyorum, içtüzüğün ta
nıdığı kısa müddet içerisinde meselenin önem 
ve vehametini anlatmaya çalışacağım. 

Geçtiğimiz günlerde, italya'nın Napoli şeh
rinde toplanan, italyan Proleter ve Sosyalist 
Birliği Partisi kongresinde, orak - çekiçli bay
rağın altında, önünde Türkiye levhası bulunan 
bir adamın oturduğunu öğreniyoruz. Türkiye'yi 
kongrede temsil iddiasındadır ve bu sıfat ken
disine Türkiye İşçi Partisi tarafından, Partisini 
kongrede temsilen verilmiştir. Bu şahıs, Anka
ra Üniversitesi Fen Fakültesi Teorik Fizik Kür
süsü Doçenti Burhan Cahit Ünal'dır. Burhan 
Cahit Ünal, mesleki ile ilkili bilimsel inceleme
lerde bulunmak üzere, Ankara Üniversitesi Rek
törlüğü tarafından, 115 sayılı Kanunun 62 nci 
maddesi gereğince 6 ay müddetle italya'ya gö
revli olarak gönderilmiştir. Beynelmilel hüvi
yetli bir komünist partisinin kongresine katılan 
bu doçentten, elbetteki muhtar Devlet üniver
sitesi, milletin alınterinin karıştığı her kuruşu
nun ve hakkının mevcudolduğu bu Devlet 
bütçesinden alman paraların hesabını soracak
tır. Elbetteki muhtar Devlet üniversitesi, bün
yesinde vazifeli olan bir öğretim üyesinin, Türk 
Devletinin varlığına karşı işlediği bu fiilin hesa
bını soracaktır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Ben, meselenin bu tarafına dokunacak 
değilim. 

Arkadaşlar, burada sorulması ve aydınlatıl
ması icabeden hususlar şudur: 

Bu Doçent, Türkiye işçi Partisinin yetkili 
bir temsilcisi midir? Yani, Türkiye işçi Partisi 

resmen bu toplantıya katılmış mıdır? Şayet 
katılmış ise, bu salâhiyeti hangi kanunun hangi 
maddesinden almıştır? Yani, beynelmilel bir 
toplantıya katılma salâhiyetini, hangi kanunun 
hangi, maddesinden almıştır? 

İtalyan Proleter ve Sosyalist Birliği Partisi
nin gerçek hüviyeti nedir? Bu parti, işçi sınıfı
nın iktidarını temine mâtûf, marksist yani ko
münist bir parti midir? Bu parti, marksist ko
münist bir parti ise, böyle bir parti ile ilişkisi 
bulunan Türkiye işçi Partisinin ortaya çıkan hü
viyeti, Türk kanunları muvacehesinde meşrui
yetini ortadan kaldırmaz mı? 

Muhterem milletvekilleri, şimdi bu hususları 
izaha çalışacağım : 

Doçent Burhan Cahit Ünal, hâlen T. i. P. 
üyesidir. O partinin 1965 te istanbul milletve
kili adayı idi. Ve 1966 kongresinde Genel Yö
netim Kuruluna ve genel saymanlığa seçilmiştü\ 
Bu hususlar gösteriyor ki, mahut doçent, Tür
kiye işçi Partisinin salâhiyettar bir mensubudur. 
Basma verdiği beyanat da gösteriyor ki, T. i. P. 
i temsilen italya'daki kongreye katılmıştır. 

Bütün bunlar, Türkiye işçi Partisinin, ital
yan Proleter ve Sosyalist Birliği Partisinin Na
poli'deki toplantısına resmen katıldığını tesbit 
etmektedir. 

Hâdise karşısında, demokratik rejimin nimet
leri olarak varlıklarını, servetlerini ve hüviyet
lerini iktisabetmiş olan büyük tirajlı bâzı ga
zetelerin ve onların malûm, kalemşorlarının ta
kınacakları tavrı merak ettim. Demokratik re
jimde 4 ncü kuvvet olan, yani rejimin en tabiî 
bir unsuru bulunan bu müessesenin hâdise kar
şısında demokratik rejimden yana hassasiyet 
göstereceklerini ümidettim. Ne gezer; ya ölüm 
sükûtuna hüründüler veyahut da bu parti sol 
parti, ama komünist partisi değildir, demek 
suretiyle bir kere daha Türk efkârı umumiyesini 
aldatmaya çalıştılar, bir kere daha rejimi tah
ribe yönelen bir fiil ve hüviyete sahip çıktılar 
ve meseleyi kapatmak istediler. Halbuki haki
kat şu idi : 

Efendiler; şimdi size Türkiye işçi Partisinin, 
kongresine temsilci gönderdiği italyan Proleter 
ve Sosyalist Birliği Partisi tüzüğünün 1 nci mad
desini okuyorum, bakalım sol Türk matbuatının 
iddiası yerinde midir, görelim : 

«Madde 1. — işçiler sınıfının savaşının orga
nizasyonu olan bu parti sınıf geleneğine devam 
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eder. 1892 Cenova Kongresiyle açılmış İtalyan 
sosyalizminin uluslararası birlik taraftan olan 
bu parti sınıf birliği angajmanı içinde işçilerin 
yetkisini-yaymak için, yaşama ve çalışma şart
larını yükseltmek için gerçek demokratik olan 
sosyalist bir cemiyet kurmak..» 

Muhterem arkadaşlar; «gerçek demokratik» 
tâbiri, malûmuâliniz tamamiyle bir komünist 
tâbiridir. Yani halk cumhuriyeti, halk demok
rasisi, gerçek demokrasi, bunlar birer komünist 
tâbiridir. 

« . . savaşla işbirliği yapar. Ona başvurur ve 
önderlik eder. Emperyalizme karşı sulh ve hal
kın siyasi ve ekonomik özgürlüğü için bütün 
ulusların işçileriyle birlik halinde savaşır. . » 

Muhterem milletvekilleri; şu ifade edeceğim 
hususlara da dikkat buyurmanızı rica edeceğim. 

Yine tüzük diyor ki: «Faaliyetini sınıfın 
günlük raporlarını Marksist çözüm üzerine ve 
İtalya'da ve dünyada sınıf savaşının tecrübesi 
üzerine dayar.» 

Eğer Marksist, komünizm değilse, komüniz
min ne olduğunu lütfen bir anlatsınlar. 

Muhterem milletvekilleri; artık hâdise or
tadadır. Türkiye İşçi Partisi, proleter iktidar 
hedefini güden beynelmilel marksist, yani ko
münist olan bir partinin kongresine resmen işti
rak etmek suretiyle kendi hüviyetini, tevili gay-
rikabil olarak, ortaya koymuştur. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Nitekim aynı parti daha önce Akdeniz Böl
gesi Sosyalist ve Komünist partilerin Roma kon
feransına da katılmış idi. O zaman hâdiseye şal 
örttüler, fakat bu sefer buna muvaffak olamı-
yacaklardır. 

Nitekim 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 83 ncü maddesi; Türkiye Devletinin Cum
huriyet olan şeklini değiştirmek amacını parti
lerin güdemiyeceklerini ve 84 ncü maddesi ise, 
siyasi partilerin, Türk Devletine aidolan ege
menliğin belli bir kişiye, zümreye veya aileye 
yalhut sınıfa bırakılması amacını güdemiyecek-
lbrini açıkça emretmektedir. 

Bu gilbi hüviyet Ve davranışlara giren par
tiler rejimin müdafaası vazifesi ile mükellef 
olan Cumhuriyet Başsavcısının talebi ile Ana
yasa Mahkemesi tarafından kapatılır. Demok
ratik rejim müesseseler rejimidir. Rejimin me
suliyeti, sıhhatinin müdafaası bu müesselere 
râciıdir. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu, lütfen to
parlayın, efendim. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum, efendim. 

Anayasa Mahkemesi, Şûrayı Devlet, Üniver
siteler, TRT, matbuat ve her türlü demokratik 
müesseseler bu mesuliyete uygun bir davranış 
içine girmek mecburiyetindedir. Bunlardan bir 
kısmı müs'takiliyet ve muhtariyet pisikozu al
tında serazat bir atmosfer içine girerlerse, si
yasi partilerin bir kısmı nizamdan ve düzenden 
mütemadiyen şikâyetçi olurlarsa, herkes mesu
liyetten kaçar, tek sorumlu alarak Hükümet 
gösterilmek istenirse, o zaman Türk milletinde 
haklı olarak bu müesseseler hakkında endişe 
doğmuş olur. 

Arkadaşlar; yani bu memlekette herkes 
muhtar da yalnız âza Hükümet mi kaldı? 

Ben size efendiler bugün şunu sormaya gel
dim: Bu Devletin sahibi kimdir? Herkes me
suliyetine uygun hareket etmek mecburiyetin
dedir. Demokratik müesseseler bu mesuliyetten 
kaçarlarsa bu Devletin sahibini sokakta mı ara
yalım? Buna hakkımız yoktur. Bu Devletin 
ve bu rejimin sahibi millettir. Bütün gaflet ve 
ihanet davranışlarına karşı siyasi tarih muva
cehesinde yegâne mesuliyet sahibi Türk Müileti 
ve onun namına Büyük Meclisiriizdir. 

Hepinizi hürmet ve saygılarla selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SU1KAN (Kon
ya)— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Napoli'de toplanan ve ikinci kongresini yapan 
İtalyan Proleter Sosyalist Birliği Partisinin bu 
toplantısına T. 1. P. adına oraya ilmî araştırma 
yapmak maksadiyle gönderilen bir doçentimi
zin katılması münasebetiyle Türk umumi efkâ
rında, Türk basınında çok çeşitli tefsirler ya
pılmaktadır. Bugün aynı konu ile ilgili Sayın 
ŞaJdi Pehlivanoğlu'nun bu konu üzerindeki gö
rüşmeleri münasebetiyle Hükümet olarak konu 
ile ilgili maruzatta bulunmak üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Hâdise hakkında Yüce Meclisin sarih ve ob
jektif kanaata vâsıl olabilmesi ve değerlere vâ-
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sil olabilmesi için hafızalarınızı bundan bir se
ne evvelki bütçe müzakerelerine çevirmek isti
yorum. 

1968 Bütçesi müzakereleri sırasında, Roma'-
da toplanan Akdeniz Bölgesi Komünist ve Prog-
restis partiler toplantısı münasebetiyle, birinci 
Roma toplantısı münasebetiyle bu toplantıya 
katılan T. t. P. üyelerinden Sayın Sadun Aren 
ile Rıza Kuas'ın bu toplantıya hangi sıfatla ve* 
ne maksatla katıldıkları hususunda Yüce Mec
lis üyeleri, Hükümete sualler tevcih etmişlerdi, 
biz de bu konu üzerimde mâruzâtta bulunmuş 
idik. 

iGeçen sene 22 - 23 Ocak tarihinde yapılan 
birinci Roma toplantısından sonra yine aynı 
tarzda 9 - 1 1 Nisan tarihleri arasında ikinci 
Akdeniz Bölgesi Komünist Progrestis partiler 
toplantısına yine T. i. P. iştirak etmiştir. 

Kıymetli Milletvekilleri; bu defaki toplantı 
İtalyan Proleter ve Sosyalist işbirliği Kongre
sinde yapılan toplantı da bundan evvelki ikii 
Roma toplantısının hi\r devamıdır. 

Esas itibariyle bu toplantılar 1967 Nisanın
da Çekoıslavasya'nın Karlsbat şehrinde Avrupa 
Komünist Partileri toplantısının tabiî bir kara
rı neticesidir. Yine bu toplantılar bilhassa 
1967 sen'esinde Akdeniz bölgesinde cereyan eden 
mühim hâdiseler dolayısiyle, ki bunların ba
şında İsrail - Arap harbi gelmektedir. Yuna
nistan'da vâki darbe hareketi gelmektedir ve 
keza Kıbrıs hâdiseleri gelmektedir, bu itibarla 
Akideniz bölgesi bilhassa Rusya bakımından: 
ehemmiyet kazanmış bir sıcak bölge halini al
mıştı. Bu itibarla Rusya'nın Akdeniz'de tatbik 
edeceği yeni politikanın gerek fikri hazırlığı, 
oralda tatbik edilecek müşterek bir cephe birli
ğinin kurulması ve tatbikatı baiktoıından Avru
pa ve Akdeniz bölgesi komünist ve progrestis 
pastilleri toplantı yapma kararını aldılar. İşte 
bu toplantının birincisi Karlsbat'ta, ikincisi Po
lonya'da, üçüncüsü Belgrat'ta yapıldı. Polon-
ya^daki toplantı 1967 senesinin Eylül ayında, 
Belgrat'taki gizli komünist partileri toplantısı 
da. 1967 senesinin Aralık ayında oldu. işte bu 
toplantılar sonunda Roma toplantıları yapıldı 
ve bu toplantılara da T. i. P. iştirak etti. Bu 
toplantıların ev sahibi ve tanzimcisi italyan 
Komünist Partisidir, iştirak eden, geçen sene 
de arz ettiğim gibi partilerin büyük kısmı ko
münisttir, legal olarak komünizm serbest olan: 

memleketteki komünist partilerin yanımda ille
gal tarzda çalışan, ama Marksist felsefeyi ve 
prensipleri benimsemiş olan ilerici tâbir edilen 
progresist partilerde katılmıştır. Bu cümleden 
olmak üzere Türkiye işçi Partisi de bu toplan
tıya katılmıştır. 

Roma toplantılarında alınan kararları geçen 
sene arz etmiştim; NATO'ya, NATO'yu parçala
maya matuf sloganlar ve karar, emperyalizme 
karşı cephe açma, faşizme karşı cephe açma, 
6 ncı Filonun Akdeniz'den çıkartılması. 

Türkiye İşçi Partisi temsilcileri, hatırlarda^ 
dır, gerek buradaki beyanlarımda, gerek ya
zılı beyanlarında Roma toplantılarının bir blok 
toplantısı mahiyetinde olmadığını ve bloklara 
karşı olan bir toplantı olduğunu beyan etmele
rine rağmen o zaman vesikalarla da arz ettiği
miz gibi, Roma toplantıları münhasıran Avru
pa komünist partilerinin ve Akdeniz bölgesi 
komünist partilerimin, biraz evvel arz ettiğim 
Rusya'nın Akdeniz bölgesinde takibettiği poli
tikanın fikriyatı ve tatbikatını yapmak maksa
dına mahran bulunmakta idi. Meselâ; 6 ncı 
Filonun Akdeniz'den çıkartılması, üslerin kal
dırılması ve NATO dan Akdeniz bölgesi mem
leketlerinin ayrılması konusundaki müzakere
lerde Yugoslavlar şiddetli itiraz yapmışlar ve 
kararın altına, tek taraflı olduğu için, Yugos
lav temsilcileri iştirak etmemişler ve imza et
memişlerdir. Buna karşılık Türk temsilcileri 
olarak, Türkiye işçi Partisini temsilen Sayın 
Sadun Aren ve Rıza Kuas bu karara imza at
mışlardır. 

Şimdi, işte bu, defaki bahsedilen italyan 
Proleter ve Sosyalist Birliği Partisinin Napoli 
toplantısı da biraz evvel arz ettiğim sebeplerle 
yapılan 3 ncü toplantıdır. 

Bu toplantıya Türkiye İşçi Partisi adına 
oraya kanunen, Üniversite tarafından ilmî araş
tırma maksadiyle gönderilen bir doçentimiz, 
Buriıan Cahit Ünal resmen iştirak etmiştir. Bu. 
gerek Türkiye'deki basımda çıkan fotoğraflarla 
sâbidolduğu gibi, resmî tetkikatımızla da, bu 
toplantıya ait bütün resmî vesaik ve İtalyan ga
zetelerinde aynen neşredilmiştir, fotoğrafları 
elimizde mevcut bulunmaktadır. Keza, bu par
tinin toplantısı, orak - çekiç amblemi taşıyan 
bir toplantıdır. Esasen İtalyan Proleter ve Sos
yalist Partisi, biraz evvel arkadaşımın ifade 
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eittiği tarzda, sarahaten o kısmı okumamıştır, 
tüzüğünün birinci maddesinin son fıkrasında 
Marksist prensipleri ve komünist felsefe pren
sipleri benimsemiş ve tatbikatıyla italya'da ün 
ya,pmıiş bir partidir. 

Bu itibarla, toplantı esası itibariyle yalnız 
bloklar dışı ve antikomünist veyahut da nötra-
lisit bir politika takip için yapılan bir toplantı 
mahiyetinde olmayıp,, bir komünist partiler 
toplantısı hüviyetindedir, bundan evvel yapı
lan Roma toplantılarının mahiyetinde olduğu 
gibi. 

Esas itibariyle bu toplantıya katılan parti
leri sayarsam bu münakaşa konusu olmaktan 
çılkar; meselâ, Napoli toplantısına Polonya, Yu
goslavya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, 
Sovyet Rusya, Kuzey Vietnam ve Doğu Alman
ya partileri, komünist partileri katılmışlar. 
Türkiye işçi Partisi de dâhil. 

Aldığı, kararlar, keza calibi dikkattir, mü
saade ederseniz o hususu da arz edeyim. Kongre 
sonunda kabul edilen vesikada; Amerika aleyh
tarlığı, Vietnam meselesi, NATO aleyhtarlığı, 
Akdeniz'in Amerikan üslerinden temizlenmesi, 
antiemperyalizmin, işçi, köylü ve öğrencilerin 
misli görülmemiş mücadeleleri gibi sloganlar 
üzerinde ciddiyetle durulmuştur. 

Nihayet «kongre, bütün yoldaşlara partiyi 
güçlendirecek, memleketteki hareket birliğine 
işıtirafki artıracak vo nihayet sosyalizm istikame
tindeki gayretleri kuvvetlendirecek bir müca
deleye girmesi için çağrıda bulunur» demek su
retiyle kapanmıştır. 

Tüzüğünün birinci maddesinde, Marksist 
enternasyonal karakteri taşıyan bu partinin 
birindi maddesinde, biraz evvel söylediğim gibi 
aynen şu cümleler vardır; faaliyetini sınıfın 
aMüel meselelerinin Marksiıst yoldan çözümüne 
ve sınıf savaşının italya'daki ve dünyadaki 
tecrübelerine istinadettirir, demek suretiyle bu 
parti faaliyetlerini Marksist ve komünist felse
fesi esaslarına göre yürütmektedir. 

Bu partinin amblemi orak - çekici ihtiva et
mektedir. Türkiye İşçi Partisi temsilcileri de, 
kongreye işltirak eden Sayın Burhan Cahit ver
diği beyanda, bu orak - çekicin bir tarihî geli
şim, anane icabı olduğunu beyan eder. 

Bu, tarihî anane icabı değildir, üçüncü en
ternasyonalin intişarından sonra, ortaya kon
masından sonra sosyalist partilerdeki bölümler 
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neticesinde bilhassa bilimsel sosyalist tâbir edi
len komünist ve koîlektivist partiler bu amblemi 
almışlardır. Garp memleketlerindeki demokra
tik sosyalistler sureti katiyede orak - çekici 
benimsememişlerdir. 

Yine beyan buyuruyorlar ki, bu toplantı 
bir blok toplantısı mahiyetinde değildir. Biraz 
evvel arz ettiğim gibi bu toplantı bir blok top
lantısı mahiyetindeidir, münhasıran Rusya ka
nadındaki komünist partilerinin Akdeniz böl
gesinde Avrupa'da tatbik edecekleri ve ta-
kibedecekleri politikanın fikriyatiyle beraber 
tatbikatı üzerinde istikamet vermektir, slo
ganlar ve saire şimdiye kadar enternasyonal 
komünizmin taki'betitıği sloganların kendisidir. 

Durum, hem üniversite yönünden tahkik ve 
takip konusu haline gelmiştir, hem de adliye
ye intikal ettirilmiştir. Savcılık elbette ki Türk 
kanunları muvacehesinde Türk adliyesi icabını 
yapacaktır. Bu hususta başka tefsire girmeyi 
uygun bulmuyorum. Hürmetlerimle arz ede
rim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sabri özcan San, bu
yurun. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — No hakkında efendim? 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Duy

dunuz ne hakkında olduğunu. 
BAŞKAN — Sual soruyorum ne hakkında 

diye efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sataş

ma var Türkiye işçi Partisine. 

BAŞKAN — Şu şekilde söz istiyorum diye 
•söyleseniz ya efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Duy
dunuz Beyefendi, konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma olduğunu söyleyin, 
sataşma olup olmadığını kabul edip etmiyece-
ğimi söyliyeyim, ondan sonra muameleye ko
yalım. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sataş
ma var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir sataşma efendim? 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Tür

kiye işçi Partisini dışarı ile ilişkili bir parti 
olarak göstermek istediler, gerek beş dakika 
müddetle görüşen Sayın Pehlivanoğlu gerekse 
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İçişleri Bakanı. Onun hakkında partim adına 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Efendim gündem dışı konuş
malarda her hangi bir ilişki varsa Hükümet 
cevap verir. Hükümet çıktı cevap verdi. Eğer, 
Hükümetin konuşmasında veya daha evvelki 
konuşan hatibin konuşmasında sataşma var di
yorsanız... 

MEHMET ALÎ AYBAR (istanbul) — Di
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sataşma olan noktayı tesbite 
mecburum. Dışarı ile olan ilişkiler kurduğunu 
söylüyor dediniz, bunu sataşma telâkki ediyo
rum, dediniz. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Evet 
efendim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar, istir
ham ediyorum. 

Bir arkadaşımız partisinin bir sataşmaya 
mâruz kaldığını iddia ediyorlar. Bunu tesbite 
mecburum. Varsa var diyeceğim, gelecek, yok
sa yok diyeceğim direnecek, yahut siz karar 
vereceksiniz. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sa
yın Başkan, sataşana yalnız dışarı ile ilişki me
selesine münhasır değil. Aynı zamanda bu iliş
kiden dolayı Türkiye işçi Partisinin Anayasa
mızca yasak hüviyette bir parti olduğu ima 
edilmişjtir. Bu bakımdan da sataşma vardır. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, bahsedilen şahıs, 
doçent, partinizle ilgisi olan bir kimse midir? 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Efen
dim gelip kürsüde anlatacağım ilgisi var mı? 

BAŞKAN — Ama ben, onun ilgisi yoksa 
alâkanız yok diyeceğim, varsa münasebetini te-, 
sise mecburum. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — İlgi
si olduğu müsellem. 

BAŞKAN — Müsellem... 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Ga

yet tabiî. 
BAŞKAN — Gittiği de müsellem mi efen

dim? 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Efen

dim gazetelerde resimler çıktı, hepsi doğru. 
BAŞKAN — Öyle ise bir vakıayı ifade et

mişlerdir, sataşma yoktur kanaatindeyim efen
dim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Va
kıayı ifade etmişlerdir ama başka şekilde. Sa
taşma olduğu hususunda direniyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, direniyorsunuz. 
Yüce Meclise tesbit ettireceğim. 

Efendim, Sayın Aybar bir sataşmanın ol
duğunda direniyor. Riyaset bu kanaatte değil
dir. Yüce Meclise başvuruyorum. Sataşmanın 
olduğunu kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

d. — Gümüşane Milletvekili Saibri Özcan 
San'ın, Bayburt Savcısının bâzı olaylar karşı
sındaki tutumuna dair demeci ve Adalet Baka-
m Hasan Dinçer'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Sabri özcan San, gün
dem dışı, beş dakikayı geçmemek üzere söz is
tediniz, buyurun efendim. Lütfen beş dakikayı 
geçirmeyin efendim, çünkü uzadı vakit. 

SABRi ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, tatili seçim böl
gemde geçirdim. 

Bayburt Ua bir kız kaçırma olayı karşısın
da kaza savcısının tutumunu, hak sahibi va
tandaşın darda kaldığı zamanlarda adaletten 
başjka nereye sığınacağının, hangi dala tutuna
cağının tereddütleri içine girdiğimi Yüce Mec
lise arz eitımek için gündem dışı söz aldım. 

Hâdise şu; Bayburt'un Söğüteli köyüne 
bağlı bir maJhallede bir gece yarısından sonra 
birtakım adamlar mahalleye giriyorlar, ma
hallede bütün evlerin kapılarını dışardan kilit
liyorlar. Evin birinde anayı, babayı sımsıkı 
bağlıyorlar, 14 yaşındaki kızı alıp kaçırıyor
lar. Kız kaçırmalar bizim toplumumuzda biraz 
da olağan sayılır. Hâdise olur, ilgililer hâdise
yi kendi şartları içinde bir sonuca bağlarlar. 
Bu hâdise öyle olmuyor. Bu hâdisede ihbar ya
pılıyor, şikâyet oluyor. Ama sayın savcı gece 
yarısından sonra rahatsız edilemiyor. Vazife 
saati bekleniyor ve olaydan 13 saat sonra, tam 
13 saat sonra harekete geçiyor. O zamana ka
dar da atı alan Üsküdar'a varıyor tabiî. Kız, 
vilâyet hudutları dışına çıkarılıyor bilmem han
gi kazaya götürülüyor, her hangi bir adam bu
lunuyor babasıdır diye, muvafakat alınıyor. 
Kızın yaşı büyütülüyor, nikâh yapılıyor. 

BAŞKAN — Sayın özcan San, bu hâdise 
adliyeye intikal etti mi efendim? 
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SABRî ÖZOAN SAN (Devamla) — Etti 
efendim. 

BAŞKAN — Yalnız savcının tutumu ile il
gili konuşabilirsiniz. Ondan sonrasına müsaade 
etmem. 

SABRI ÖZOAN SAN (Devamla) — Yalnız 
savcının tutumu ile ilgili olarak konuşuyorum 
efendim. 

Bu olay hakkında Adalet Bakanlığı müfet
tişleri tahkikatlarını yapmışlardır. Elbette bir 
neticeye bağlanacaktır. Ancak, bu hâdise dola-
yısiyle de bir daha ortaya çıkan gerçek şu ki, 
sayın savcının maksadı vatandaşın meseleleri
nle, Hükümetin alakasız kaldığı fikrini halka 
telkin etmektir. Çevredeki iddia budur, manza
ra da budur. 

Şimdi bakınız ikinci olaya: Birkaç gün ön
ce köyde kız kaçıranları teşvik eden ve olay
dan sonra himaye eden kişi, toprak ağası, emek
çi, ırgat, yarıcı edebiyatını yapan ikinci bir 
partinin Bayiburt^a ileri gelenlerinden biri, ya
ni 0. H. P. li bir toprak ağası - zaten Türki
ye ̂ mizde toprak ağalarının tümünün Cumhuri
yet Halk Partili olduğunu cümle âlem bilmek
tedir - Bayburt ölçüsünde bu toprak ağası; ça
lıştırdığı emekçi, ırgat ve yarıcıların haklarını 
vermediği için onlann alacaklarına karşılık bir 
miktar ot bırakır. Paranızı verir, otlan alırım, 
der. Hak sahipleri de ne yapsınlar? Razı olur
lar. Ama bu ağa sonradan bir yakınını gönde
rir, otları aldırmak ister ve gayet tabiî ki, 
birtakım tartışmalar olur. Bu tartışmalar bir 
ağız kavgasından ileri geçmez. Köyden eli boş 
dönen bu ağa, hakaret iddiasiyle savcılığa baş
vurur. Şikâyetin geldiği yöne ve kişiye göre 
hareketini düzenliyen sayın savcı derhal köye 
8 jandarma gönderir. Bir tedhiş havası yaratır. 
Bir akşam üstü 30 kişiyi kazaya, ağlamalar sız
lamalar arasında getirir, 12 kişinin tevkifini 
ister ve tevkif ettirir. 

Şimdi, Bayburt heyecan içinde muhterem 
milletvekilleri. Bayburt endişe içindedir. Bay
burtlu soruyor: Türk Milletinin çok hassas ol
duğu bir ırz meselesi karşısında böylesine ka
yıtsız, böylesine lakayt olan savcının, âdi bir 
tartışma sonundaki bu tutumunun maksadı ne
dir? Maksadı gayet açık, arz ettim. Maksadı, 
vatandaşa, bu nasıl Hükümettir; böyle Hükü
met mi olur? dedirtmektir. Dedirtmiştir de. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan, «kış
laya, mabede, okula politika soikmıyalım» bu
yurdular. Ben de diyorum ki, mahkemeye de 
ısokmıyalım. Yargı organlarına da politikayı 
sıokmıyalım. Çünkü adalet vatandaşın son ümi
dini bağladığı, güven duyduğu bir müessese
dir. Adalet mensuplarını vatandaş, eksiksiz, 
noksansız, hata yapmaz, hata işlemez yüce kişi
ler olarak bilir. Onların verdikleri kararlara, 
hükümlere saygılıdır. Bu psikoloji ile vatan
daş bu kararları, bu hükümleri, şeriatın kesti
ği parmiak acımaz, şeklinde güzel bir rıza duy
gusu ile karşılar. Bu duygu şayet sarsılırsa 
toplumda huzursuzluk olur. O gün bana bu hâ
diseyi büyük bir heyecan ile anlatan 16 muh
tarın gözlerinin içindeki mânadan irkilmiş ol
duğumu Yüce Meclise endişe ile ifade etmek 
isterim. 

Adalet müessesesine güven duygusunun sar
sılmasından hepimiz endişe ederiz. Bu endişeyi 
bu müess'esenlin mensupları daha da derinden 
duymalıdırlar. Ama bu Yüce Müessesenin en 
Yüce organının başında bulunan bir kişi, bir 
adalet günü töreninde uyduruk bir Bursa Nut
ku ile ve bile bile tahrikler yapar da sonra 
ektiği tohumların meyvalarını görmüş olmanın 
zevki içinde olursa, vatandaşın adalete güveni 
sarsılır. Yargıtaym bu sayın Başkanının adı, 
bir gazete tarafından âdi bir arsa dâvasına ka
rıştırılır da, o kişi bu gazeteyi mahkemelerde 
süründürmek cesaretini kendinde bulmazsa, 
bulamazsa vatandaşın, bu zatın başında bulun
duğu adalet müessesesine güveni sarsılır. 

Sayın Yargıtayın Sayın Başsavcısının bugü
ne kadarki, bütün tasarrufları ve işlemleri mu
attaldır iddiasiyle broşürler^ yayınlanır da o 
sayın başsavcı bu iddiaları çürütecek bir tutu
mun içine girmezse, vatandaşın adalete güven 
duygusu sarsılır. Bu misalleri çoğaltmak müm
kündür. Bununla beraber yine de diyebiliriz ki, 
Allah'a şükürler olsun Türkiye'de hâkimler var
dır. Bu inançtayız. Büyük Meclisi saygı ile se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 

(Konya) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Gündem dışı konuşan arkadaşımın dile ge

tirdiği konu mahallî savcılıkça el konulmuş bir 
konudur. Ayrıca, bu konu Bakanlığımıza da 
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şikâyet mevzuu edilmiştir, mahalline bir de 
müfettiş gönderilmiştir. 

Aldığımız bilgiler, hâdisenin üzerinde adlî 
yönden hassasiyet gösterildiği merkezindedir. 
Gönderdiğimiz müfettiş, savcının dâvaya el 
atışında her hangi bir tarafgirane hareketi 
olup olmadığı merkezinde tahkikat yapmakta
dır. Bu itibarla meselenin üzerine her yönüyle 
önem verilmek suretiyle eğilinilmiş bulunul
maktadır. Arkadaşımın ve bütün arkadaşları
mın bu nevi hâdiselerde savcıların ve adliye
nin vazifesini kemaliyle yapacağına ve kanun
ları eksiksik tatbik edeceğine ve bu noktada 
bakanlık olarak üzerimize düşen hassasiyeti 
kemaliyle göstereceğimize emin olmalarını ar
zu ederim. Hürmetlerimle. 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
2/322 esas sayılı Kanun teklifini geri aldığına 
dair önergesi (2/322) 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda'nın bir 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dışişleri Komisyonunda bulunan 1 Haziran 

1966 tarihli ve 2/322 sıra sayılı kanun teklifi
mi geri alıyorum. Gereğinin yapılmasını arz 
ve istirham ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. Bilgilerinize 
sunulur. 

Muhterem arkadaşlar gündeme geçiyoruz. 

£. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, 
Amerikan 6 ncı Filosunun gelişi sırasında vu-
kubulan olaylarda sorumlu olduğu iddiasiyle 
İçişleri Bakam Faruk Sükan hakkında Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru açıl
masına dair önergesi (11/78) 

BAŞKAN — Bundan evvelki birleşimde bu 
önergeyi okutmuştuk. Gündeme alınıp alın
maması hususunun bugün konuşulacağı da be
yan edilmişti. Şimdi, bu gensorunun gündeme 
alınıp alınmıyacağı hususundaki konuşmalara 
başlıyoruz. 

Bununla ilgili bir önerge vardır, okutuyo
rum 

| Sayın Başkanlığa 
Sayın Hüseyin Balan tarafından verilmiş 

bulunan gensoru üzerindeki görüşmelerde grup
lar adına yapılacak konuşmaların, henüz büt
çe müzakerelerinin bitmiş olması sebebiyle 20 
dakika ile tahdidine, hükümet adına yapılacak 
konuşma hariç, karar verilmesini saygılarımla 
arz ve teklif ederim. 

Maraş 
Enver Kaplan 

ORHAN BÎRGÎT (İstanbul) — Önerge aley
hinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Orhan Bir-
git. 

ORHAN BÎRGÎT (İSTANBUL) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; konu bütçe gö
rüşmelerinde Yüce Meclise geldiği zaman bu
rada hükümet adına konuşan arkadaşlarımız, 
sorumlu arkadaşlarımız, meselenin bir gensoru 
ile Meclise getirileceğini ve etraflıca görüşüle
ceğini söylemişlerdir. Şimdi bir sayın arkada
şımız görüşmelerin 20 dakika ile sınırlanması
nı istedi. 

İstanbul'da tepkileri hâlâ devam eden bir 
kanlı pazar olayı geçmiştir. Kanlı pazar olayı
nın sorumlularının bir kısmı 440 kilometre uza-
ğımızdadır, bir kısmı ise çok yakınımızdadır. 
20 dakika içerisinde bu kadar geniş bir olayın, 
bu kadar geniş sorumlusu bulunan bir olayın 
görüşmesi yapılamaz. (Hükümet sıralarından : 
«Gensoru gündeme alınsın. O zaman anlatın» 
sesi) 

Meseleyi gündeme alıp almıyacağmız gele
neklerimizden belli olmaktadır, Sayın Bakan. 
20 dakika içerisinde, 14 Şubat 1969 Cuma gü
nü akşamı Millî Türk Talebe Birliğinde hare
kâtın stratejisini tesbit için yapılan toplantıda 
bıçak, sopa ve şiş kullanalım teklifi yapılıp, bu 
teklifi Hukuk Fakültesi talebesi Kemâl Altın
baş'in toplantıdan sonra gazetelere telefonla ih
bar etmesi görüşülebilir mi? 

Meselâ Cumhuriyet Gazetesi Muharriri Sa-
lâhattin Güler'in, bu ihbarı İstanbul Valisine, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yakalayıp in
tikal ettirmesinden sonra, valinin «hiç merak 
etmeyin bir şey olmıyacaktır, siz vehim içinde
siniz» dediği görüşülebilir mi? 

20 dakika içerisinde, aynı toplantıya katı
lan Yüksek İslâm Enstitüsü ve Fransız filolo-
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jisi talebesi, «Komando» diye anılan Nazım 
Dere'nin plânlama toplantısında harekât baş
kanlığına tâyininin istendiği, kendisinin çekine
rek reddettiği, gelip reddini, prevantoryumdaki 
arkadaşlarına anlattığı, «neye polise gitmiyor
sun» dendiğinde «aramızda polisler de var, be
raber plânladılar» dediğini ispat etmek imkânı 
olabilir mi? 

BAŞKAN — Sayın Orhan Birgit, hâdiseleri 
birer birer zikredip arkasından olabilir mi, lâ
fını bırakalım, lütfen neden 20 dakikanın yet-
miyeceğini ifade edin. 

ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Onu anlat
maya çalışıyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hâdiseleri saydıktan sonra ola
bilir mi, lâfını bırakalım. 

ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Türkiye'de 
vatandaşın ve bizim ihtiyacını duyduğumuz, iş
tiyakını duyduğumuz huzur konusunu kimlerin 
ne şekilde baltaladığını 20 dakikada ortaya 
koymak imkânı olmaz. 

Dolmabahçe'den maçı Ali Sami Yen Stadı
na alırız, ama Dolmabahçe'deki o günkü askerî 
yasak bölgede vatandaşa sırf o gün cihatçılarm 
namazı için cami açarız, bunu 20 dakikada na
sıl ortaya koruz? 

Sayın Bakanın Senatoda ve burada bir ifa
desi var, (A. P. sıralarından, «camilerde namaz 
kılmayı mı istemiyorsunuz?» sesleri) 

Hâşâ. Biz sizin gibi camilerde siyaset yap
mıyoruz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar, 
istirham ediyorum. (A. P. sıralarından, «Belge 
var mı» sesleri) 

ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Bir Bolu 
Senatörümüzün Zeytinburnu camilerinde çekti
ği nutuklar da var. Zaman verin... 

BAŞKAN — Sayın Birgit... 
ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Zaman ve

rin de anlatayım. (A. P. sıralarından, gürültü
ler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
Sayın Zeytinoğlu müdahale etmeyin. 

ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Allah'ın 
emrini mi yapıyorsunuz, politika mı yapıyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım efen
dim. 
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ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Sayın Ba
kanın, Ali Sami Yen Stadyumundaki halkın 
Taksim'e gelerek orada kalabalık teşkil ettiği 
ifadesinin karşısında, 20 dakikada, o gün Ali 
Sami Yen Stadındaki maçın, halkın tehacümü 
sebebiyle 45 dakika geç başlatıldığının, saha 
komiserinin raporu ile sabit olduğunu ve ora
dan stadyumdan 6 dan sonra dağılındığmı, de
ğil Şişli'ye, Taksim'e kadar bile gelmenin im
kânı olmadığını.... (A. P. sıralarından «uydur
ma» sesleri) 

Uydurma mı, belgeleri okuyalım, görün. 
Niçin beş, altı bin kişiye bayrak verildiğini, 

niçin beş, altı bin kişinin yedi bölüğe ayrıldı
ğını anlatalım. 

Seyid Atmaca'nın Pazar akşamı kahvede bı
çağını göstererek, «kızılların bu bıçakta kanı 
var» dediğini şahitleriyle ortaya koyalım. 

Beykoz îmamı îhsan Sedefin, Hisar Camii 
İmamının Cuma vaızlarmda, talebenin hepsinin 
zındık olduğunu söylediğini, söyliyelim. 

BAŞKAN — Sayın Birgit,.... 
ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Müslüman 

vatandaşların Kurban Bayramında o iki cami
ye gitmiyerek daha uzak mesafedeki camilerde 
namaza durmak protestosunun sebebini araştı
ralım, 

BAŞKAN — Sayın Birgit, bir dakika efen
dim, bir dakika efendim, bir dakika efendim... 

Başkan sizden bir dakika müsaade istiyor 
efendim. 

Ben size, 20 dakikanın tahdidi aleyhinde söz 
verdim. Hâdisenin içine girmeye hakkınız yok. 
Biraz sonra grupunuz adına ya zatıâliniz, ya 
bir başka arkadaşınız çıkacak konuşacak. 

ORHAN BlRGÎT (Devamla) — Siz bunları... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, neden 
sabırsız oluyorsunuz? Deminden beri sabırsızla
nan arkadaşları haksız görüyorsunuz, müsaade 
edin, bir sabredin, 

Ben size, 20 dakikada veya 10 dakikada ve
ya Yüce Meclis müsaade ettiği zaman hudutsuz 
olarak konuşma hakkını tanıyacağım. Binaen
aleyh hâdiseleri burada şimdi baştanbaşa sayıp 
da arkasından grupumuz adına bir ikinci arka
daşın daha çıkmasına hak vermeme imkân yok. 
İstirham ediyorum; 20 dakikanın darlığının 
bu hâdise ile kabili telif olmadığını izah eder-
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siniz, hâdise zikretmeden inersiniz, istirham 
ediyorum, şimdiye kadar gösterdiğim toleransı 
yenilemeyin ve suiistimal etmeyin. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Başkanımın 
iyi niyetinden şüphe etmem. Ama di>rt yıllık 
Milletvekilliğimizin son aylarındayız. Hangi 
gensoru gelmişse o gensorudan iktidar partisi 
muhakkak, zaman tahdidi ile kendisini denet
lemeden kaçırmaktadır. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) , 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Yüce Mec
liste hangi gensoruyu açma cesaretini göster
di iktidar partisi? Böyle bir kanlı hâdisede el
lerinde kan, parmak izleri cinayetlerin üzerin
de olan sorumlular otururken cesaretiniz var 
mı? 20 dakikanın içerisinde elbette tahdide gi
dersiniz. (A. P. sıralarından gürültüler) Bıra
kın anlatalım. 

Bütün ilçe başkanlarınızın sıra sıra hangi 
bölüklerde, nasıl toplantı yaparak bölükbaşıla-
nnı teşkil ettiğini anlatalım. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — ismet Sez

gin arkadaşım itiraf etti; A. P. Genel Başkan-
vekili olarak, istanbul'da partimiz kütle parti
sidir, elbette karışanları olmuştur, bu hâdise
ye, dedi. Biz sorumluları anlatalım. Kimlerden 
emir aldılar. 

Sonra huzur türküleri söylemeye çıkarsınız. 
Hem Devlet elinizde olacak, kanunları uygula
ma imkânına siz sahibolaç aksınız, hem de so
kağa hâkim olamıyacaksmız. Görülmüş şey mi 
bu? Siz hiç O. H. Partilileri sokakta görüyor 
musunuz? (A. P. sıralarından gülüşmeler, gü
rültüler) Evet; bir tane gösterin. 

Filimlerini, (belgelerini grup sözcüsü ortaya 
koyacak, 20 dakikada anlatılamaz bu olaylar. 

Arkadaşlarım, Eyüp İlçe Başkanınız ne 
yaptı? Sağmalcılar'da sopalar, şişler nereden 
temin edildi? Kâğıthane'de hangi C. H. Partili 
nıaranigoza, hangi 0. H. Partili demirciye yük
sek paralarla teklif yapıldı da reddetti? Kim 
kabul etti? Zeytinburnu'ndan hangi minibüsle, 
Eminönü A. Partisi ilçesinden sopa taşındı? 
Bunların numaralarını vereyim, 15 gün çalış
tım, cesaretiniz varsa 20 dakikayı aşın, grup 
sözcümüz size bütün tafsilâtı ile anlatsın. (A. 
P. sıralarından gürültüler, müdahaleler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar, 
istirham ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sokakta, 
basında Hükümete karşı, A. Partisine karşı 
söylenenlerle başa çıkamıyorsunuz, suçluluk 
kompleksine giriyorsunuz, sopaya sarılıyorsu
nuz. içişleri Bakanı bunu yüksek seviyede bir 
asayiş toplantısında da itiraf etmiştir. Biz solu, 
sağ ile bastırmalıyız, demiştir. Genel Kurulda, 
A. Partisi Genel idare Kurulunda konuşulmuş
tur. Bırakın anlatalım, suçluluk kompleksine 
katılmayın. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmeyin. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Suçlularla 

işbirliği yapmayın. (A. P. sıralarından gürül
tüler) (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir ar
kadaşımız 20 dakikalık kısıtlanma önergesinin 
aleyhinde söz istedi. Koro halinde mukabele 
ediyorsunuz. 

Olmaz. Ben icabeden şekilde kendilerini ikaz 
ettim. (A. P. sıralarından «dinlemiyor» sesi) 

Efendim, dinliyor veya dinlemiyor; dinleme
diğini benim görüp ondan sonra tekrarlamam 
lâzım. Sizin mudaJhalenizle dinlenmesine imkân 
var mı? 

Lütfen karşılıklı konuşmayın. Buraya çıkan 
hatibi koro halinde göğüslemeyin, buna hak
kınız yok. 

Meclis Başkanı olarak buraya oturttuğunuz 
arkadaşların vazifesini, istirham ediyorum güç-
leştirmeyin. Her partinin elbette ki kendine gö
re görüşü olacaktır ve o açıdan söyliyecektir. 
Hepiniz aynı görüşte olsanız aynı partide olur
dunuz arkadaşlar. Bundan tabiî bir şey yok. 

Sayın Ataöv, buyurun, önergenin lehinde 
konuşacaksınız. Neden 20 dakikanın yeteceği
ni lütfen izah edin. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Yüce Meclis bütçe müzakerelerinden sonra 
ikinci içtimaını yapıyor. Bütçe müzakereleri 
içerisinde, biliyorsunuz bu sene bütçeden hiç 
lâf etmedik, hep bu meseleleri konuştuk. 

Muhalefet olarak, bütün muhalefet, aşağı -
yukarı büyük ekseriyetle memlekette iç huzur, 
asayiş, içişleri Bakanının davranışı, İstanbul 
olayları üzerinde duruldu. 

24 — 
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İçişleri Bakanımız, İçişleri Bakanlığı Büt

çesi konuşulurken bu hususa gerekli cevabı 
verdi. Yani Parlömanter hayatta en büyük 
gensoru müessesesi olan bütçe müzakereleri ya
pılmış ve çok büyük bir çoğunlukla Hükümet 
bu bütçe müzakerelerinden büyük bir güvenle 
çıkmıştır. 

Şimdi, İstanbul olayları bütçeden sonra Yü
ce Meclisin huzuruna yine getirildi. İki gün son
ra yine getirilecektir. Yüce Meclis bu hâdiselere 
alıştı. Memleketin nef ine olan kanunların mü
zakeresine tahammül edemiyen solcu muhalefet, 
Meclisi böyle hâdiselerle devamlı şekilde işgal 
etmek suretiyle millete zarar vermenin yeni ve 
kendilerince meşru görülen bir yolunu bulduk
larım »anmaktadırlar. 

Aziz arkadaşlarım, huzurunuzda konuşan 
Orhan Birgit arkadaşımız, 20 dakikanın kâfi gel-
miyeceğind bâzı gerekçeler serd ederek öne sür
düler. Olay, idari ve kazai mercilerin elindedir. 
Cumhuriyet savcıları bu meselenin üzerindedir. 
Varsa şayet, bütün suçluların suçlarını tesbit 
etmekle meşguldürler. 

Türkiye ̂ de, Büyük Millet Meclisinin ayrı bir 
mahkeme olduğu, burasını sokakta gezinen bâzı 
sanıkların muhakeme edilip cezalandırılacağı 
bir yer kabul etmek doğru değildir. 

Orhan Birgit arkadaşımız meseleleri öne sü
rerken bu işte ne kadar mütehassıs olduğunu, 
yeraltı faaliyetlerini ne güzel organize etmeyi 
bildiğini, Türk siyasi tarihinde bu işlerin büyük 
unvanını taşıyan ve aslında lekeli, kanlı eller 
diye hitabettiği kütle karşısında nasıl kanlı el
lerin sahibi bulunduğunu itiraf etmiş bulunmak
tadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Adalet Par
tisinin Genel İdare Kurulunda böyle meseleler 
konuşulmaz. Cumhuriyet Hükümetinin ve Türk 
Devletinin Yüce adliyesinin elimde bulunan me
seleleri Adalet Partisi Grupu her zaman güven
le oraya tevdi ederek neticeye intizar eder. Ada
let Partisinin Genel Kurulunda memleketin ana-
meseleleri konuşulur Sokak hâdiselerinin konu
şulacağı yer o Yüce Genel Kurul değildir. Sokak 
hâdiselerinin konuşulduğu sokak hâdisele
rinin tertiplendiği ve ömürlerini sokak
tan kurtaramıyan bugünkü konuşan arkadaşı
mın partisi bütün mevcudiyetini sokağa inhisar 
ettirdiği, bütün hayatını sokakta, bulduğu, bü
tün gayelerini sokakta araldığı işindir ki, ömrü 

boyunca iktidara gelmemiş ve daima sokaktan 
medet ummuştur. 

BAŞKAN — Sayın Ataov, esas meseleye ge
lelim lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, Sayın Başkanım, grupumuıza, par
timize yapılmış olan töhmetler vardır. O gru-
pun bir mensubu olarak bizim sokaktan medet 
beklemediğimizi, bizim sokaktan her hangi bir 
şey aramadığımızı, biz, yalnız kanunların çer
çevesi içerisinde Türk kanunlarına, Türk mah
kemelerine, Türk adliyesine, Türk Hükümetime, 
Türk Devletine saygılı bulunduğumuzu ifade 
etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bir dakika efen
dim. 

Konuşulacak hâdise, mesele zaten bunları 
tamamen içine alacak mahiyettedir. İstirham 
ediyorum, 20 dakika yeter mi, yetmez... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Yetmez mi?.. Elbette grupunuz 
adına bir arkadaşınız çıkacak, size yapılan bir 
töhmet varsa cevaplandıracak, Hükümet çıkacak 
cevaplandıracak. Başka parti temsilcileri de ko
nuşacaklar. İstirham ediyorum... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, şimdi bu 20 dakikanın.... 

BAŞKAN — Size, 20 dakikanın yeterli ol
duğu hakkındaki lehte talebinize göre söz ver
dim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, 20 dakikanın niçin yeterli olmadığına 
dair serd edilen gerekçelere cevap vermeliyim 
MMII 

BAŞKAN — Efendim, ben onlara da ikaz 
ederek kısıtlamaya çalıştım. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — O gerekçe
lerin... | 

BAŞKAN — İstirham ©diyorum, lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Peki, kısarak 
söyliyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, biz; sokaktan bir 
şey beklemediğimizi, sokakla alâkamızın olma
dığını, falan camide namaz kılan bir müslüima-
nın namazını kınamak için bunu Meclis kürsü
süne getirme âdetimizin olmadığım, müttefiki
miz bulunan bir devletin donanması İstanbul'a 
geldiği zaman aşırı solcuları, kızıl komünistleri 
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tahrik ederek Türkiye'de Devlet gücünün olma
dığını, anarşinin bulunduğunu isbat etmek iısti-
yen o sakat çevrelere karşı Devlet gücünün kud
retli olduğunu bildiğimiz için burada fuzûli ola
rak milletlin dakikalarını almaya ve onu saatler
ce milletin beklediği kanunları çıkaracağımız 
zamanları sokak dedikodularına tahsis etmeye 
rıza göstermediğimiz için 20 dakikayı kifayet
li görüyoruz. 

Bu 20 dakikayı, gensorunun açılıp açılma
ması yönünden yapılan müzakerede kifayetli 
görüyoruz. Eğer bu 20 dakikalık konuşma içe
risinde gensorunun açılmasına hakikaten lüzum 
hâsıl olacaksa, hakikaten ortaya ciddî deliller 
konacaksa o zaman Yüce Meclis gensoruyu açar 
ve ilgililerden hesap sorar. Biz, Adalet Partili
ler Hükümetten hesap sormasını istyen ve Hü
kümetin her zaman, her yerde hesap vermekte 
olduğunu bilen, ancak Hükümetin tahrikçile
rin peşinde bulunduğunu, Türk adliyesi, kim
leri hangi yola sevk etmek istediklerini tesbit 
etmiş olduğunu bildiğimiz için, mahkemelere 
intikal etmiş mevzuları Anayasanın yasaklamış 
olduğu hükmüne de riayet ederek, burada de-
taylariyle konuşmaya Anayasa çerçevesinde im
kân olmadığı kanaatinde bulunduğumuz için, 
20 dakikayı idari yönden konuşmaya kâfi gö
rüyoruz. Yoksa, falan adam sopa taşımış, filân 
adam minübüste elinde bıçak taşımış, falan 
adam şunu yapmış diye burada savcı vazifesi 
görüp, hâkim vazifesi görüp, insan mahkum 
etmiyeceğiz. 

«idari yönden içişleri Bakanı yetkilerini kul
lanmış mıdır, meselenin üzerine eğilmemiş mi
dir » bunun tetkikini yapacağız. Kazai tahki
kata girmek savcının elindeki meselelere bura
da müdahale etmek hakkını haliz olmadığımız 
için 20 dakikanın kifayetli olduğu kanaatini ta
şıyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, Yüce Milletin huzurun
da samimî olalım. Tek başına iktidarda olacak
sınız, iki dudağınızın arasından çıkan her lâf ka
nun olacak. Milleti bir ihtilâlden sonra ezik ka
bul edeceksiniz. Milletin iradesi tecelli edecek, 
millet o ihtilâlden sonra o tehdide, o baskıya, 
o kıyama rağmen bir grupu Yüce Meclise bü
yük bir çoğunlukla getirecek. 'Ondan sonra eli
nizdeki güçler kâfi gelmiyecek. Kanunları tat
bik etmek mevkiinde olan insanlar siyasi par
tileri basacaksınız, 70 yaşındaki senatörleri so-

I kakta süriyeceksiniz, matbaaları basacaksınız, 
gazeteleri yakacaksınız. Ondan sonra da... (C. 
H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ondan son

ra da, «Kanunları neden tatbik etmiyorsun?» 
diye de Adalet Partisi Hükümetine soracaksı
nız. 

Adalet Partisi Hükümeti sayesindedir M, bu
gün sokak tahrikleri yapabiliyorsunuz, Adalet 
Partisi Hükümeti sayesindedir ki, bugün parti
lerinizde, evlerinizde rahat oturabiliyorsunuz. 
Adalet Partisi Hükümeti sayesindedir ki, bu
gün istediğinize sövüp, istediğiniz tahrikleri ya
pabiliyorsunuz. 

Biz, sizin iktidarınız zamanımda sabahlara 
kadar evlerimizde duramıyorduk, korku içeri
sinde duruyorduk... (O. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — istirham ediyorum, müdahale 
etmeyin. 

Sayın AtaJöv, çok rica ediyorum, niçin söz 
aldığınızı unutmayın. İkazlarıma rağmen tekrar 
ediyorsunuz. İstirham ediyorum, bağlayın lüt
fen. Biraz sonra grupunuz adına çıkar konuşur
sunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım bağlıyorum, müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Müsaade etmiyeoeğim efendim, 
bağlayınız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Orhan Birgit 
Beyin açtığı kapıdan bir parça yürüyelim ve na
sıl etlerine dokunduğuna, nasıl canlarının acı
dığına siz şaJhÜd olun, onun için söyledim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Atatöv. 
Lütfen bağlayın efendim. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Ada-
I let Partisinin zavallılığını isbat etmeye devam 

ediyorsun, devam et. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Adalet Par
tisi zavallı değildir, Adalet Partisini iktidara 
getiren Yüce Millettir, silâhların gölgesinde ik
tidara gelmedi o, zavallı sizsiniz. (A. P. sırala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türk Milletine, «zavallı» diyorsunuz bu lâ
fınızla, Yüce Millet size bunun cevabını 7 ay 
sonra verecek ve bu sıralarda da oturamıyaoak-
ısınız. Bunu biliniz. (A. P. sıralarından, «Bravo» 

| »esleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen bağlayın. 
(Gürültüler) 

İHSAN A'MÖV (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, hangi kasıtlarla 20 dakikanın kifayet 
etmediğini söylediklerini şu hareketlerle anla
mış bulunuyorsunuz. -Türkiye'de ciddiyetten 
uzak, kanun nizamından uzak, Devlet ağırlı-
ve anamuhalefet partisi ağırlığından uzak bir 
üyenin beyanı ile Milletin dakikalarını heder 
etmeye niyetimiz yok. Sevgili Milletimize olan 
borcumuzu ödemek için, boş lâfa 20 dakika 
ayırdık, biz kanunları çıkarmak için Meclisin 
mesaisini tahdidetmek istiyoruz. Saygılarımızla. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Tebrik ede
riz Başkan, iyi idare ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, grup sözcülerinin yir
mişer dakika konuşması hakkındaki önerge
nin lehinde ve aleyhinde iki arkadaşımız ko
nuştu. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Konuş
maların 20. dakika ile kısıtlanmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Grup 
sözcüleri yirmişer dakika konuşacaklardır. 

Söz önerge sahibi Hüseyin Balan'ındır. 
Sayın Balan, süreniz 20 dakikadır, saat 

16,14. Buyurun. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, saynı milletvekilleri; Amerika 6 ncı Fi
losunun İstanbul'u ziyaretini protesto mitin
ginde, 16 Şubat 1969 günü istanbul'da vukua 
gelen üzücü olaylarda bir numaralı sorumlu ve 
suçlu olduğuna inandığım Sayın içişleri Ba
kanı Faruk Sükan hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyannca gensoru açılmasını istemek 
ve kendisini istifaya davet etmek için huzu
runuzdayım. 

önergenin gerekçesi olarak alçıklıyacağım 
hususlar, şu, ya da bu partinin itibarına doku
nabilir. Bu açıklamalar bir suç ihbarı ma
hiyetinde de olabilir. Arkadaşlarımdan ricam, 
beni sükûnetle dinlemeleri ve karşı fikirlerini 
yine bu kürsüden ifade etmeleridir. 

Sevgili arkadaşlarım, 1968 in Temmuz ayı 
içinde, yine 6 ncı Filonun istanbul'u ziyareti 
sırasında, istanbul'da vukuagelen olaylar sebe
biyle içişleri Bakanı hakkında verdiğim gen
soru önergesinin gündeme alınıp alınmaması 
hususu görüşülürken, Adalet Partisi sözcüsü, 
önergemin bir siyasi vesika niteliği taşıma-

j dığını ileri sürmekle yetinmiş, Sayın Güven 
Partisi sözcüsü de, aynı paralelde, önergemin 
argo lisanı ile yazıldığını iddia etmişti. Osman
lıca bir taktikle, şekle ait zevklerini açıkla
maktan Öte, önergemdeki gerçeklere eğilmeye 
yanaşılmadığmdan, 6 ncı Filo ziyaretleri kana. 
boyanmakta devam etmiştir. Benim ifade ve 
üslûbuma «argo» vasfını lâyık görenler, bu 
kürsüde Başbakanın söylediği «iffetsiz» sözün
den rahatsız olmamışlardır. Ne dedim? Jonhson'-
un Orta - Doğu ve Kıbrıs politikasında kalleşçe 
davrandığını ve Türk Milletinin gönlünü kır
dığını söyledim, yine de söylüyorum. Türki
ye'de söylediğini ve israil'de yumurtladığını söy
ledim, yine de söylüyorum. Burada «kalleş» 
sözünün iki yüzlü mânasına geldiğini Türkçe 
bilen herkes teslim eder. Ama bir soru da 
bize düşer., «iffetsiz» sözünün mânasını bilen 
var mı? «Yarım hoca dinden eder, yarım dok
tor candan eder», derler. Yarım münevver de 
insa,nı, hem dinden, hem imandan eder. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — O da sende 
yok. 

BAŞKAN — Sayın Koç, devamlı müdahale 
ediyorsunuz. Tekrar ikaza mecbur etmeyin. Mü
dahale etmeye hakkınız yok, lütfen. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Milletve
killerine sataşmalara bile cevap vermek hak
kını oylarınızla iptal ederseniz, millet huzuru 
ve asayiş konusunda milletvekillerinin sorum
luluğundan söz edemezseniz. Elbette Parlâmen
to millet huzuru ve asayiş konusunda kendisi
ne düşeni yapacaktır. Buraya gelişimin temel 
sebebi de Parlâmentodan bu görevi istemekten 
ibarettir. 

Sayın Milletvekilleri, bugün Türkiye'de var
lığı inkâr kabul etmez hale gelen sol ve sağ 
akımların vücuda getirdikleri örgütlerin kar
şılıklı gösteri ve çatışmalarla millî huzuru 
ve asayişi felce uğrattığı bir vakıadır. Bu akım
ların tarihî gelişim içinde doğuş nedenlerini 
açıkladıktan sonra istanbul olaylarına dönmek 
istiyorum. 

Bira?; tarihin derinliklerine inelim. 1954 te 
30 milletvekili ile Meclise giren C. H. P., 1957 
de 180 milletvekili ile Meclise girince D. P. ba
şındakiler telâşlandı. 1958 - 1959 seneleri O.H.P. 
nin memur, münevver, gençlik ve ordu safla
rında ağırlığını belirgin hale getirmesi D. P. 

I yöneticilerini yeni bir necimin sonuçlarından 
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ümitsizliğe düşürüyordu. C. H. P. nin bu açık
ladığım çevrelerdeki gelişmesine karşı durmak 
istiyen D. P., ters gidişini de bir ölçüde koru
mak düşüncesiyle, halkı silâhlandırıp, bir mi
lis kuvveti meydana getirmek, bu kuvveti va
tan cephesine sürüp dengeyi sağlamak hevesi
ne kapıldı. Bu şartlar içinde harcanan karşı
lıklı çabalar Yeşilköy, Uşak, Çanakkale, Kay
seri, Yeşilhisar olaylarını meydana getiriyordu. 
İstanbul'da ve Ankara'da 1960 m Nisan ayın
da gençler gösteri yapıyorlardı, istanbul olay
larında gaz bombası ve kurşun atılıyor, iki 
gen^ı ölüyor. Ankara Kızılay olaylarında Baş
bakan hırpalanıyordu. Ankara'da Hukuk ve 
Siyasal Bilgiler Fakülteleri olaylarında Fakül
te binaları kurşunlanıyordu. Bunların arkasın
dan Harbiye yürüyüşü başlatılıyordu. Olaylar 
geldi geçti. Siyasal Bilgiler Fakültesinin kur-
şunlatıldığı sırada Sayın Turhan Feyzioğlu'nun 
bir iki arkadaşı ile içerde olduğu söylendi. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ya
landır yalan! Dedikodu getirmeyin buraya, 
yalandır! 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — O gün
lerde bu hareketleri yapan gençlere kimse ko
münist demiyordu. Ankara'da ihtilâl havası es
tiği bir sırada Menderes Eskişehir'e gitmiş, 
kendisini karşılıyan 100 000 kişinin hayatını 
kurtaramadığını derin bir hayal kırıklığı için
de öğrenmişti. 27 Mayıs ihtilâlini yapanlar mil
letin ve Ordunun desteğine rağmen bir sivil ör
güte dayanmak ihtiyacını duymakta gecikme
diler. O. H. P. lideri Sayın İnönü ilk daveti ka
bul etmekle ihtilâli hiç değilse tasvibettiğini 
ortaya koyuyordu. 

Kendi gelen iktidarın sarhoşluğu, gençliğin 
- rolünü, Ordunun desteğini, memurun ve mü

nevverin müdahalesini değerlendirme görevini 
unutturmuştu. İhtilâl sıralarında hâd safhaya 
gelen gençlik heyecanları kendi haline yüzüs
tü bırakılmıştır. 1961 Anayasamız lâik Cum
huriyet ilkesinin yanı sıra sosyal devlet ilke
sini de getirdi. Aşırı sola yani komünizme ka
palı olan Anayasamız sola yani demokratik sos
yalizme açık tutulmuştur. Nitekim açıkça sos
yalist olduğunu söyliyen ve tüzüğüne sosyalist 
parti olduğunu kaydeden T. 1. P. hukukî ve fii
li varlığını Yüce Mecliste kabul ettirmiştir. İş
te bu şartlar içerisinde solcular üniversitelerde 

I yuvalanmak gayretiyle gençlerin başıfb'oş bıra
kılmış heyecanlannı sömürmeye koyuldular. 
Neden sonra işin farkına varan Sayın İnönü 
arkadan yetişmek isterken ortanın soluna düş
müştür. 

Üniversitelerimizdeki sol akımların temeli 
böyle atılmış, böyle gelişmiştir. (A. P. sırala
rından, bravo sesleri) 

Şimdi söyliyeceğim sözlere de bravo derse
niz cidden âdilâne bir cevap verdiğinize inana
cağım. 

I Şimdi, sağ ve sağcıların doğuşuna geliyo
rum 1961 Anayasamız hilâfete, şeriata yani aşı
rı sağa kapalı olmakla beraber Diya.net İşleri 
Reisliğine Devletin bünyesinde ve genel idare 
içinde yer vermekle sağa da açık olduğunu or
taya koymuştur. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Aşırı sol.. 
HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Durumu 

olduğu gibi açıklıyorum. 
I 27 Mayıs İhtilâlinden sonra kapatılan De

mokrat Parti bir isim değişikliği ile siyasi bün-
I yede yeniden yerini alma çabasını 4 yılda 

tamamlıyabilmiştir. Ne yazık ki, figüran değiş-
| miş, figürler ve fikirler değişmemiştir. Eski 
I oyunlar yeniden tekrarlanacaktır. Eski silâhı 

tecrübe etmek hevesiyle Sayın Demirel 1969 da 
I şöyle diyordu: «Her zaman ihtilâl ordudan gel

mez, halktan da gelebilir; halk, seçtiği iktidarı 
I korumasını bilecektir.» Bu sözler geniş tepkile

re yol açtı ve eski silâhın geri tepmesinden kor-
kuldu. Yeni bir metot bulup uygulamak gere-

I kiyordu. Akıldaneler, eski komiteciler, bâzı 
nurcular, Süleymancılar yol üstüne yol göste
riyorlardı. Demokrasi vardı; demokrasi ahlâ
ka dayanır, ahlâk dine dayanır, dinin temeli 
imam - hatip okullarına dayanır. Her vilâyette 

I en azından bir imam - hatip okulu açılması hem 
sünnet, hem de farzdır. 

îmam - hatip okulları mezunları üniversite
lerin her dalında öğrenime devamla üniversite
lerde milliyetçi gençlik derneği kuracaklar. 

I öğretmen kadrosuna atananlar milliyetçi öğret
menler derneği kuracaklar. Din görevlerine 
atananlar komünizmle mücadele derneği kura
caklardı. Bu kuruluşlara Hazineden yardım, 
el altından bağışlar yapıldıktan sonra verile
cek görevler şüphesiz yerine getirilecekti. Emir 

I ve komuta İçişleri Bakanında olacak, tepki 
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halktan ve gençlikten geliyor gösterilecekti. 
Artık A. P. kalesine gülle işlemezdi, ve halk 
seçtiği Hükümeti koruyabilecekti. 

Sayın milletvekilleri; toplum polisi, sağcı 
militanların kadroya alınmasiyle meydana geti
rilmiştir. Toplum polisinin tahrip ve tecavüzle
re seyirci kalmasının nedeni buradadır. Saym 
Başbakanın ifade ettiği gibi Yassıada'nm mo
ral çöküntüsündan değil, bir danışıklı dövüş 
içindedir; sağcılar ağır bastıkça seyirci kalın
makta, solcular ağır basınca görev başlamak
tadır. Bâlâ'dan emir böyle verilmiştir. 

İşte gençlerimiz arasında sağ ve sol akım
ların doğuş nedenleri ve hakiki hüviyetleri bu
dur. Bunlardan birinin başarısı milleti komü
nizme, diğerinin başarısı milleti şeriata ve hilâ
fete götürebilir. Her iki yolun yolcularını hüs
rana uğratmak Yüce Türk Milletinin ve Ata
türk gençliğinin asli görevi olmalıdır. Birlik 
Partisi olarak bu iki zıt ve zararlı zihniyetle 
medeni ve hukukî ölçüler içinde mücadelemize 
devam edeceğiz. Aşırı solun ve aşırı sağın dai
ma karşısında olacağız ve yukarda açıkladığım 
sağ ve sol akımların aşırı yönde basan sağla
masına ve gelişmesine her halde engel olaca
ğız. 

Birlik Partisi Atatürk ilkelerine bağlı re
formcu, ilerici ve devrimci bir partidir. De
mokratik, toplumcu bir görüşle milletimizin te
mel sorunlarını bilim ve teknoloji yardımı ile 
gerçekçi ve akılcı yoldan çözüme kavuşturma
yı öngörmektedir, ithal mah doktrinlerle, ya 
da bayatlamış Orta öağ usul ve metodları ile 
medeni bir millet olarak kalkınamıyacağımıza 
inanmaktayız. 

Şimdi İstanbul olaylarına geliyorum. Peşi
nen ifade etmeye mecburum ki, 6 ncı Filonun 
istanbul'u ziyareti sebebiyle gösteri düzenliyen 
gençlerin komünist olduklarını, ya da komü
nist uşağı olduklarını iddia etmek vatanperver, 
milletini seven, Atatürkçü gençliğe yapılmış 
ağır bir bühtandır. Aralarına, bulanık suda 
balık avlamak istiyen bedbahtların sızmış ol
ması muhtemeldir ve mümkündür. Hatayı, 
Amerika'nın Türkiye'ye karşı izlediği olumsuz 
siyasette aramalıdır. Amerikan gazeteleri is
tanbul olaylarının kritiğini yaparken bu olay
lara Amerika'nın Türkiye'ye karşı izlediği 
olumsuz siyasetin sebebolduğunu açıklıyor. Hal

kımızın ve gençlerimizin hissiyatını ve tutumu
nu Türkiye'nin çıkarları açısından değerlendi
riyor. Bizim iktidarımız ise bu davranışları 
kızıl uşaklığı ile tavsif ediyor. 

Sayın Faruk Sükan'ın bir elinde kızıla batırıl
mış boya fırçası, öbür elinde bir hançer; boya
yı sürüyor, hançeri vuruyor, masumun akan kanı
nı göstererek, «işte kızıl!» diyor. Neden Beyazıt 
Kulesine kırmızı bayrak çekilmiş de, siyah, ya 
da yeşil çekilmemiş? O bayrak sanıldığı gibi 
Rusya'ya ait değil, üzerinde orak, çekiç yok, 
Vedat Demirci'nin resmi var. Kızıla nefret yü
zünden Türk Bayrağını da tanımıyacak hale 
geleceğimizden korkuyoruz. Beyazıt Kulesine 
çekilen bayrağın rengi kırmızı idi, Vedat Demir
ci'nin kanı gibi. Vedat Demirci istanbul'un or
tasında kaldığı öğrenci yurdunda Faruk Sü
kan'ın militanları tarafından öldürülmüştür. 
Üzerinde önemle durulması gereken husus, kaa-
tilin bulunması ve adaletin yerini bulmasıdır. 

Bu açıklamalardan sonra, istanbul Taksim'-
de 16 Şubat 1969 günü vukua gelen, iki vatan
daşımızın öldürülmesine ve yüzden fazla gencin 
yaralanmasına sebebolan olayları değerlendiri
yorum. 

Amerikan 6 ncı Filosunun istanbul'a yeniden 
ziyaret yapacağı duyulunca gençler arasında 
kaynaşma başlamış, istanbul Valisi ön tedbir 
olmak üzere öğrenci temsilcilerini makamına da
vet ederek bu ziyaret esnasında gösterilerden 
vazgeçilmesini istemiş, ancak gençlerin cevabı 
menfî olmuştur. 6 ncı Filonun İstanbul'da ka
lacağı sürece gösterilerin devam edeceği kesin
likle anlaşılmıştır. Buna rağmen bu ziyareti 
zorla kabul ettirmek gibi bir yol seçilmiş, huzur 
ve asayişin temini için 6 ncı Filonun ziyaretinin 
iptali, ya da ertelenmesi asla düşünülmemiştir. 
Daha baştan bu yolu seçmekle olayları davet et
mek basiretsizliği gösterilmiş, hiç lüzumu olmı-
yan bir ziyaret uğruna Türk Milleti adına sonu 
belirsiz, ağır sakıncalar göze alınmıştır. Dost
larımızın hatırı için yurdun huzur ve asayişini 
feda eden içişleri Bakanı bu görevdeki ehliyet
sizliğini, liyakatsizliğini ve basiretsizliğini vu
zuhla ortaya koymuş olduğundan istifa etmesi 
kaçınılmaz bir zorunluk haline gelmiştir. 

İkinci safha; 6 ncı Filonun istanbul'a ge
lişi ile başlıyan gösteriler, istanbul, izmir, Trab
zon, Adana gibi üniversite şehirlerimizde de-
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vam ettiği sırada istanbul'da gençlik ve işçi 
teşekkülleri ortaklaşa bir miting1 düzenlemişler. 
Ayrıca bu miting için ilgili ve yetkililerden izin 
de almışlardır. İşte yasa hükümlerine uygun 
düzenlenip yürütülen bu mitingi tertip, pusu ve 
saldırılarla dağıtmak amacı ile bir hazırlık ya
pılıyor. Namaz kılma bahanesi ile camilerde 
toplanıp kararlar almıyor. 10 000 kişilik bir 
grup halinde mukaddes cihat için açıkta namaz 
kılınıyor ve Taksim Meydanında saldırıya geç
mek için miting yapanlar bekleniyor. Toplum 
polisi de bütün bu olup bitenlerden haberli. Gü
ya bunların saldırılarını önlemek için dört sıralı 
saf kurup koruma tedbiri alıyor. Miting yapan
lar Taksim'e gelince polis safları yarılıp, saldırı 
başlatılıyor. O sırada 6 ncı Filo Uçak Gemisin
den havalanan bir helikopter de bu manzarayı 
tesbit ediyor. 

İddiamız odur ki, bu hareket bizzat Sayın 
Faruk Sükan'm emri ile yapılmıştır. Sayın De-
mirel Mecliste bu saldırıları savunurken; «Siz 
kanunsuzluğu teşvik ettiniz, ben de yarın bu 
memleketi nasıl koruyacağız, dedim. İşte olay
larda oldu.» demek suretiyle bu olayların vuku
unu daha önceden bildiğini, hiç değilse böyle 
bir hareketin yapılacağından haberdar edildi
ğini zımmen ortaya koymaktadır. 

ŞÜKRÜ NİHAT BAYRAMO&LU (Bolu) — 
Ne kafa, ne mantık. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Bizde so
racağız şimdi sizdeki mantığı. 

İstanbul olaylarına ait filmin televizyonda 
gösterilmesine engel olmanın nedenini Sayın Baş
bakan yine kızıl bayrak çekenlere bağladı. Kı
zıl bayrak çekenlerin çektiği filim olayları da 
kızıla boyanmış. Kızıl makina, kızıl objektif, 
kızıl filim olayları da kızıl göstereceğinden te
levizyonda bu filmin gösterilmesine izin veril
memiştir. Sadece bu davranış olayların Hükü
metin tertibi olduğunu ortaya koyan en taze 
delildir. Zira, filim gösterilirse gerçekler ortaya 
çıkacak, tertip ve düzen anlaşılacaktır. 

Yine bütçenin tümü üzerinde son konuşmayı 
yapan Sayın Başbakan resimler gösterdi. Resim
lerin birinde Sadun Aren işaretli. Sayın Baş
bakan, «Bu toplulukta Sadun Aren'in işi ne?» 
diye sordu. Tabiî Başbakanın mantığına göre 
Sadun Aren kofiıünisttir. (A. P. sıralarından 
«Doğru» sesleri) Bu topluluğun içinde bulun

duğuna göre bu toplulukta komünisttir. (A. P. 
sıralarından «Doğru» sesleri) ve olayları komü
nistler tertiplemişlerdir. (A. P. sıralarından 
«O da doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, her cümleyi tasdik 
etme hakkını kendinizde nerede buldunuz? İs
tirham ediyorum. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — istemiye-
rek bir soru da bizim aklımıza geliyor. Sadun 
Aren bizim de Meclisimizde. Bugün aramızda 
yok, ama her gün aramızda. Acaba diyoruz, bü
tün hepimiz komünist mi olduk, Sadun Aren 
aramızda diye? 

6 - 1 1 Mart günlerinde Amerikan 6 ncı Fi
losunun izmir'e yapacağı ziyaret ertelenmiştir. 
Kanatimizce, vukua gelmesi melhuz ve muhte
mel olayları önleme düşüncesi ile bu karar alın
mıştır. 8 Şubat günü basma ve radyoya verdi
ğimiz bildiride 6 ncı Filonun İstanbul'u ziyare
tinin ertelenmesi yurdumuzun asayiş ve huzuru 
için lüzumlu görülmüştür. Radyonun azizliğe 
uğrıyan bu bildirimizden bir kısım gazeteler 
pasajlar aldı. içişleri Bakanlığının bu bildiri
den haberdar olması tabiîdir, ama talep Birlik 
Partisinden gelmiş, fikir Hüseyin Balan'ın, at 
kulağının ardına, demiştir ve olaylar davet edil
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Balan, 20 dakikanız dol
du efendim. Lütfen bağlayın. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — 6 ncı Fi
loya giderayak bir dram ziyafeti tertibedilmiş-
tir, iki de kurban kesilmiştir. Anayasamız ko
münizme kapalıdır, ama komünisti öldürme 
hakkını kimseye vermemiştir. Kaldı ki, Ame
rika'nın Türkiye'ye karşı izlediği olumsuz ziya
reti protesto maksadiyle miting düzenliyen 
gençlerin hiçbirisi komünist değildir. Aşırı sağ
da bulunan Adalet Partisinin İçişleri Bakanı 
vatanperver, milletini sever, Atatürk ilkelerine 
bağlı, uyanık, ilerici gençleri komünist diye; 
hilafetçi, şeriatçı, nurcu tayfasına öldürtmek 
için teşkilât kurmuş, düzen kurmuş, pusu kur
muştur. işte, Vedat Demirci, Turan Erdoğan, 
Ali Turgut Ataç böyle öldürülmüşlerdir. Başla
tılan kardeş kavgası kesin tedbirler alınmadığı 
takdirde bir iç savaşa yol açabilecek vehamet 
arz etmektedir. Bu sebeple içişleri Bakanı Sa
yın Faruk Sükan'm derhal istifa etmesi önşart-
tır. 
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CİHAT TURGUT (Balıkesir) — Yerine sen 
gelir misin? 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Siz du
rurken bize yer mi düşer? 

Saym Faruk Sükan istifa etmezse Hükü
metin istifa etmesi, ya da güvensizlik oyu ile 
düşürülmesi gereklidir. Vatanın ve milletin 
selâmeti ve yüksek menfaati için gensoru öner
gemin kabulünü Yüce Heyetinizden rica etmek
teyim. 

Yüce Meclisi en derin saygılarımla selâm
larım. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Seyit Faruk önder, buyurun efendim. Saat 
16,36. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK 
ÖNDER (Konya) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri; 16 Şubat 1969 da İstan
bul'da cereyan eden iki vatandaşımızın ölümü, 
yüzlerce Türkün din ve kan kaıuUrleri tarafın
dan yaralanması ile sonuçlanan ve bu sebeple 
Türk siyasi tarihine kanlı Pazar adı ile geçmiş 
bulunan kanlı olaylar vesilesiyle içişleri Baka
nı hakkında gensoru açılmasını istiyen önerge 
ile ilgili olarak Millet Partisinin görüşlerini 
arz etmeye çalışacağım. 

Bu husustaki maruzatıma geçmeden evvel, 
öteden beri bu ve benzeri hâdiselere Millet Par
tisi olarak hangi görüş zaviyesinden baktığımızı 
tesbit için, görüşlerimizi ortaya koyan bâzı 
geçmiş beyan ve davranışlarımızı hafızalarda 
canlandırmak isterim. 

1968 Temmuzunda Amerika Birleşik Dev
letleri 6 ncı Filosuna mensup bâzı gemilerin 
istanbul'u ziyaretini takiben cereyan eden olay
ları gözden geçiren Millet Partisi Genel idare 
Kurulu görüşünü, temenni ve endişelerini daha 
o zaman, 2 Ağustos 1968 tarihinde yayınladığı 
bir tebliğ ile kamu oyuna duyurmuştur. Biz 
bu tebliğimizde özetle şöyle demiştik : 

«Aczi ile, küçük hesaplariyle, gafleti ile 
ve yarattığı maddi ve mânevi ortam ile yıllar
dan beri yıkıcı cereyanları besleyıegelen iktida
rın ciddî tedbirler alacak yerde şikâyetçi gözük
tüğü sokağa karşı sokakta müttefik araması, 
meşruiyete saygı gösterilmediğinden şikâyet 
ederken meşruiyeti çiğnemeyi kendi tekelinde 
görmesi, son olayların bir kere daha ortaya 
koyduğu bir gaflet ve dalâlet örneği olmuştur. 

Bir zamanlar yüzbinlerce halkı silâhlandırmak 
temasını işliyen ve Fransa'dan yersiz örnekler 
veren iktidar, şimdi daha tehlikeli tasavvur ve 
davranışlar içinde olduğunu göstermektedir.» 

Bu sözlerimizin üzerinden birkaç ay geçme
den hâdiseler hâdiseleri, kovaladı, karakollar 
basıldı, öğrenciler dövüldü ve işte nihayet kar
deş kanı da döküldü. Daha o zaman tebliğimiz
de, bugünün gelebileceğine işaret etmemiz ne 
bir kehanettir ve ne de bir tesadüftür. Her 
cemiyette muayyen davranışlar belli sonuçları 
doğururlar, idare sanatına âşinâ olanlar, ta
rihten ve tecrübeden nasibi bulunanlar elbette 
ki olayları görür, kıymetlendirir ve geleceği de 
tahmin ederler; fakat bundan behresi olmıyan-
lar da memleketi her gün bir başka maceraya 
sürükler ve aldığı ters tedbirlerle her gün biraz 
daha batağa gömer ve çıkmaza sürüklerler. 

Muhterem milletvekilleri; her fırsatta tek
rarladığımız gibi biz, Millet Partisi olarak 
daima meşruiyetin yanındayız. Hukuk Devle
tinin, demokratik nizamın savunucusu ve hür
riyetin âşıklarıyız. Bu sebeple biz, memleketin 
mesnet ve istikbali olan gençliği mânevi bir kıy
met olarak kabul eden ve onu tehdideden kötü 
cereyanlarla mücadele etmeyi cemiyetin bir var
lık şartı sayarız. 

Millet Partisi gençliğin demokratik ve mil
liyetçi bir ruh ve zihniyetle yüksek ahlâki va
sıfta ve şahsiyet sahibi birer vatandaş olarak 
yetiştirilmesini bir gaye olarak kabul eder ve 
onlara parti mülâhazalarına kapılmadan tah
sil çağında her türlü yardım ve kolaylığın sağ
lanmasını, hayata atıldıkları zaman da lâyık 
oldukları kıymetin verilmesini ve geniş inkişaf 
imkânlarının hazırlanmasını ister. 

Millet Partisi olarak senelerden beri verdi
ğimiz şerefli mücadeleyi de şahit göstermek 
suretiyle diyoruz ki, biz komünizmin ve serve
tin Devlet eli ile idare edilmesini istiyen bütün 
rejimlerin, hürriyeti kaldıran her nevi dikta
nın ve bunları davet eden anarşinin karşısın
dayız. Herkesin vicdan ve itikat hürriyetini, 
ibadet hakkını mukaddes tanır, din ve vicdan 
hürriyetinin de diğer hak ve hürriyetler gibi 
korunmasını isteriz. Ancak, hiçbir mefhumun 
gösteriş için bir oy aracı veya ticaret metaı ha
line getirilmesine nza göstermez, buna teşebbüs 
edenleri de telin ve teşhir ederiz. 
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Bize göre solcu veya sağcı etiketini taşımak 
ne zorbalığı meşru ve ne de zorbaları kahraman 
ve vatansever kılar. Biz, şunun veya bunun des
tekçisi değiliz. Sadece meşru nizamın, hür Ana
yasa düzeninin savunucusuyuz. 

Bu hususları böylece tesbit ettikten sonra 
şimdi, kanlı pazar olaylarına dönerek basınımız
da teferruat ve tafsilâtı ile açıklanan yazı ve re
simlere göre hâdiselerin kısaca cereyan tarzını 
arz edecek ve bâzı hükümlere varacağız. 

Amerika Birleşik Devletlerine ait 6 ncı filo
nun istanbul'a vâki ziyaretini protesto etmek 
maksadiyle bir kısım gençler tarafından, kanun
larımızın verdiği bir hak kullanılmak üzere ve 
izinli olarak «emperyalizme ve sömürüye karşı 
yürüyüş» adiyle bir yürüyüş düzenleniyor. Bu 
yürüyüşe 16 Şubat Pazar günü saat 14,00 te 
Hürriyet meydanında başlanacak ve yürüyüş 
Taksim meydanında ısona erecektir. Bu yürüyü
şe izin verildiği için, durum Hükümetçe bilin
mekte ve meselenin nezaketi dolayısiyle de daha 
hazırlık safhasından itibaren yakından izlenmesi 
gerekmektedir. Yürüyüşün kötü maksatlarla dü
zenlenmiş olması da mümkündür. Bu şüphe, "Hü
kümeti daha çok teyakkuza davet etmesi gere
ken bir unsurdur. 

Diğer taraftan emperyalizme ve sömürüye 
karşı bir yürüyüşün yapılacağı duyulduğu an
dan itibaren din ve milliyet tüccarlığı yapmak
ta bulunan bir kısım teşekküller ve basın da ha
rekete geçerek, diğer bir kısım genç dimağları 
galeyana getirmeye başlamış bulunmakta ve bu 
yürüyüşün yapılmamasını ve müslümanları ci
hada davet etmek istemektedir. Bilhassa bir ga
zete hepsinden ileri giderek pervasızca kanun
ları da çiğnemek suretiyle tahriklerde bulun
makta ve «Pazar günü cihada hazır olunuz» baş
lığı altında yazdığı bir yazıda bu yürüyüşü ya
pacak gençjleri toptan ve peşinen komünistlikle 
suçlayarak, «komünistler ve onları destekliyen 
hain şahıs ve müesseseler kahredilsin» sözleriyle 
kanunlarla verilmiş bir hakkı kullanmak istiyen 
ve yürüyüş yapanlar aleyhine diğer bir kısım 
halkı kışkırtmakta ve âdeta kardeşi kardeşe 
vurdurmaya teşvik etmektedir. 

Esasen, bu mevzuda gençliğin hassasiyeti 
Hükümetçe malûm. Gerek sağ ve gerekse sol 
eğilimli gençlerin muhtelif tahriklerin tesiriyle 
sinirleri gergin. Memlekette elektrikli bir hava-
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I nm estiği ve her gün bir başka olayın cereyan 
ettiği, sinirlerin böyle gergin olduğu bir sırada 
yapılan bu yürüyüş esnasında bâzı hâdiselerin 

p olacağını tahmin etmek için kanaatimizce kâhin 
olmaya lüzum yoktur. Hüsnüniyet ve biraz basi
ret sahibi bir Hükümetin bunu anlayıp, ona gö
re gereken tedbirleri zamanında alması ve kar
deş kanı dökülmesi ihtimaline karşı zabıtai 

I mania görevini ifa etmesi ve kimsenin burnunu 
I kanatmadan kanuni hakların kullanılmasına im

kân vermesi ve şartlarını hazırlaması gerekir. 

Kaldı ki, basından öğrendiğimize göre, daha 
yürüyüş başlar başlamaz Beyazıtta bâzı hâdise
lerin patlak vermiş olduğu ve tehlike çanları du
yulduğu gibi, Pazar sabahı, bir iki günden beri 
yapılan telkinlerin tesiri ile civar il ve ilçelerden 
de getirilmiş bâzı kimselerin, tevlidedebileceği 
zararları Sayın Cumhurbaşkanımızın bile nazar
ları çekerek Hükümeti ikaz etmek lüzumunu 
duyduğu bir kalabalık halinde topluca yürüyü
şün sona ereceği Taksim meydanında yerlerini 
aldıkları görülüyor. 

kendilerini beklemekte olan tehlikeden ha
bersiz, belki de bâzılarının vâ'dine kapılmış, fa
kat kanunların bahşettiği bir haktan istifade 
ederek, kanunların himayesi altında olduklarını 
sanan yürüyüşçüler, Taksim meydanına gelince, 
kanun dışına çıkan ve müsaadesiz olarak orada 
birikmiş ve polis tarafından dağıtılmamış bulu
nan grupun saldırısına uğruyor ve polisin de göz 
yumması yüzünden, iki yurttaşımız ölüyor. Yüz
lerce Türk, diğer Türk kardeşleri tarafından 
Hükümet kuvvetlerinin gözleri önünde ve hattâ 
belki de müzaheretiyle yaralanıyor. Mal ve can 
emniyetini sağlamakla görevli ve asayişin ko
runmasından birinci derecede sorumlu olanlar 
ise, hâdiselere bigâne ve hattâ hâdiselerin ter-
tipçisi ve suçluları olduklarını belli edecek kadar 
pervalsız... Hükümet bir suçluluk telâşı içer
sinde hâdiselerin en doğru olarak cereyan tar
zını gösterecek filimlerin bile gösterilmesini 
yasaklamış. Gerek Meclise ve gerekse millete 
sarih bir izahta bulunmaktan itina ile kaçın
makta. işte bu durum, Hükümetin ve ilgilile
rin bu tutumudur ki, bizi bâzı hükümlere var
maya ister istemez mecbur ediyor. 

Muhterem milletvekilleri, Kıbrıs konusun-
, da takibedilen uyutma siyasetini vaktiyle pro-
j testo eden Kıbrıslı gençleri insafsızca cop-
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lıyan ve bir hamlede dağıtıp perişan eden za
bıtanın, bu olayda âdeta seyirci kalması, önle
yici zabıta tedbirlerinin alınmamış olması ve 
ordu birliklerinin zamanında yardıma çağırıl-
maması, iktidarın suçlu zihniyetini teşhise 
kanaatimizce kâfidir. Biz bu hâdisede ne Ame
rikan donanmasının Devletin müsaadesiyle İs
tanbul'u ziyaretini vesile &ayarak kanunsuz ve 
yakışıksız davranışlarda bulunan ve bunu yeni 
bir İstiklâl Savaşı gibi gülünç kisvelere bü-
ründürmeye çalışan zihniyeti, ne de kanundan 
aldıkları güvenle bir Anayasa hakkını kullan
makta olanlara copla, bıçakla karşı çıkan, el
lerini kardeş kanma boyayanları esas ve ha
kiki suçlu sayıyoruz. Bize göre asıl suçlu 
daJha evvel cereyan eden hâdiselerde 
olduğu gibi, bu hâdisenin hakiki mesulü, 
vazifesini yapmıyan ve hattâ yangına körükle 
giderek işlerin çığrından çıkmasına sebebolan 
asayiş kuvvetlerinin, bu hareketlerini tasvilbe-
den ve «Polis emrimizi dinlemedi, halkın 
galeyanını durduramadık, zabıta vazifesini bi
hakkın yaptı ve daJha çok vatandaşın ölmesini 
önledi» gibi onlara beynamaz mazeretler uy
duran Hükümettir. Bizce hâdiselerin asıl suç
lusu, «Eski Anayasa zamanında komünizmden 
lâf edilmezdi, bugünkü Anayasa bu kitapların 
neşrini tecviz ediyor», gibi yalanlarla Anaya
saya iftira eden, aczinin ve inançsızlığının ve
balini Anayasaya yüklemek istiyen veya kö-
minizmin suç sayılmadığı memleketlerden mi
sal vererek aczini ve kusurunu örtmeye çalı
şan ve Beyazıt Kulesine kızıl bayrak çekilme
sinin kabahatini örtmek için âdeta meşru
laştırmak gayretine düşen mevcut iktidardır. 

Bize göre hâdiselerin asıl suçlusu, vatan
daşları, din adamlarını, öğrencileri, öğretmen
leri ve topyekûn milleti gruplara bölerek ik
tidarının devamının çare ve tedbirlerini bu 
bölümlerde ariyan Adalet Partisidir. 

Biz iktidarın bu sakim ve tehlikeli zihniye
tini ve hattâ bu hâdiseleri bizzat tertipliyen 
ve hazırlıyan kötü davranışlarını beğenmiyo
ruz ve bu zihniyeti tecrim ederek mevcut bil
gilerin ışığı altında milleti ikiye bölmekten 
bir menfaat umduğuna ve bu sebeple bu hâdi
seleri tertiplediğine kanaat getirdiğimiz Hü
kümeti suçluyoruz. 

Biz, Türkiye'de küçük hesaplar ve yakın 
menfaatler uğruna tahrik edilmiş kütlelerin 
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bir sol ve sağ boğuşmasına, bir kardeş kav
gasına sürükleyebilecek davranışlarda bulunan
ları, bu maksatla mukaddes millî ve dinî duy
gulan veya sefaleti sömürmeye ve bu yoldan 
kültleleri birbiriyle vuruşmaya teşvik eden
leri, açıklanan ve açıklanmıyan hedeflere göz
dağı verilmesi oyunlarına başvuranları, muha
lefette de olsalar, iktidarda da bulunsalar ve 
hattâ bizzat Hükümet de etseler, rejime ve va
tana kasdetmiş hainler veya gafiller saymakta
yız. 

Biz Millet Partisi olarak, bu inançta oldu
ğumuz içindir ki, memleketi bir anarşiye sü
rüklemek istidadında bulunan ve kendilerine 
gafil müttefikler de bulan aşırı uçlar arasın
daki kanun dışı mücadeleleri ve Hükümetin 
bu mevzuda gösterdiği zaafı ve yanlış tutu
mu endişe ile izlemekteyiz. 

ilmin ve tarihin şahadeti şudur ki; yavaş 
yavaş kanun dışına çıkmaya alışanlar, gittikçe 
işi azıtarak günün birinde kanuna karşı gel
meye heveslenebilirler. Bu kanun dışına çık
mak fırsatını bekliyen diğer grupların ümit 
ve iştahalarmı artırır, işte bu hareketlerde, 
hâlâ kurmaya çalıştığımız demokratik rejimin 
ve hürriyetlerimizin ölüm çanlarını çaldırabi-
lir. Biz bu sebepledir ki, hiç kimsenin ka
nun dışına çıkmasına müsaade edilmemesini, 
buna heves edenlerin kim olurlarsa olsunlar, 
hangi kanaatle teşebbüs ederlerse etsinler, şid
detle cezalandırılmalarını istiyoruz. Bunu yap-
mıyanları suçluyoruz. 

Anayasamız kanunen yaJsak olmıyan fi
kirlerin açıkça tartışılmasına imkân vermekte
dir. Batılı savunanların karşısına hakkı savu
nanlar niçin fikirle çıkmıyorlar da âcizle
rin ve fikirsizlerin silâhı olan kaba kuvvete 
başvuruyorlar? Âcz içinde kıvranan, tarihten ve 
tecrübeden nasibi bulunmıyan Hükümet de 
bundan bir fayda umuyor, iktidar Partisince 
de Hükümetin bu yanlış hareketleri tasvibe-
diliyor; bunu bir türlü anlıyamıyoruz. Bu bir 
oy avcılığı için yapılıyorsa, iktidara şunu ha
tırlatalım ki, perde arkasında tertiplere gi
rişmek ve gayrimesul kütleleri himaye ede
rek vurucu kuvvetler haline getirmeye çalış
mak ve hele Devletin asayiş kuvvetlerini ken
disinin hücum kıtası, bir kısım Devlet kuvvet
lerini de zatına hizmetle mükellef bir hassa 
ordusu haline koyma tasavvurları, liderimizin 
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tabiriyle evvelâ iktidarın kendisini boğacak I 
bir tufan hazırlığıdır. 

Memlekette asayiş ve huzur kalmamıştır. 
Bu asayişsizliğin ve huzursuzluğun kaynağı 
sadece içişleri Bakanı ve hattâ sadece Hükü
met değil, topyekûn Adalet Partisi iktidarı 
idarecileri ve onun kötü ve tehlikeli zihniyeti
dir. 

Biz Millet Partisi olarak iktidarın ve Hü
kümetin bu tehlikeli gidiş ve zihniyeti karşısın
da bütün vatansever vatandaşları, sağ ve sol I 
maceracıları olduğu kadar, mukaddesat başta 
olmak üzere her şeyi sömüren ve oy avcılığın
dan, iktidarını devam ettirmekten başka bir-
şey düşünmiyen inançsız ve gafil iktidarı da 
desteklerinden mahrum bırakmaya ve hürriyet
lerimizin, demokratik rejimin uyanık bekçili
ğini yapmaya davet ederiz. Bunu da ancak ev
velâ suçlularını tesbıt ve teşhir etmekle müm
kün olacağına inanıyoruz. Fakat geçmiş dav
ranışlarından şu hususu tahmin ediyoruz ki; 
iktidar mensupları gene bir gayretkeşlik ve I 
suçluluk dayanişmasiyle ya «hâdiselerin suçlu- I 
lan adalete verilmiştir, hâdise tahkik edilmek
tedir,» gibi sudan bir bahanenin, yani Anaya
samızın 132 nci maddesinin yanlış bir anlayı
şının gölgesine sığınacaklar, yalhut da dökü
len kanların yerde kalacağını sanarak; gözle 
görülen, elle tutulan bu suçlarını da kâzip ve 
geçici çoğunluklarına dayanarak örtbas etme
ye çalışacaklardır. I 

Şu hususu da ifade edelim ki, bu hal Hükü
meti ve iktidarı şımarttığı kadar, bu kötü gi
dişe dur diyecek mevkide olanları, yani başta, 
muhalefet olmak üzere bütün vatanseverleri, 
münevverleri ve Anayasaya, demokratik düze
ne, hürriyet nizamına bağlı tarafsız vatandaş
ları daha çok ümitsizliğe sevk edecek ve belki 
tahammülleri de azaltacaktır. 

Bir hükümet M, varlığını hissettireımez, iti
mat telkin etmez, yurtta güvenliği kuramaz ve 
(koruyamaz, iktidarını devam ettirmek için çe
şitli tertiplere girişir, acz içinde kıvranarak 
'basiretsiz davranışlarla kardeşi kardeşe kırdı
rır ve sonunda kan da akıtarak daha büyük 
ve kanlı hâdiselerin doğmasına zemin hazırlar I 
ve memlekette huzur ve asayiş, dolayısiyle ma
lî, iktisadi bir istikrar da bırakmaz... Birkaç 
bin oy karşılığı millî varlığımız, hattâ ülke bü- | 
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tünlüğümüzün bölünmesine teşebbüs edenlere 
bile göz yumar ve hattâ bundan bir zatî men
faat umar... Bütün bu kusur ve hattâ suçları
nın kapatılması, zamanla unutulması veya mey
dana çıkmaması için denenmiş yolları deneme
ye girişerek tekrar tek başına iktidara gelmek 
çarelerini arar ve suçluluğun telâş ve endişesi 
içinde sadece koltuğunu ve dolayısliyle hayatı
nı korumak uğruna vatanı ve vatandaşı bir ta
rafa bırakarak yeni yeni suçlar işlemekte bir 
ibeyis görmez... Kendi partisi ve grupu da ken
disine, bu hakikatleri görüp bildikleri halde, 
körü körüne yardım eder ve aynı suçluluk te
lâş ve endişesine kendisini kaptırır ve o suç
lara aynen iştirak etmek basiretsizliğini gös
terirse, bu hâdiseler yakın tarihimizi bilenleri 
elbette pek haklı olarak derin derin düşündü
rür ve onları Hükümeti en ağır bir dille ten-
kid etmeye ve doğru yolu göstermeye zorlar. 

işte biz, vatansever milliyetçi, komünizm 
düşmanı, başlarını hürriyete adamış kimseler
den mürekkep, temiz ve çileli geçmişini şahit 
gösterebilen bir parti olarak bu uyarma vazi
femizi yapıyor ve duyduğumuz samimî endişe
leri dile getiriyoruz. 

M. P. bu hâdiselerin katiyen örtbas edilme
mesini, bu gensoru önergesinin bu makastla 
gündeme alınıp derinliğine ve genişliğine mü
zakere olunmasını, Hükümetçe televizyonda 
gösterilmesi menedilmiş olan kanlı pazar olay
larına ait filmin evvelâ milletvekillerine gös
terilerek varsa mahzurlarının açıkça anlatıl
masını, hiçbir şeyin milletten ve tarihten giz
lenmemesini, suçluların cezalandırılmasını, Hü
kümetin zihinlerde ve vicdanlarda ebediyen 
maznun mevkiinde bırakılmıyarak, kendileri
ne güveniyorlarsa Hükümetten hesap istenme
sini, böylelikle temiz iseler temize çıkmaları
na imkân verilmeğini istiyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu mühim 
işe artık el koyması zamanı gelmiştir. Kendile
rini vazifeye davet etmek isterim. 

işte bütün bu sebeplerle biz bu önergeye 
«Evet» diyeceğiz. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan 
dolayı hepinize şükranlarımı arz eder, grupum 
ve şahsım adına Yüce Meclisi saygılarımla se
lâmlarım. (Muhalefet sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Orhan 
Öztrak, buyurun efendim. 

Saat 16,54. 
G. P. GRUPU ADINA ORHAN ÖZTRAK 

(Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 16 Şubat tarihinde vukua gelen ve iki 
vatandaşımızın ölümüne ve birçok vatandaşla
rın yaralanmasına müncer olan hâdiseler sebe
biyle İçişleri Bakanı Sayın Sükan hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince işlem ya
pılması hususunda Arikara Milletvekili Sayın 
Balan'ın gensoru talebi üzerinde G. P. Grupu-
nun görüşlerini kısaca arz edeceğim. 

Hemen belirtmek isteriz ki, bir gensoru açı
larak bütün gerçeklerin E/Tocliste aydınlanması
na taraftar bulunuyoruz, fakat Sayın Balan'ın 
bir kısım mucip sebepleriyle mutabık bulun
muyoruz. 

Sayın Balan'ın önergesinde, bizatihi hâdise
nin sebeplerinden çok, katılmadığımız bâzı dış 
politika mülâhazaları yer alıyor. Kıbrıs hâdise
leri tek taraflı değil, objektif olarak incelendiği 
zaman görülür ki, müdahale teşebbüslerimiz 
karşısında yalnız Birleşik Amerika değil, Kıb
rıs'ta bulunan Rusya ve Çekoslovakya menşeli 
silâhlarla, çıkartma yapıldığı takdirde karşı 
müdahale tehd^finae Sovyetler Birli
ğinin davranışı da vardı. 

Dış politikada ideolojik peşin hükümler de
ğil, millet menfaatleri esastır. Bu sebeple öner
gede Sayın Balan'ın ileri sürdüğü dış politika 
ve NATO ile ilgili tahlillerine katılmak bizce 
mümkün olamıyor. Biz hâdiselerin bizatihi ob
jektif hüviyetiyle, gensoru açılmasını haklı gös
teren asıl yönleriyle incelenmesi taraftarıyız. 

G. P. Grupu bundan önceki İstanbul olay
ları ile ilgili gensoru önergesi görüşülürken 
de, hem memleketi kızıl cehenneme çevirmek 
istiyen kışkırtıcıları, hem de tutumunu hatalı 
bulduğu iktidarı en haklı ve vatansever ölçüler
le tenkidetmiş bulunmaktaydı. 

Son olaylara gelince: 16 Şubat gününde bir 
kısım öğrenci ve işçi teşekküleri bir yürüyüş ve 
toplantı düzenlemişlerdir. Bu yürüyüş sonunda 
toplantı yerine gelindiğinde can kaybına ve ya
ralamalara îsebebolan müessif hâdiseler mey
dana gelmiş bulunmaktadır. 

Aynı gün, aynı saat ve aynı yerde, biri 
müsaadeli olmak üzere iki ayrı toplantının vu-

I kubulması ve kütlelerin karşı karşıya getiril
mesi, saatlerce önceden belli olan gelişmelere 
rağmen zamanında yeterli tedbirlerin alınmamış 
olması gensoru açılması için haklı ve kâfi bir 
sebep teşkil edebilir. 

G. P. Grupu genellikle kanun hâkimiyeti
nin sağlanmasında, kanun dışı cereyanlarla mü
cadelede Sayın içişleri Bakanının tutumunun 
yetersiz ve etkisiz olduğu inancındadır. 

G. P. Grupu Türkiye^de huzurun, güvenin, 
kanunun hâkim olmasını istemektedir. Huzu
run bozulmasında yıkıcı ve kışkırtıcı muhalefe
ti! de, kanun hâkimiyetini kuramıyan iktidarın 
da kusura mevcuttur. 

G. P. düzeni yıkma sloganı ile olayları tah
rik edenlerin sorumluluğuna inandığı gibi, suç
luların karşısında devlet kuvvetlerini çıkara
cakları yerde sorumsuz kütlelerin çıkmasına yol 
cçan gevşek ve yanlış iktidar tutumunun da za
rarlı ve hatalı bulunduğuna kaani bulunmakta
dır. 

Bu duranı karşısında konunun bütün yönle
riyle gerekli şekilde aydınlanması için Anaya
samızın 89 ncu maddesi gereğince içişleri Ba
kanı Sayın Sükan hakkında gensoru açılmasına 
G. P. Grupu taraftardır. Gensoru açıldığı tak
dirde konu üzerindeki fikirlerimizi Yüce Mecli
se etraflıca arz edeceğiz. 

Saygılarımla. (G. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Nihat Erim, buyurun efendim. 

Saat : 1.7,00 
C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 

(Kocaeli) — Sayın milletvekilleri, bugün Yüce 
Meclisin takdirine sunulmuş olan gensoru öner
gesi, bir kere daha gösteriyor ki, memleket hu
zursuzdur, huzur ihtiyacı içindedir. Bu huzur
suzluğun baş sebebi de, Hükümetin kanunları 
tatbik ederken, vatandaşlara kanunların hima
yesini bahşederken tarafsız ve âdil bir davranış 
içinde olmamasıdır. 16 Şubat 1989 günü istan
bul'da vukubulan kanlı olaylar, Hükümetin da
vanı edegelen bu tutumunun bir neticesidir. 

16 Şubat günü istanbul'da, bir yanda ka
nuna uygun bir toplantı ve yürüyüş yapılıyor, 
bunun karşısında kanun dışında bir topluluk ve 
saldırı.. Bu iki grup karşısında Hükümet, ka
nun içinde gösterilerini vey ürüryüşlerini ya-

I panları kanunları tatbik ederek koruyacak yer-
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de, saldırıları kolaylaştırıcı, başarıya götürücü 
bir tutum içinde.. 

Bütçe konuşmaları sırasında bu konu bu 
kürsüye geldiğinde gerek Sayın Başbakan, ge
rek içişleri Bakanı mazeret olarak tahriklerden 
bahsettiler. Bu kanun içinde gösteri ve yürüyüş 
yapanların hüviyetinden bahsettiler. «Bunlar» 
dediler «Solcudur, aşırı solcudur, komünisttir, 
tahrik ettiler. E, bunca taihrik olunca sonucu da 
bu oldu.» 

Gerçekten Türkiye'de son zamanlarda vu-
kubulan sol ve sağ sokak hareketlerinde kışkır
tıcıların araya sızdıkları, hattâ bazen başa ge
çip kanun içinde olması gereken bu hareketle
ri soysuzlaştırdıkları, kanun dışına doğru götür
dükleri görülmektedir. Ama bu böyledir diye 
Hükümet kendi vazifesini yapmamazlik edemez. 

Şimdi son aylarda, şu 1968 sonbaharından 
beri belli başlı yürüyüş ve gösterilere bir göz 
atalım. 

İKasım ayında Samsun 1dan bâzı gençler Ata
türk devrimlerini koruma yürüyüşü diye ad 
vererek yürüyüşe çıktılar. Yürüyüş esnasından 
bu gençlerin arasına kışkırtıcıların sızdığı ve 
birtakım hiç kimsenin tasvilbe'tmiyeöeği slogan
ların öne sürülmeye başlandığı görülünce bu 
kala/balığın içindeki uyanık vatansever genç
ler, bu yürüyüşün başarısına, sonuna kadar de
vamına engel oldular ve ayrıldılar. 

Ankara'da birkaç hafta evvel öğretmenler 
büyük bir gösteri ve yürüyüş yaptılar; kışkır
tıcılar aralarına sızamadığı için kanun içinde 
başladı, kanun içinde bitti ve hiçîbir üzücü olay 
olmadı. 

istanibul olaylarına gelince: İstanbul olayla
rında ne yazık ki Hükümet vazifesini yapma
mıştır. Biraz önce de söylediğim gibi, gerek Baş
bakan, gerekse içişleri Bakanı kanun içinde gös
teri ve yürüyüş yapanların başında görünenler 
veya içine sızanlar arasında şu veya bu hüviyet
te insanlar var, kendilerince tasvilbedilmiyecek 
insanlar var, kışkırtmalar var diye her hukuk 
devletinde, her medeni devlete, her demokra
tik ülkede Hükümetten beklenen tabiî vazifeyi 
yapmamıştır. 

istanbul olaylarında tahrik varsa iki taraflı 
var. Günlerce önce birtakım gazetelerde cihada 
davetler, imtihan gününün geldiği, hesap günü
nün geldiği gibi yazılar, âdeta Endıonezya'daki 

komünist avcılığını hatırlatan bir hazırlık açı
ğa vurulmuştu. Tedbirli bir Hükümet, uzağı 
görmek istiyeıı bir Hükümet - gören demiyece-
ğim, görmek is Biyen bir Hükümet; çünkü gör
mek istememek lâzım bizim Hükümetimizin tu
tumu içine girmek için - görmek istiyen bir Hü
kümet için başka delil lâzımdeğildi, başka alâ
met lâzımdeğildi. Elindeki her türlü tedbiri al
ması gerekirdi. Sırası geldiği zaman Sayın Baş
bakan söylüyor: «Devlet kudretlidir, tedbir 
alır, bu türlü olayların karşısına çıkar; kanun
ların uygulanmasını sağlar.» diyor. Ama istan
bul olaylarında bu vazifesini yapmamıştır. 

Biz sağ ve sol aşırı davranışları, kanunsuz
lukları beğenmiyoruz. Hattâ kanun içinde yürü
tülen bâzı politikaları da kemdi düşüncemize ay
kırı buluyoruz. Fakat bu görüş, hiçbir zaman 
kanunların himayesini bizim beğenmediğimiz, 
bizim iştirak etmediğimiz bir fikrin peşinde 
olanlardan esirgemek için sebep teşkil etmez. 
Maalesef Hükümet bu zihniyette olmadığı için 
bugün Türkiye baştan başa huzursuzdur. Hükü
met tarafsız bir Hükümet değildir, kanunlann 
tatbikinde tarafsız bir Hükümet değildir. Sonra 
büyük siyasi olaylar için «Efendim savcı var, 
mahkeme var, kanun var. Suç Varsa savcı taki
bat yapar, suç varsa mahkemeSjjıükmünü verir, 
kanun yolunda ise maihkûm olur». Bu, hükümet 
etmenin ne demek olduğunu bilmiyen insanların 
söyliyeceği bir sözdür. Ben bu Hükümetin bunu 
bilmediği idin bunu söylediğini zannetmiyorum, 
kaJbul etmiyorum, biliyor; geçmez bir mazeret 
olarak söylüyor, geçer zannediyor. Bu maze
ret geçmez. Belki kendi partisinin çoğunluğunu, 
kendi partisinin taraftarlarını bir müddet için 
kandırır ama tarihi aldatamaz, Türk kamu 
oyunu aldatamaz. (A. P. sıralarından gürültü
ler). 

ABDÜLBÂRi AKDOĞAN (Ağrı) — O tâ
biri geri al. «Kandırmak» kelimesi bu kürsüye 
yakışmıyor. Yani, ayıp yahu. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Şimdi İstanbul 
olaylarında yazılanlar, söylenenler, kulağımıza 
gelenler hattâ seyrettiğimiz filim - biz gördük 
o filmi A. P. teşkilâtının bu işin tertibinde rolü 
olduğu kuvvetli şüphesini uyandırıyor. 

istanbul'un muhtelif semtlerinde, hâdiseden 
birgün veya birkaç gün evvel A. P. teşkilâtı 
kendi taraftarlarını Taksim'e götürmek için, 
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gitmeleri içün tertibat almıştır. Civar illerden 
istanbul'a o gün kalabalıklar getirilmiştir. Sey
rettiğimiz filmde Taksim ide polis otomobilinin 
üzerinde megafon var. Gezideki vatandaşlara 
heyecanlı nutuklar veren gencin, A. P. Gençlik 
Teşkilâtı Başkanı olduğunu bize söylediler, öyle 
midir, değil midir bilmiyoruz, ama tahMka 
muhtaç bir husustur. 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Tahkik 
etmediniz mi Sayın Erim? 

NİHAT EHİM (Devamla) — Üstünde, üs
tüne çıkmış megafon elinde bağırıyor. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşma fırsatı ver
meyin arkadaşlar, istirham ediyorum. 

Evet.. 
NİHAD ERİM (Devamla) — Şimdi Sayın 

içişleri Bakanının, hatâ orada da kalmaz, Hü
kümetin sorumluluğu, demin de söylediğim gibi, 
ortaca. Cihad çağırılan oluyor, sopalar hazır
latılıyor, bıçaklar bileniyor vs bunlar hâdise gü
nü ellerinde, paltolarının tfhnda, koltuklarının 
altında bu aletlerle Gümüşsüyü'ndan Taksim'e 
doğru çıkıyorlar, diğer yollardan Taksim'e ge
liyorlar, Herkes bunu görüyor; gazeticiler görü
yor, halik görüyor, Hükümetin görmekle vazife
li memurları görmüyor nedense... Bakan acaba 
bu hazırlıklar karşısında ne gilbi önleyici tedbir 
aldı? İlk defa bu mesele (burada konuşulurken 
Taksim'de toplanan kalabalığı, «O gün pazardı, 
gezmeye gelmişlerdi, dağıtamazdık,» gibi sözler 
söylendi. 

Şimdi elimde sayın İçişleri Bakanının Gü
müşsüyü'nda Teknik Üniversitede bir gencimi
zin ölümüyle neticelenen hâdise üzerine Meclis
teki görüşmelerde bir beyanı var. Sayın Bakan 
diyor M, «171 sayılı Kanun sarihtir. Toplantı 
ve gösteriler saldırısız ve silâhsız olacaktır. Ana
yasa hak olarak tanınmıştır. Ama silâhlı veya 
sopalı tecavüzkâr olursa kanun yine müeyyide 
koymuştur, ne yapılacağını ifade etmiştir. 171 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gayet sarihtir, 
müsaade ederseniz evvelce bu tescil edildi, ama 
bu vesile ille bir kere daha arz etmek istiyo
rum.» diyor 3ayın Bakan ve maddeyi okuyor: 

«13 ncü maddede yazılı hallerden herhangi 
birinde, mahallin en büyük mülkiye âmiri veya 
görevlendireceği zabıta âmiri veya zabıta âmir
lerinden biri toplantı veya yürüyüş yerine gelir, 
gelişini münasip şekilde bildirir. Kalabalığa ka

nuna uyarak dağılmalarını ve dağıtmazlarsa zor 
kullanacağını topluluğun duyabileceği vasıta
larla ihtar eder.» Hani o megafonla. «Kalabalık 
dağılmazsa zor kullanarak dağıtır.» 

«•Sayın Bakan! Niye sen Teknik Üniversiteye 
polisini gönderdin, toplum polisini gönderdin 
de müdahale ettin? Ortada bir şey yoktu.» den
diği zaman bu maddeyi öne sürdü; «Saldıracak
ları aşikârdı bence» dedi ve «gönderdim onun 
için..» E, şimdi 16 Şuöbat tarihinde aynı şekilde 
Taksim'e sopaları, bıçakları bellerinde, herşey-
leri hazır günlerce evvel hazırlanmış gidenleri 
görüyor, bu maddeyi orada kullanmak istemi
yor. İşte bunun için memleket huzursuzdur, iş
te bunun için memleketin akıl sahibi, sağduyu 
sahibi insanları gece evlerinde yataklarında en
dişesiz yatamıyorlar. Bunu kabul etmiyor Hükü
met; «iyidir» diyor.. «Savcı var, kanun var, 
mahkeme var, suç olduysa tahkikat yapılır, suç
lu cezasını görür..» 

Bunlar kolay, basit izahlardır. Bunları yap
mış memleketler ve yapmış rejimler vardır. Al
lah benzetmesin; Cenubî Amerikanda böyle hü
kümetler, böyle idareller görülmüştür. Ama sık 
sık altı ayda bir onların akıbetlerinin ne olduğu
nu da biliyoruz. Bizim çırpınmamız; hukuk dev
leti rejimi sarsılmasın. Hukuk devleti rejiminin 
devam etmesinin birinci şartı da icra mevkiinde 
hükümet mevkiinde, iktidar mevkiinde olanla
rın, karşılarındaki rakipler ne kadar sevmedik
leri, fikirlerini ne kadar beğenmedikleri insanlar 
ollursa olsun, kanunların işlemesini onlara karşı 
tarafsız kullanmakla, hattâ kendi taraflarımda 
karşı olduğundan daha hassas davranmalariyle 
mümkün olur. Bu Hükümette maalesef bunu 
görmüyoruz. 

Şimdi, toplum polisi hâdise esnasında nasıl 
davranmış?.. Gene filmde toplum polisinin nasıl 
davrandığını gördük. 

Sayın Bakan bu kürsüde «dört sıra» dan 
bahsetti. Dört sıralı polis var, ama hâdise olur
ken tek sıralı polis te var ve filmi seyrederken 
bize öyle geldi ki, yarılma o tek sıradan olmuş. 
Demek ki gezi tarafına dört, altı, sekiz sıra ola
rak koysalardı varılmazdı. «5 dakika sürdü ar
kadaşlar, 5 dakika..» diyordu sayın Bakan bu
rada. Demek 5 dakikada yarılmış olan safhayı 
tekrar kapatabiliyorsun, normale avdet ettirebi-
liyorSun. önden tedlbir alsaydm, isabetli tedbir 
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alsaydm hiç yarılmazdı o. Yarılmışı kapatmak 
yarılmamışı muhafaza etmekten daha zordur. 

Gene filmde polislerle sopalıların öpüştük
leri görülüyor, beraber aynı istikâmetlere ko
şuştukları görülüyor. O film görülecek şey... Sa
yın Başbakan televizyon sahiplerini mahrum et
mekle bence iyi yapmadı. Vatandaşlar o filmi 
görselerdi hüküm verirlerdi, hiç olmazsa, kaç 
kişide varsa; onbin kişi, ellibin kişi dinlerdi, sey
rederdi bir hüküm verirdi. Vatandaş kadar ta
rafsız hakem olmaz. 

REŞİT ÜLKER (îstânfbul) — Milletvekille
ri görebilirdi. 

CHP GRUPU ADINA NİHAT ERİM (De
vamla) — Meselâ burada milletvekillerine gös
terilebilir, salon var içeride. Milletvekillerine 
gösterilebilir. 

Şimdi arkadaşlar, o gün orada bulunup da 
bu Taksim olaylarını içinden seyreden bir vatan
daştan aldığımız mektuptan parçalar okuyaca
ğım. Bu mektubu yazan vatandaş Türk Ordusu
nun bugün emekli olmuş şerefli bir su'bayı, bir 
emekli yarbay. Bu vatandaş yazıyor: 

«Komünistlere ölüm! Allahını seven hücum 
ve daha gazetelerinde yazdığı çeşitli naralarla 
göğüslerine bayraklı rozetleri takarak meydana 
fırlayanlar var. Heykele gelen öğrenciler döğül-
meye başlarken toplum polisi bombalan fırlata
rak Gümüşsüyü'ndan gelen talebelerin üzerine 
hücum ediyor. Bomba patladığı anda toplum 
polisinin iki yanından hücuma geçen göğsü ro
zetliler, bombanın sersemliği geçmeden yere dü
şen gence, bu arada mitinglerle hiç ilgisi olmı-
yan halka çivili sopalarla kıyasıya vuruluyor. 

Bu militanların bâzıları göğsüne bayrak tak-
mıyanların üzerine polisin bombalariyle beraber 
bozuk araç bujilerini, otomobil bujilerini fırla
tıyor.» Bunu gözüyle gören bir vatandaş yazı
yor. 

«Tesadüfen Taksim'deki çiçekçinin önünde
ki kalabalık içerisinde bulunan bir ihtiyar nine 
yanımızda bomlbalar patlayınca, ikinci salvoyu 
yapmak üzere kolu gerilen toplum polisine; 

(Evlâdım, bak önümde duvar var, kaçacak bir 
yerim kalmadı, elini, ayağını öpeyim atma.) di
yor Ama dinleyen nerede?.. 

Canını kurtarmak için halk, çiçekçinin cam
larını kırarak ve kucağındaki yavrusunu bağrı
na basarak kendini içeriye atıyor. O esnada yü

züne çivili sopayı yiyip kan, revan içerisinde kal
mış bir genç köşedeki camı kırarak çiçekçiye sı
ğınmak istiyor. Bir toplum polisi ve göğsü ro
zetli çember sakallılar tarafından dışarıya çe
kilerek dövülmeye devam ediliyor..» 

ALİ RIZA ÇETİNER (Ankara) — Kıyma 
makinalarına benziyor aynen bunlar. 

CHP GRUPU ADINA NÎHAT ERİM (De
vamla) — «Çiçekçide 40 - 50 kişi canını kurtar
maya çalışırken, elinde bombası toplum polisi 
arkasında çivili sopalarla çiçekçinin kapısından 
içeri dalmaya çalışıyor..» Devanı ediyor bu 
emekli yarbay. 

«O ana kadar kendi kendime; (yarbay, olay
lara bulaşma, seni de TİP li zannederek hakkın
da işlem yaparlar) diye düşünerek seyirci kal
mama rağmen, süratle içeriye bombayı fırlatmak 
üzere bulunan toplum polisine doğru koşup; 
(içerde komünist yok. Canını ve yavrusunu kur
tarmak istiyen vatandaş var. Utanmıyorsan at 
bombayı da bu eii^opalılar da hücuma geçsin.) 
diye bağırmam üzerine durakladığında; (Eğer 
sen bu milletin polisi isen bu zavallı halkı değil, 
şu eli sopalıları dağıt) dedim ve böylece belki de 
kanlı pazarın daha fazla bulanmasını önlemeye 
çalıştım. 

Gümüşsuyu'na doğru savlet eden toplum po
lisinin fırlattığı bombaların desteğinde eli kanlı 
militanlar, polisin ve oraya gelen askerin ara
sından geçerek olaylar başlamadan önce çörek
lendiği yere gidiyor, bâzıları Taksim Meydanın
da omuzlara alınarak kanlı günün zafer turunu 
atıyor. 

Şimdi, oraya gelen askerin ve polisin önün
de hoparlörlü biri tehditler savurarak sıranın ba
sma geldiğini söylüyor ve benim de okuduğum 
Milliyet Gazetesi başta olmak üzere AP yi des
teklemeyen bütün gazetelerde komünist damga
sı vuruluyor.» 

BAŞKAN — Sayın Erim, 20 dakikanız dol
du efendim. Lütfen toparlayınız. 

CHP GRUPU ADINA NİHAT ERİM (De
vamla) — Topluyorum. 

Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar, bu bir va-
, tandaş, orada bulunmuş emekli bir yarbay ar
kadaş bize mektupla gördüğünü bildiriyor, 

Elimde Odalar Birliğinin çıkardığı İktisat 
Gazetesi var. Herhalde solcu değil bu gazete. 
Burada «16 Şubat» diye bir başmakale var. Ya-
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zan Prof. Dr. Feridun Ergin. O da zannediyo
rum, ne solcu ne aşırı solcu. O da burada görgü 
şahitlerinin ifadesine göre Hükümetin sorumlu 
olduğunu, insafsızca davranıldığmı anlatıyor. 
Vaktim dolduğu için onu size okuyamıyaca-
ğım. 

Değerli arkadaşlarım, Taksim Meydanı ade
ta bir tuzak yeri haline sokulmuş, caddelerin 
ağızlan tıkanmış. Askerî kuvvet meydanın, Va
linin gazetecilere verdiği cevaptan anlaşıldığı
na göre, gezi tarafına değil, Sıraselviler tarafı
na, istiklâl Caddesi tarafına alınmış evvelâ, saf 
yarıldıktan sonra bu tarafa alınmış. 

Her şey gösteriyor ki, İçişleri Balkanı, Hükü
met bu işte sorumludur, hattâ suçludur. Denili
yor ki, Hükümet tarafından, İçişleri Bakanı ta
rafından tertibedilmiştir, teşvik edilmiştir, ko
runmuştur, kolaylaştırılmıştır. Kuvveti şüphe
lerdir bunlar. Hattâ daiha ilerisi var; bunun he
sabı Mahkemeyi Kübrada değil, âlemi siyaset
te mutlaka verilmek lâzımdır. Böyle Devlet ida
resi olmaz arkadaşlar. Hükümet ateşle oynuyor. 
Devlet kuvvetlerine güvenin temelini sarsıyor. 
Bu yolu Hükümet açıyor. Hükümet kendi ter
cihlerine göre vatandaşları, toplulukları ayrıca, 
kanun dışı saldırılara mâruz bırakıyor. Yarın 
bu tutumun, memleketin başına ne dertler, ne 
yaralar açacağını hesaba katmıyor. Bunlar to-
toliter idarelerin usulleridir. Demokrasiyi soy
suzlaştırmaktadır. Hukuk devleti mefhumu hiçe 
saymaktadır. 

Alma bu sanılmasın ki böyle geçer, hiç bir 
şey olmaz. Bugün çoğunluğunuz var, gensoruya 
lüzum yok dersiniz, Meclis tahkikatına lüzum-
yok dersiniz, üzerini örtersiniz. Ama bu unu
tulmaz arkadaşlar. Bu yara işler, bu kan kura
maz, bu kan silinmez. Bunun silinmesinin, temi
ze çıkılmasının yegâne yolu bu kürsüde derin
liğine bu işlerin konuşulması, tahkikatın yapıl
ması, filmin seyredilmesi, bütün delillerin top
lanması ve hepimizde Hükümetin vazifesini yap
tığı yolunda kanaatin yerleşmesidir. Bu kanaati 
siz yerleştirmedikçe istediğiniz kadar parmak
lan kaldırın, «Bitmiştir bu iş deyin», bitmiye-
cektir arkadaşlar. Sizi ömrünüz boyunca ta-
kibedeceMir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (CHP. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — YTP Grupu adına Nihat Diler 
buyurun efendim. 
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YTP GRUPU ADINA NİHAT DİLER (ER
ZURUM) — Sayın Başkan, ısayın milletvekilleri; 

16 Şubat Pazar günü istaribulda cereyan 
öden, yüz vatandaşımızın yaralanmasını ve iki 
vatandaşımızın ölümünü intaceden hâdiseden 
dolayı Ankara Milletvekili Sayın Hüseyin Ba
lan, içişleri Bakanı Sayın Faruk Sükan hakkın
da gensoru talebinde bulunmuştur. Ben YTP 
nin görüşlerini açıklayacağım. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu hâdise ne ilk hâdisedir, ne de böyle tu

tum devam ettiği takdirde son hâdise olacak
tır. Biz, YTP olarak memleketin plânlı kalkın
ma içinde hedefine ulaşabilmesi için, Türk Mil
letinin huzur ve sükûna kavuşmasının, huzur ve 
sükûn içinde bulunmasının ilik şart olduğuna 
kaani bir siyasi teşekkülüz. Demokratik rejimi 
de bu mânâda anlamaktayız. Demokratik reji
min devam edebilmesi için kanunlara itaat et
menin ilk şart olduğunu da müdafaa eden siyasi 
teşekküllerden birisiyiz. 

Yine demokratik rejimin devam edebilmesi 
için, kanunlann ve kanun hâkimiyetinin, Dev
let otoritesinin de mutlak mânâda sağlanması
nın zaruretine inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu, hâdise ilk hâdise değildir. Bu Hâdisenin 

möMeini araştırdığımız zaman 1968 yılı Hazi
ran ayırida işgal ve boykot hadiseleriyle başla
mıştır. İşgal ve boykot hâdiseleri zuhur ettiği 
vakit biz Y. T. P. olarak, «Bu doğrudan doğru
ya kanun hâkimiyetini hiçe sayan bir hareket
tir. Üniversite öğrencisi çıkıyor, kendi velinime
ti vaziyetinde bulunan profesörüne kafa tutu
yor ve profesörünün mesai yapmış olduğu bü
rosunu işgal ediyor. Bunun nedenlerini gelişi
güzel buradan çıkıp tesbit etmeye imkân yok
tur. Bir Meclis araştırması ile bunun nedenle
rini tesbit etmek mecburiyetindeyiz.» dedik, fa
kat maalesef o zaman gerek iktidara mensubo-
lan zatlar, gerekse anamuîıalefet partisi ve di
ğer arkadaşlarımız bizim bu halisane ileri sür
müş olduğumuz fikirlerimizi kabul etmediler. 
Şayet o gün kabul etmiş olsaydılar, bu hâdise
nin nedenlerini tesbit eder, onun çarelerini Bü
yük Millet Meclisi olarak ortaya koyar ve bu 
gibi hâdiselerin önüne geçmenin tedbirlerini 
, almış olurduk. Maalesef o gün bizim bu fikri
mize yer verilmedi. 
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O zaman ne dendi? «İşgal hâdisesi olmuş
tur» dendi, Saym Başbakan, «İşgal bir suçtur» 
diye söyledi; yine anamuhalefet partisine men-
subolan sözcü, «Gençlerin yerden göğe kadar 
hakları vardır» dedi, «Binaenaleyh bu şeyi yap
mak doğrudur» diye söyledi. Bir taraf «suç
tur» diye söylüyor, öbür taraf da, «Yerden göğe 
kadar hakkı vardır» diye beyanda bulunuyor. 

Şimdi, biz Y. T. P. olarak endişeye kapıldık. 
Dedik ki, bir Devletin Hükümet Başkanı suçtur 
diyor, suçu kovalamıyor. Suç tevali ediyor, te
madi ediyor. Bunun için kanuni müeyyideleri 
uygulayamıyor. Bundan sonra birtakım hâdise
ler zuhur edecektir. Bu hâdiselerden, kanun
ları, nizamı hiçe sayarak bu memleketin mevcu
diyetini ortadan kaldırmaya çalışan, bu memle
ketin istiklâlini, hayatını ortadan kaldıran re
jim düşmanları, millet düşmanları cesaret ala
caklardır ve dolayısiyle ortaya çıkaracak, anar
şist hareketlere başvuracaklardır. Hükümet 
kanunları her ne pahasına olursa olsun, nerden 
geliyorsa gelsin kanunlara aykırı bir hareket 
gördüğü takdirde, bunu mahkemelere sevk ede
bilmelidir. Kanunların müeyyidesiyle, kanun
lara aykırı hareket edenleri cezalandırabilmeli-
dir. Eğer böyle bir yola Hükümet gitmezse, bu 
takdirde nizam, hukuk nizamı, kanun hâkimiye
ti fikri ortadan kalkar. 

Biz bu fikri ileri sürdük, fakat maalesef o 
günden bu tarafa gerek Sayın Başbakanın, ge
rek İçişleri Bakanının vermiş oldukları beyanat
lar birbirine uymamakta, birbirini tutmamakta
dır. 

Sayın Başbakan bir konuşmasında diyorlar 
ki, «Üniversitede suç işlendiği takdirde,, üniver
site bir suç işleme imtiyazı yeri değildir. Biz üni
versiteden suç işlemeye imtiyaz tanımıyoruz. 
Kanunlar da imtiyaz tanımamaktadır. Binaena
leyh nerden gelirse gelsin, üniversitede suç işlen
diği takdirde Devletin eli oraya girmelidir.» 

Biz Sayın Başbakanla aynı fikirdeyiz, fakat 
Sayın Başbakan bunu söylerken bu fikrini ta
hakkuk ettirememektedir. 

Sayın milletvekilleri, İstanbul hâdiseleri iş
te birbirini takibeden işgal ve boykot hâdisele
rinden sonra 6 ncı Filonun İzmir'e ayak basma
sından ve orada 6 ncı Filonun mürettebatına 
karşı gençlerin harekete geçip bir kısmını denize 
atma yoluna girmesinden, Commer'in oto
mobilini yakmasından başlayarak bugüne ka

dar devam etmiştir. Hükümet kendine düşen gö
revi yapmayınca, Devletin haysiyetini sıfıra dü
şürmeye çalışan ve bu yolda hareket edenlerin 
önüne geçen gerekli tedbirleri Hükümet alma
yınca, bundan vicdanı sızlayan vatandaşlar el
bette ki buna bigâne kalmıyacaklardır. Bizim 
memleketimizi, bizim hayat ve istikbalimizi teh-
dideden, tehlikeye sokan insanlara karşı Hükü
met tedbir almadığı takdirde, elbette biz buna 
bigâne kalmıyacağız diye bir tahrikin tesiriyle 
harekete geçmişlerdir. Hükümet, eğer arz et
tiğim gibi baştan itibaren anarşist hareketlerin 
önüne geçici tedbirleri almış olsaydı, bu takdir
de bu yolda cesaret eden kimselerin cesaretleri 
kırılır ve dolayısiyle anarşist hareketlere giriş-
mezlerdi. Biz Yeni Türkiye Partisi olarak de
mokratik nizamın devam edebilmesi için kanun
lara itaatin şart olduğuna inanıyoruz ve yine 
bir Hükümetin de demokratik nizam içinde ida
re etmek azminde olması veyahut da demokra
tik rejime lâyık bir Hükümet olabilmesi için 
Devlet otoritesini sağlaması şarttır. Eğer bu iki 
şarta itaat edilmezse, bu takdirde demokratik 
rejimin devam etmesi mümkün olmıyacaktır ve 
maalesef bu hâdiseler memleketimizde cereyan 
edecek ve huzursuzluk devam edecektir. 

Sayın İçişleri Bakanının bu husustaki kusur
ları vardır. Bu kusurlar yalnız İstanbul hâdi
selerinde değil, arz ettiğim gibi ta işgal ve boy
kot hâdiselerinden başlamak suretiyle bu kusur
larını ortaya koymuştur. Bütçe müzakereleri sı
rasında görüşlerini açıklıyan sözcümüz, Anaya
sanın 3 ncü maddesini burada okuyarak Hükü
metin demokratik hukuk Devleti ilkesini tam 
mânasiyle yerine getirmediği şeklindeki fikri bu 
meseleyi açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır. 
Biz önergenin, önergeyi ileri süren zatın esbabı 
mucibesine göre değil, fakat arz ettiğim esbabı 
mucibeye dayanarak kabulüne taraftarız. 

Grupum adına Yüce Meclisi saygı ile selâm
larım. (Y. T. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — T. i. P. adına Sayın Nebioğlu, 
buyurunuz. 

T. İ. P. GKUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ
LU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, 

istanbul'da 16 Şubat günü cereyan eden 
kanlı olayların sorumlusunu veya sorumlularını 
tesbit edebilmek için Türk Amerikan münase-

— 40 — 



M. Meclisi B : 64 14 . 3 . 1969 O : 1 

betlerinin, çok kısa da olsa, son yıllardaki sey
rini gözler önüne sermek gerekmektedir. 

Amerika ile münasebetlerimizin millî menfa
atlerimizle çeliştiği 1964 Kıbrıs olaylarından 
sonra iyice su yüzüne çıkmıştır. Aslında Ameri
ka ile ilişkilerimiz daha ilk günlerden itibaren 
halk arasında zaman zaman tepkilere yol aç
mıştır. Yurdumuzda vazifeli olan Amerikalıla
rın bayrağımıza saygısızlık etmeleri, gelenek ve 
göreneklerimize uymıyan pervasız davranışları 
halk arasında gittikçe artan hoşnutsuzluklara 
sebebolmuş, hattâ çatışmalarla sonuçlanmıştır. 

Kıbrıs olaylarında Amerika'nın Türkiye'ye 
karşı bir politika izlemesi, yurdumuzda Ameri
kan aleyhtarlığını yaygın bir hale getirmiş, 
Türkiye'nin tam bağımsız bir politika izlemesi 
gerektiği fikri halk arasında her geçen gün bi
raz daha taraftar kazanmıştır. Türkiye İşçi 
Partisi bu görüşü Meclis kürsüden ilk olarak 
dile getirdiği ve ikili anlaşmaların egemenlik 
haklarımızla bağdaşmıyan hükümler ihtiva et
tiğini açıkladığı gün, A. P. sıralarından gelen 
çok sert tepkilerle karşılaşmıştı, fakat «Tam 
bağımsız ve tarafsız Türkiye» fikrinin gittikçe 
genişliyen halk kütlelerince benimsenmesi ve 
Amerika'nın küstahça kışkırtmalarının sert 
tepkilere yol açması karşısında, ikili anlaşma
lara imza koymuş veya bu anlaşma
ları tasdik ve tasvibetmiş politikacılar
dan çoğu ağız değiştirmek zorunda kal
mışlardır. Hattâ Adalet Partisi iktida
rı bile tutumunu yumuşatarak ikili anlaş
maların yeniden gözden geçirileceğini ve zarar
lı hükümlerinin çıkarılacağını açıklama duru
munda kalmıştı, fakat sözlerde ifadesini bulan 
bu yenilik arzularını, fiiliyatta her hangi bir 
müspet adım takibetmemiştir. Ne Amerikan üs
lerinin durumunda ne 6 ncı Filonun ziyaretle
rinde ne de yurdumuzdaki Amerikan persone
linin imtiyazlarında bir değişiklik olmuştur. 
özellikle 6 ncı filoya mensup gemilerin liman
larımıza muntazaman yaptığı ziyaretler gittik
çe artan tepkilere yol açmıştır. 

Bu siyasi ortam içinde yüksek öğrenim 
gençlerinin durumu özel bir önem taşımakta
dır. Siyasi hayatımızda özellikle büyü'k Ata
türk'ün Cumhuriyeti gençlere emanat ettiğini 
açıklıyan hitabesinden bu yana, gençler dina
mik bir unsur olarak daima ön plânda yer al

mışlardır. Amerika'nın küstah davranışlarına 
karşı çıkan en bilinçli sosyal grup da önceleri 
gençlerimiz olmuştur. Artık bugün uyanık işçi
lerin, sanatkârların, memurların da bu direni
şe dalga dalga katılmaya başladıkları görül
mektedir. Amerika yurdumuzdan çıkıp git
mezse, yakın bir gelecekte köylüler de tepki 
göstermeye, egemenlik haklarımıza sahip çık
mak için Anayasa haklarını kullanarak diren
meye bağlıyacaklardır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Köylü diren
diğinde sen burada konuşamazsın. 

T. t P. GRUPU ADINA KEMAL NEBlOĞ-
LU (Devamla) — Dinle beyefendi, dinle. Din
lemesini bil Sayın Ataöv. 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyin... 
T İ P , GURUPU ADINA KEMAL NEBİ-

OĞLU (Devamla) — Türk Amerikan münase
betleri en yakın çizgilerle bu durumdadır siya
si ve sosyal ortam budur. Buna ekonomimizin 
milletlerarası sermaye çevreleriyle içli dışlı 
halde bulunmasından doğan olumsuz sonuçları 
da eklemek gerekir. 

Amerikan 6 ncı Filosuna mensup gemilerin 
limanlarımıza yaptığı ziyaretler, gençlerimizin 
ve halkımızın sayıları hızla kabaran bir bölümü 
tarafından Amerikan'm yurdumuzda sürdür
mek istediği varlığının somut bir delili olarak 
görülmektedir. Biz ilk günden beri Atatürk'ün 
bağımsız dış politikasına dönülmesini savunmuş 
bir parti olarak, hükümetlerin Amerika ile eşit 
olmıyan münasebetler kurup devam ettirmele
rine karşı çıkmışızdır. Daha etkili uyarmaları
mızı bir yana bırakıyorum, fakat kanlı olaylara 
yol açan 6 ncı Filonun ziyaretlerinin durdurul
ması için bir hayli önceden Adalet Partisi ikti
darına gerekli uyarmalarda bulunduk. Geçen 
Temmuz ayında İstanbul limanına demirliyen 
6 ncı Filoya mensup savaş gemilerinin ziyaretle
rine hükümetçe izin verilmiş olmasının hüküme
tin sorumluluğunu gerektirdiğini ifade ettik. 
Vedat Demircioğlu'nun toplum polisince öldü
rülmesinden sonra 6 ncı Filonun, üstelik İz
mir'in kurtuluşuna rastlıyan günlerde İzmir'i 
ziyaret etmesine izin^ verilmesini de kınadık. 
Bu ziyaretlerin milletlerarası hukuk bakımın
dan dostluk ziyareti sayılamıyacağını ifade et
tik. Bu ziyaretlerin kanlı olaylara yol açtı
ğını hatırlatarak, Hükümetin bunlara mut-
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laka son verilmesi için gerekli teşebbüslere geç
mesini istedik. Çıkmış ve çıkacak olaylardan 
Hükümetin sorumlu olduğunu her vesile ile 
tekrarladık. 

Biraz önce kaim çizgilerle belirtmeye ça
lıştığımız yurdumuzun bugünkü siyasi ve sos
yal ortamında 6 ncı Filonun ziyaretlerine izin 
veren Demirel Hükümeti, hem. siyasi hem cezai 
ve hukukî bakımdan sorumlu durumdadır. 
Ayrıca önleyici zabıta tedbirleri almakla görevli 
ve emniyet kuvvetlerinin başı olduğu halde 
kanlı olayları önlememiş olan, hattâ demeçleri ve 
davranışlariyle bu olayları tahrik etmiş bulunan 
İçişleri Bakanı da şahıs olarak sorumludur. 

Şimdi, olayların nasıl geliştiğine bakalım: 
Bu konuda da doğru bir hükme varabilmek 

için biraz gerilere gitmek gerekiyor. Amerikan 
aleyhtarı hareketin yurdumuzda hızla gelişmeye 
başlamasından sonra, halkın dinî inançlarının 
istismarı konusundaki teşebbüslerde bir muh
teva değişikliği olduğu görülmüştür. O tarihe 
kadar sosyalizm kötülendiği, sosyalistlerin va
tan haini oldukları telkin edilmek istendiği hal
de, son zamanlarda Amerikan aleyhtarı hare
ketler daha çok hedef alınmaya başlanmıştır. 
Siyasi amaçlı namazlarda vaizler Amerika'ya 
karsı çıkanları, kapkaç düzenin değiştirilmesini 
istiyenlori katli vacip kimseler olarak halkın 
husumetine mâruz bırakmaya başlamışlardır. Bir 
kısım gazetelerde halk açıkça cihada çağrıl
mış, kelle istiyen şahlanış mitingleri tertiplen
miştir. Hem Anayasamız hem Ceza Kanunu açı
sından açıkça suç teşkil eden bu gibi fiiller 
Hükümetçe haşgörü ile karşılanmıştır. Vatan
daşı pervasızca suç işlemeye teşvik eden, En
donezya biçiminde katliamlar olacağını haber 
veren yayınlar, resmî makamların yasaları ha
rekete geçiren tepkisiyle karşılanmıştır. Tersi
ne, Hükümet sorunlarının kapalı şekilde de ol
sa aynı doğrultuda demeçler verdiği, hattâ Baş
bakanın 200 bin silâhlı sivil halk kuvvetlerin
den sös ettiği görülmüştür. Meselenin teferru
atına girmiyeceğim. Bunlar esasen herkesçe bi
linen gerçeklerdir. İstanbul'da 16 Şubatta ce
reyan eden ve 2 kişinin ölümü, yüzlerce kişinin 
de yaralanmasiyle sonuçlanan olaylara tekad-
düm eden günlerde, sorumluluğun tesbitinde 
işimize yarıyacak bâzı olaylar olmuştur. Önce 
bunları belirtmeye çalışacağız. 

I istanbul olyalarmdan bir ay önce gazeteler
den, Ankara'dairi Tuslog binasında ilkel bir bom
banın patladığını öğrendik, failleri bulunamadı. 
Bu failleri keşfedilmiyen bomba olayı ile, İzmir'
de cami avlusunda keşfedilen bomba olayı arasın
da bir bağlantı kurmamak mümkün değildir. 
Beri yandan, bu olay, 1957 yılında Amerikan 
Elçiliğinin bahçe duvarının dibinde patlıyan ve 
yine failleri bulunamıyan bir başka bomba 

I olayı hatıra gelmektedir. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Hangi gün1} (A. P sıralarından «Ro
ma,'ya da gidin» sesleri) 

T. I. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ-
LU (Devamla) — Sayın Bakanın da lâf ataca
ğı hiç aklıma gelmezdi. 

Bir ay sonra, Sayın İçişleri Bakanı, İzmir'de 
cami avlusunda keşfedilen bomba olayının fa
illerinin yakalandığını ve bunlardan bâzılarının 
Türkiye İşçi Partisine kayıtlı bulunduğunu 
ifade edecektir. (A. P. sıralarından «Aynı gün» 
sesleri) İzmir olaylarının içyüzü birgün aydın
lanacaktır. her hal ve kârda bu olayları hatır
lamakta sorumluluklarının tesbitinde yarar oldu
ğuna inanmaktayız. 

6 ncı Filonun ziyareti tekarrür - edince, İs
tanbul'da bir kısım öğrenci dernekleri direnme 
kararı aldılar ve İstanbul Valisi ile görüştüler. 
Vali gençlere, «Yasalar dışında cereyan edecek 
her hareket karşısında, mülkî âmir ve polis 
emir almaksızın görevini yapacaktır.» dedi. 
Gençler de valiye, «Anayasa haklarını kullana
caklarını ve kanunlara saygılı olduklarını» bil
dirdiler. Burada bir lâhza duracağız. 

Önce, İstanbul Valisinin Bursa Valiliğinden 
İstanbul'a getirilmiş olduğunu hatırlamak 
gerekir. Sayın Vefa Poyraz'in Bursa Valiliği 
sırasında Türkiye İşçi Partisinin bir kapalı salon 
toplantısına, önceden plânlanıp tezgâhlanmış bir 
saldırı olmuş, çok sayıda arkadaşımız bâzıları 
ağır şekilde yaralanmışlardı. Olaydan sonra 
vali, gerekli bütün önleyici tedbirlerin alın-

j dığım, fakat buna rağmen bâzı olayların ön-
j lenmediğini beyan ederek, sorumluluktan sıy

rılmak istemişti. Uzun süren yargılama sonun
da. Olayların, Adalet Partisi ile Komünizmle 
Mücadele Derneği mensup ve yöneticileri tara-

[ fmdan tertiplendiği sabit olmuş ve başlıca ter* 
| tipçiler hüküm giymişlerdi. Bu olaylardan son-
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ra, Sayın Poyraz'in Bursa Valiliğinden istanbul 
Valiliğine atanması da ayrıca anlamlıdır. 

Önemli olan ikinci husus, valinin olaydan 
önce gençlere yaptığı konuşmada, karşı göste
rilerin hazırlandığını istihbar ettiğini söylemiş 
olmasıdır. Vali ile gençler arasındaki konuşma 
olaydan 9 gün evvel cereyan etmiştir. Yani, 
kanlı olaylar olacağından valinin haberi vardı 
ve önleyici bütün tedbirlerin alınmasına fazla-
siyle yetecek kadar bir zamana da sahip bulun
maktaydı. 

Beri yandan, mülkî âmirlerle polisin emir 
almaksızın kanunları koruyacaklarını, bildirmiş 
olan İstanbul Valisinin emrindeki emniyet kuv
vetlerinin, özellikle toplum polisinin, kanunla
rı ve kanuni haklarını kullananları değil, ka
nunsuzluğu ve suç işliyenleri teşvik ettikleri de 
bir vakıadır. 

Gene üzerinde önemle durulması gereken 
bir başka olay da, Beyazıt Kulesi'ne asılan, Ve
dat Demircioğlu'nun resmini hâvi flama olayı
dır. Meşrebi malum bâzı gazeteler bu olayı, 
«Beyazıt Kulesi'ne kızıl bayrak asıldı» şeklin
de ve manşet çekerek ilk sayfalarında verdiler. 
Bu durum karşısında açıklama yapan, yap
mak zorunda kalan vali, bunun bir kızıl bayrak 
olmadığını ve Vedat Demircioğlu'nun resmini 
taşıyan bir flama olduğunu belirtti. 

14 Şubat günü, yani «Kanlı Pazar» dan 2 
gün önce Beyazıt Meydanında bir miting dü
zenlendi. Konuşmacılar, halkı, ertesi günü 6 ncı 
Filoyu protesto edecek olaylara karşı kışkırt
tılar. Bir gazetede, 6 ncı Filoyu protesto mitin
gi kastedilerek, «Kızıl emperyalizmin para ile 
tutulmuş uşaklarını en ufak kıpırdanışta ge
bertmek için andiçildi» şeklinde... (A. P, sıra
larından «Bravo onlara» sesleri) Öyle, demek 
ki, aynı şeyi tasvibediyorsunuz, aynı şeylere 
iştirak ediyorsunuz. 

...Şeklinde bir manşet atıldı ve ertesi sabah 
namazını topluca kılmak üzere bütün Müslü
manlar Beyazıt Camiine davet edildi. Topluca 
namaz kılınması Müslümanlığın herkesçe bili
nen bir lâzımesidir. Ne var ki, bu çağrı, din; 
bir görevin yerine getirilmesinden öte bir mak
sat taşımaktaydı. Nitekim çağrı, istanbul'a 
yakın illere de iletilmiş ve 16 Şubat sabahı 
erken saatlerinde civar il ve şehirlerden İstan
bul'a taşıtlar dolusu insan getirilmiştir. Beya-

1 zıt Camiinde sabah namazını kılan kalabalık, 
mutadolduğu gibi dağılmamış, toplu halde 
öğle namazını kılmak için bu sefer Dolmabah-
çe Camiine gitmiştir. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Namazları 
da mı kıldırmıyacaksmız? (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, biraz müsaade edi
niz. 

T. i. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİ-
OĞ-LU (Devamla) — Nihayet, Taksim, gezisini 
işgal eden bu kanunsuz kalabalık... (A. P. sıra
larından, «Namaz kılınmasına mâni olacaklar» 
sesleri) Menfaatiniz gerekirse onu da siz yapar
sınız... 

Ve nihayet Taksim Gezisini işgal eden bu ka
nunsuz kalabalık, kanunî haklarım kullanarak 
miting yapan işçi ve gençleri sopalar, taşlar, bı
çak ve tabancalarla beklemeye koyulmuştur. 
Yakalarında rozet taşımalarından da, tesadüfi 
bir topluluk olmadığı anlaşılan bu zorbalar ka
labalığı, polisin gözleri önünde taş toplamaya, 
ağaç dallarını kırarak sopa imaline devam et
miş, bir kısmı da savaş öncesi eda edildiği gibi, 
iki rekât namaz da kılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, olayların sebebine ge
lince : 

6 ncı Filo giderken büyük bir halk kütlesi 
tarafından Amerikan aleyhtarı gösterilerle uğur-
lanmış olmak istemedi. Tersine, Amerikan Elçi
sinin, «Türk halkının büyük çoğunluğu Ameri
ka'dan yanadır.» şeklindeki beyanlarının olay
larla doğrulanmış gösterilmesini arzu etti. Ada
let Partisi iktidarı Amerika'nın bu isteğini ye
rine getirmeye hazırdı. O da, NATO ittifakının 
ve ikili anlaşmaların milletimizce desteklendi
ğini, gerek dünya kamuoyuna, gerekse Türk 
kamuoyuna açıklamak için fırsat kollamaktay
dı. Kaldı ki, Adalet Partisi İktidarı kanlı olay
lar çıkmasını bir başka yönden de arzu etmiş 
olabilir. Gerçekten, seçimlere gidilirken Adalet 
Partisi iktidarının hürriyetleri kısıtlıyacak, ma
lûm, nizamı koruma tasarısını kanunlaştırmak 
için ortam aradığı da muhakkaktı. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi İktidarı 
Anayasa dışındadır. Bundan dolayı, sözü ile 
fiili daima birbiriyle çelişmiştir. Adalet Partisi 
sözcüleri daima Anayasadan, demokrasiden ya
na olduklarını söyledikleri halde, fiilleriyle da-

I ima istanbul olaylarına benzer olayları elaltm-
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dan tertiplemişlerdir. Nitekim bu husus, birçok 
olayda sonradan anlaşılmıştır. Az önce, gündem 
dışı konuşan Sayın Pehlivanoğlu vasıtasiyle, İç
işleri Bakanının kendi aleyhindeki bugünkü gö
rüşmeleri, kendi lehine çevirmek maksadiyle bir 
tertibe giriştiği de apaçık görülmüştür. (A. P. 
sıralarından, «Bravo» sesleri) Zira, Türkiye İşçi 
Partisinin italya'da bir. sosyalist partinin da
veti üzerine, o partinin kongresine bir müşahit 
göndermesi gibi en tabiî bir davranışı, bu kür
süden birtakım indî mütalâalar ve gerçeğe uy-
mıyan değerlendirmelerle Devletin emniyetine 
karşı işlenmiş bir suç gibi göstermeye kalkış
ması, Anayasaya, demokrasiye ters düşen bu 
zihniyetlerinin yeni ve açık bir delilidir. Nite
kim Sayın İçişleri Bakanı, «Roma Konferansın
da» Türkiye İşçi Partisi nihai kararı imzaladı.» 
demekle yetinerek geçmek istemiştir. Oysa Par
timiz, Akdeniz'den hem Amerikan donanması
nın, hem de Sovyet donanmasının çıkmasını is
temiş ve bu isteğini zapta geçirmiştir. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Yalan söylüyorsun. 

T. i. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ-
LU (Devamla) — Var Beyefendi var, 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Yalan söylüyorsun. Yok... 

T. i. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ-
LU (Devamla) — Söylemiyorum, var. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Yalan söylüyorsun, elimizde resmî vesi
kalar, zabıtlar var. 

T. i. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ-
LU (Devamla) — Var... Bizim elimizde de res
mi zabıtlar var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen karşılıklı 
konusmıyalım. (A. P. sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlar... 

T. i. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ-
LU (Devamla) — Var beyefendi... 

Sayın milletvekilleri, olayları siyasi mantık 
çerçevesi içinde... 

KAYA ÖZDEMİR (istanbul) — Orak çekiç-
li bayraktan ne haber 

T. i. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ-
LU (Devamla) — Sen otur, sen otur... 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Orak 
çekiçli bayrağın altında ne kongresi yapılır? 

T. i. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ-
LU (Devamla) — Haberin yok çünkü senin dün
yadan... 

KAYA ÖZDEMİR (istanbul) — Asıl senin 
dünyadan haberin yok. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kaya Özdemıir istirham 
ederim. 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Komünistlerin 
toplantısına gidersiniz.. 

T. î. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ-
LU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, kızgın
lığınız bana tesir etmez; ben sö^liyeceklerimi 
milletin kürsüsünden söyliyeceğim sonuna ka
dar. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen karşılıklı 
konuşma fırsaftını vermeyiniz, istirham ediyo
rum. 

T. i. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ-
LU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 

Olayları siyasi mantık çarçevesi içinde de
ğerlendirince, içişleri Bakanının sorumluluğu 
ve giderek Sayın Demirel Hükümetinin sorum
luluğu şüphe götürmiyecek bir gerçektir. 

Gensoru önergesine müsbet oy verilmesini, 
Türkiye işçi Partisi Meclis Grupu saygılariyle 
arz eder. (A. P. sıralarından, «Kahrolun ko- * 
münistler» sesleri) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Kılıçoğlu, buyurunuz. 

Saat: 17,51. 
A, P. GRUPU ADINA i. ETEM KILIÇOĞLU 

(Giresun) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Ankara Milletvekili Sayın Balan'm, 16 Şu
bat 1969 günü istanbul'da cereyan eden hâdise
lerle ilgili olarak Sayın içişleri Bakanı hakkın
da Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince gen
soru açılması isteğini havi takriri üzerine A. P. 
Meclis Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Önerge dikkatle incelendiğimde, diğer parti 
gruplarının sayın sözcüleri önergenin gerekçesi
ni bir tarafa itmek suretiyle, bâzıları, önümüz
de seçimlerin de yaklaşmasını hesaba katarak 
partilerinin bâzı konularda politikalarının ve 
görüşlerinin ne olduğu üzerine meseleyi getir
mişler, bâzıları partilerinin şerefli hizmetlerin
den, ahlâka dayanan siyasetin müdafii olidukla-

44 — 



M. Meclisi B : 64 14 . 3 . 1969 O : 1 

rmdan, hâdiseleri daha evvel görüp, Hükümeti 
ikaz etmelerine rağmen Hükümetin bu ciddî 
ve uyarıcı ikazlara uymadığından bahsetmiş
ler, bâzıları da alışageldiğimiz gibi, meseleyi ta-
mamıiyle bir tarafa bırakmak, ama Parlâmento 
kurnazlığından da, şarkvâri kurnazlıktan da is
tifade etmek suretiyle Türk - Amerikan ilişkileri 
üzerinde durmuşlardır. 

Bütçe müzakerelerinde gerek Sayın Başba
kan, gerek Sayın içişleri Bakanı hâdiselerin o 
anlarda vukubulması dolayısiyle meclislerde Hü
kümetin ve A. P. nin bu hâdiseler karşısındaki 
tutumunu izah etmişlerdir. 

öyle anlaşılıyor ki, bu kadar ciddî ve diğer 
bütün muhalefet parti sözcülerinin de bu gen
sorunun açılması lehinde olduklarını ifade et
tikleri halde, şöyle bakıyorum muhalefet sıra
larında otuza yakın arkadaşımız bulunmakta
dır. Hâdisenin ehemmiyeti ile bir gensoru gel
miş, bunun lehinde olunduğu söyleniyor, Hü
kümet düşecek, Bakan istifa edecek - ki demok
ratik ve Parlamenter memleketlerde çok önem
li bir müessese işletilecek - halkın oylariyle, ço
ğunlukla iktidara gelmiş olan bir partiyi ve onun 
Hükümetini iktidardan düşüreceksiniz, muha
lefet elbirliği etmiş, bir sayıyorsunuz salonda 
otuza yakın muhterem milletvekili arkadaşımız 
müzakereyi takibediyor. Bir taraftan demokra
tik usullere riayet edeceksiniz, demokrasiye sa
mimî olarak bağlandığınızı ifade edeceksiniz, 
ama otuz kişi ile de Hükümeti devirme, Hükü
meti istifa etme gibi yollara zorlıyacaksmız. 

Buna temas edişimin sebebi, önergenin cid
diyetle ilgisinin olmadığı bir yana, işte Türki
ye'de de üç tane, beş tane, on tane insan ortaya 
çıkacak, ama talebe olur, her hangi bir vatan
daş olabilir veya bir gazete olabilir, «Hükümet 
politikasını değiştirmelidir.» diyecek, «Hükü
metin şu politikasını beğenmiyorum.» diyecek, 
o zaman siz demokrasiyi, filânı bir tarafa bıra
kacaksınız, üç tane genç, (ona bir de isim uydu
racaksınız: Bilinçli gençler) üç tanesi çıkacak 
ve diyecek ki, «Hükümet istifa etmelidir, Hü
kümet NATO dan çekilmelidir, Altıncı Filo gel
memelidir.» diyecek, Hükümet de politikasını 
buna göre ayarlıyacak... 

Demokratik bir memlekette, sokaktan üç ta
ne insanın ağzı ile Devleti idare etmek diye bir 
şey yoktur. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

İnsanlar fikirlerini, partiler fikirlerini orta
ya koyarken çok dikkatli olmak mecburiyetin
dedirler. Hukuk Devleti, nizam, düzen istiyen 
bir parti, üç tane genç, «Amerikan Filosu gel
mesin, Altıncı Filo gelmesin» diye bağırdı diye, 
onun müdafaasını yapamaz. Eğer yaparsa dü
şüncelerinin nereden geldiğinin de hesabını yap
maya mecburdur. 

Şimdi, «6 ncı Filo gelmemelidir, tam bağım
sız Türkiye istiyoruz, Atatürk'ün de politikası 
bu idi.» diye burada fikirlerini beyan edenlere 
hepinizin bildiği meşhur, «Bizim Radyo' dan, 
hâdiseden çok daha evvel Amerikan Filosunun 
İstanbul'u ziyaret edeceği açıklandıktan sonra 
yapılan yayını aynen okuyacağını ve böylece, 
«Bizim Radyo» ile paralel fikir dermeyan eden 
kimselerin hakikaten anarşist mi, komünist mi, 
bu memleketin çıkarım düşünüyor mu, düşün
müyor mu, yoksa ötekinin berikinin maşası mı 
olduğu kendiliğinden meydana çıkacak. 

, Bakınız, 8 - 9 Şubat tarihli, «Bizim Radyo» 
neşriyatı nasıl : 

ÖMER EKEN (Elâzığ) — «Bizim Radyo» 
nasıl bir radyo, kimin radyosu, komünistlerin 
mi, açıklayın da anlaşılsın. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOĞLU (Devamla) — Söyliyecepm. «Em
peryalist Amerika'nın istilâcı Altıncı Filosu 
geliyor. Emperyalistlerle işbirlikçilerine karşı 
ikindi kurtuluş savaşı istanbul'da verilecektir. 
Bütün ilerici, toplumcu, halktan yana olanlar 
bu savaşa katılacaktır. Ülkemizde Amerika'yı 
istemiyoruz, ona, (Amerikalı it, ülkene git) 
diyoruz, öfkemiz gün geçtikçe artıyor, savaş 
bu sefer çetin olacak, diyoruz.» 

Muhterem milletvekilleri; bu komünist rad
yonun neşriyatını dikkatle okuduğumuz takdir
de görülecektir ki, komünistlerin bâzıları «Bi
zim Radyo» kisvesi altında dışarıda, bâzıları da 
«'bilinçli» kisvesi altında aramıza girmiş bulun
maktadır. 

Şimdi, tahrik nereden geliyor? «Tahrik var-
iır» diyor, Sayın Nihat Erim Anamuhalefet 
"Partisi adına yaptığı görüşmede kanaatimce 
tezatlar içindedir. Diyorlar M: «Hükümet ister 
cağdan gelsin, ister soldan gelsin, bu nevi ha
reketleri önlemekte kasıtlı davranmaktadır, 
tarafsızlık içinde değildir, huzursuzluklar bun
dan doğmaktadır, kanuni bir yürüyüş yapan 
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topluluğa karşı halkı, kaba kuvveti kullanmak 
suretiyle kanun himayesinefce olan bir gösteri ve 
yürüyüşü kanunsuzlukları himaye etmek sure
tiyle çığırından çıkartmıştır» 

Şimdi, asıl üzerinde durduğu nokta, izin 
almadan toplanan insanların, kanun himaye
sinde olan yürüyüşe müdahale etmek suretiy
le ve bu topluluğun, da daha evvel cihat na
mazları kılmak suretiyle Hükümetin malûmatı 
tahtında toplandığını ve toplum polisinin, Dev 
let zabıtasının müsamahasından istifade ederek 
kanuni bir topluluğu çığırından çıkardığı ve 
müessif hâdiselerin de böylece zuhur ettiğini 
ifade ediyor. 

Şimdi, on bin insan toplandı deniyor. Sayın 
M. P. Sözcüsü arkadaşımız da diyor İd: «Namaz 
kılma bahanesiyle toplanan kalabalık...» De
mek ki, on bin tane Türk vatandaşı, camiye ba
haneyle gitmiş, namaz kılmaya gitmemiş; ki 
bunları söyliyen de hür düşünce taraftan 
imanlı bir partinin sözcüsü; on bin tane vatan
daş, asıl maksatları o topluluğu dağıtmakmıs 
da bahaneyle namaz kılmaya gitmiş... Demek ki 
içlerinde böyle gidenler var. Bu, zikir fikir me
selesi. Yani vatandaşların dinî duygularını, 
inançlarını, politikaya alet etmenin ne kadar 
mahzurlu olduğu da ortaya çıkıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, benim, üze
rinde durmak istediğim husus şudur: Deniyor 
M, «Gensoru açılsın» Sayın G. P. Sözcüsü ge
rekçeye katılmadıklarım ifade ettiler, Y. T. P. 
Sözcüsü de aynı mütalâada bulundular, öyle 
anlaşılıyor ki T. i. P. de bu kendi bildiği, ar
tık her zaman duyduğumuz bizim rahyo misül-
lü bir üslûp içinde hiç esbabı mucibeye, gerek
çeye dokunmadan görüşlerini ifade etti. 

Hükümet suçludur, istifa etsin diyor, İçişle
ri Bakanı istifa etsin... Kim diyor? Bir millet
vekili arkadaşımız. 

Gerekçe, diyor ki, Konya'da vaktiyle, di
yor, hâdise oldu. Orada diyor, sağ eğilimli in
sanlar tahribe varan tecavüzlerde bulundular. 
Hükümet buna, diyor, göz yumdu. 6 ncı Filo 
İzmir'e geldi diyor, izmir'de tedbirler alındı, 
en ufak bir hâdiseye meydan verilmedi, ama 
6 ncı Filo İstanbul'a geldi, Hükümet, İçişleri 
Balkanı gayrikanuni topluluklarla, bir kısım va
tandaşlarla işbirliği yapmak suretiyle bu mües
sif hâdisenin meydana gelmesine se>>eboldu. En 
kuvvetli delil; birisi Sayın Nilhat Erim'in oku

duğu mektup, yani bir vatandaşın bir mektup 
yazması. Derhal itibar edilmesi lâzımgelen, 
'ur belge, onu iyi saklamak lâzım, inandırıcı 
olabilmesi için de politikayı nelere âlet ediyo-
•y\r, Emekli bir yarbaydan, emekli bir yar-
^.ydnn geldi diyor. Çünkü, birisi dini siyasete 

"let edecek, namaz kıldı, cihat... Hani politika-
•"7a sofcmıyacaktik dini ya .. Yaptı, öteki, or-
Inyu... Yarbaydan geldi.şey, nasıl büyüyor? 
laten bunlar hep hazırlanmış şeyler. Gençlik, 
lr,ci bir de orduyu katarsanız arasına, tamam o 
•rcn.an istediğiniz düzen gelir, şeysi bu... 

Yarbaydan yazılmış mektup, yarbaydan, 
onu tasrih, ederek söylüyor, yarbaydan... Bir 
vatandaştan derse, vatandaşa itibar olunmaz. 
Yarbaydan diyecek veya bilinçli bir kimseden 
diyecek; ikisinden biri, başka türlü itibar et-
-^ek mümkün değil. (A. P. sıralarından alkış
lar, «Bravo» sesleri) 

Bir de ne var? Film var. Bir film, televiz
yonda yayınlanması yasak edilmiş bir film. 
Filmi çeken kim? 

Filmi çeken, bu hâdisenin elebaşısı olan 
anarşist. Bu nevi her hâdisede tahrikleriyle, 
n-n okuduğum «Bizim Radyo» ağmyle hem söy-
Ryon, hem davranışlarda bulunan bir kimse. 

O bir film çekmiş, bir milletvekili arkadaşı
mız da - o bu işleri çok iyi biliyor - gitmiş on
dan satmalmış bunu. İsmini söylemiyorum, 
Satmalmış. Her halde kendi grupundan veya 
muhalefete mensup bâzı gazetecilere, bâzı arka-
rb/larma, dostlarına göstermiş, o belge, o film; 
bir defa Hükümet her yönüyle suçlu, TRT Ka
nunu var özerk bir kuruluş, televizyon var, 
Anayasa dışına çıkmış. 

Hakikaten insanın hayret etmemesi mümkün 
değil. Biraz önce burada konuşan T. i. P. Söz
cüsü, A. P. diyor, Anayasa dışıdır, Anayasa 
dışına çıkmıştır. 

İnsan düşünüyor. Anayasada bunca hüküm
ler var. Bir şahsa, bir zümreye diyor şey veri
lemez bilmem ne diyor, her müesısesenin şeysi 
ayrıdır. Anayasa Mahkemesi gM geldi burada 
fetvayı verdi, öyle alışmış çünkü. Fetvayı ver
di, dedi ki A. P. Anayasa dışına çıkmıştır. 

Şimdi, tabiî Anayasa dışına çıkınca ne ol
mak lâzım? En azından Yüce Divana sevk edil-
mesi lâzım. O da olmazsa, o yarbayın mektubu 
gibi yirmi mektup daha olsa şey bitti, yani de
mokrasiye filân son verildi. 
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Mulhiterem milletvekilleri, şimdi filmi çek- I 
miş. Nasıl çekmiş filmi? Bir adam on bin insan 
bir tarafta, beş bin insan bir tarafta, bir kar
gaşalık olmuş, film çekmiş. Nasıl çekmiş filmi? 
Cam istediği gibi film çekmiş, istediği şekilde 
çekmiş. 

Sayın Nihat Erim diyor ki, polis arabasının 
üstünde diyor, A. P Gençlik Kolları Başkam 
da vardı ama diyor, iyice diyor şey yapamadım 
diyor. Seçememiş iyice... 

Ganim bu kadar filmi tetkik ediyorsunuz 
da, o yarbaya bir mektup yazsaydınız siz, yaz
saydınız da madem hâdiseyi iyi izlemiş, size 
hakikaten onun doğru olup olmadığı hususun
da bir mektup yazsaydı da, daha kesin konuş
laydınız olmaz mıydı? Canınızın istediği her 
şeyi kesin konuşuyorsunuz da, işinize gelmediği 
şeyleri niye böyle geçiştiriyorsunuz? Hocam bu 
işler, artık hakikatelere şal örtme devri geçti. 
kapandı. (A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» 
sesleri) 

Şimdi temenni ederim ki o Harun Karadeniz 
isimli genç, böyle mühim meseleler görüşülür
ken, Meclisin de itibarını düşürebilmek için 
buraya gelse de, şimdi A. P. sıralarında hâdise
ye verilen ehemmiyetin derecesini şu arkadaş
larımın toplu halde oturması yanında, onu bir 
tarafa bırakıp da sizin şu boş sıraların bir res
mini çekse ve böylece Parlâmentonun itibarına 
da bir daha darbe vurma imkânını bulsa çok 
iyi olur. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu bir dakikanız 
kaldı, ona göre toparlayınız. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkan. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bütün mese
le şudur: Sözcüleri dinledik. G-ensoru önergesi 
bir tarafa bırakılmış, partiler kendi görüşleri
ni ifade eden beyanlarda bulunmuşlardır. 
Amerika ile olan münasebetlerimiz ikili An
laşmalar, 6 ncı Filo gelsin, gitmesin diye fikir
ler beyan edilmiştir. Mümkündür, edilecektir 
söylenecektir, ama sizler de alışacaksınız, ikti
darda olan parti eğer takibettiği politika grup
larınca da benimseniyorsa, sonunda bu mesele
yi reyle halletmeye mecburuz. Sizler söyliye-
ceksiniz, biz hürmet ederiz, ama bir kişi isti
fa et dedi diye .bir bakanın istifasını da bek- | 
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lemek her halde pek ciddiyetle kabili telif ol
masa gerektir. 

Hükümetin burada suçu var mı yok mu? 
Kalabalıkları tahrik etmiş. Hiç yakıştıramadım 
şahsan tanıdığım Sayın Millet Partisi Sözcüsüne. 
Demokrat Parti devrinde de böyle silâhlandır
ma vardı, bu kötü gidiştir diyor. Şimdi de na
maz kılma perdesi, bahanesi altında halk top
landı diyor. Devlet kuvvetlerine rağmen iki ta
ne vatandaşımızın ölümüne ve birçoklarının 
da yaralanmasına sebebiyet veren hâdiseler ol
du. Burada, diyor, Hükümetin kastı vardır 
gensoru önergesi kabul edilmelidir.. 

Kasıt var mıdır, yok mudur? Bu bir düşün
cedir, ama eğer kasıt olsa idi; 10 bin insan 
günlerce, diyor bir gazetede, (sanki Adalet Par
tisinin gazetesi var da) gazeteyle yaydı, vatan
daşları topladı, buyurun dedi, burada bir de 
miting yapacak, gelin siz buna saldırın dedi. 
Bu, mantıkla, ciddiyetle bağdaşacak bir durum 
değildir, ama mutlaka itham edeceksiniz, ona 
hiç kimse birşey diyemez. 

Muhterem milletvekilleri, eğer Hükümet 
istanbul'da cereyan eden hâdiselerde kendisine 
düşen vazifeyi hakkiyle yapmamış olsa idi, 30 
bin tane insanın bir anda birbirine girmesi kar
şısında her halde ölü ve yaralı sayısının bu 
olmaması lâzımdı. Derhal müdahale edilmiş ve 
kısa zamanda hâdisenin önüne geçilmiştir. Esa
sen hâdiseyi yapan ne orada namaz kılan in
sanlar, ne göğsünde bayrak taşıyan insanlar; 
oradaki halkın çoğu tecessüs düşüncesiyle gel
miş, hâdiseyi yapanlar halkın Molotof koktey
li atanlarıdır. Tarih bunları tesbit edecektir, 
hakikatleri tesbit edecektir. 

Bir noktaya daha hassasiyet duyduğumuz 
için dokunmak istiyorum. Bir hâdise sırasında 
bir genç ölmüştür. Müteessir olmamak müm
kün değildir, fakat toplum polisi öldürdü di
yor. Mahkemeye intikal etmiştir. Bir milletve
kili; adliyeye intikal etmiş, neticesi alınmamış 
bir mesele hakkında, bunu devlet polisi, top
lum polisi öldürdü dememelidir, diyememelidir. 

Bir ikinci nokta da şu : Beyazit kulesinde
ki bayrak çekilmiş, indirilmiş, oraya bu ölen 
insanın resmini de havi bir flama çekilmiş. Bu 
kızıl bayraktır, değildir münakaşası yapılıyor. 
Meseleleri ters yönden görmek doğru değildir. 
Hiç kimsenin resmi asılsın diye Türk Bayrağı 
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asılı olduğu yerden indirilemez. (A. P. sırala- I 
rından alkışlar.) Meseleleri böylece mütalâa et
tiğimiz takdirde, şanlı Türk Bayrağına hangi 
maksatla olursa olsun, nereden gelirse gelsin 
hiçbir el sürülemiyeoeğini millî birlik ve bera
berlik şuuru içinde kabul etme durumuna ge
liriz. Her halde bundan da iyisi yoktur, böyle 
olmalıdır. 

Grupumuz, gensoru önergesinin arz ettiğim 
sebeplerle ciddiyetten mahrum olduğunu ve 
her zamanki tahriklerin ve seçim sırasında tek 
basma bir partinin başkanı durumunda olan, 
adını Birlik Partisi koyup milleti ikiye bölmek 
için el altından çalışan ve kendisi gibi düşü
nen birkaç tane bu memleketin, Atatürk Tür
kiye'isinin temeline ister sağdan, ister soldan I 
dinamit koymak istiyen insanlarla bir paralel
de olduğunu herkesin bildiği bir insanın cid
diyetten uzak bir önergesine grupumuzun ilti
fat etmiyeoeğini ifade ile Büyük Meclisi say
gı ile selâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — işte onla
rı sen yapıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya) — Çok değerli Başkan, kıymetli mil
letvekili arkadaşlarım; 

16 Şubat da maalesef hepimiz için üzücü 
olan ve cereyan eden Taksim olayları münase
betiyle kürsüden hesap vermek ve olayların 
mahiyeti, içyüzü hakkında maruzatta bulun
mak, sorumluluğumuzu tesbit etmek, her hâdise
de olduğu gibi Hükümet icraatına mütaallik her " 
icraatımızın hesabını vermek, Yüce Meclisler 
huzurunda konuşmak bizim için büyük bir şe
reftir ve mesuliyetimizin tabiî icabıdır. 

Arkadaşlar, gayet tabiî bir Hükümet âzası 
olarak mesuliyetimizin ağırlığının idraki için
de, yapılan polemiklerin ve siyasi istismar üs
lûbuna uygun tarzda polemik ve üslûbun aynı
nı bizim tarafımızdan bulmak ve o tarzda ko
nuşmak doğru olmıyacaktır. Meseleleri soğuk
kanlılıkla, olduğu gibi, hakikatlere uygun 
tarzda izah etmek iktiza eder. Gayet soğukkan
lı konuşacağız, hâdiseleri olduğu gibi naklede
ceğiz. Çünkü kanunları tatbik eden, meşru ni
zamın müdafaasını, yapan kanunları tatbik | 
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ederken kanunları ihlâl eden kim olursa olsun, 
yalnız kanun karşısında vatandaş muamelesi 
yapılması iktiza eden bir ^felsefenin ve bir ikti
darın insanı olarak huzurukalp ile sükûnetle 
konuşacağız. 

Haikikatçi olmak lâzım ve insaflı olmak lâ
zım, Adalet Partisi iktidarı dört seneye yakın 
bu memlekette müstakillen mesuliyet deruhde 
etmekte ve icraat yapmaktadır. Dört seneden 
beri, daha uzak siyasi tarihimize nazarlarınızı 
çekmek istemiyorum, ancak dokuz senenin hâ
diseleri içinde hükümetlerin mesuliyetinin mü
nakaşası ve vicdan muhasebesi yapılırsa ki, ya
panlar vardır ve yapılacaktır, Adalet Partisi 
iktidarının Türk Devletine, Türk vatandaşına 
yaptığı hizmetleri, hür demokratik nizama 
olan bağlılığı uğruna yaptığı fedakârlıkları 
her halde insaf ile kaybeder ve bu iktidarın 
tarihî mesuliyetini ve bu iktidara vücut veren 
insanların şerefli durumunu tebcil ve tescil 
eder arkadaşlar. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Müsaade buyurursanız, Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanının burada bulunması bir 
talih eseri, bir hâdiseyi, bir hâtırayı zabıtlara 
tescil ettirmek için arz etmek istiyorum. 

9 Şubat 1962 Birinci Koalisyon Hükümeti 
zamanı; Tedbirler Kanununun çıkarılması 
mevzuubahis. İktidar kanadı olarak grup ida
re heyeti bir akşam üzeri Başbakanlığa davet 
ediliyor. Başbakanlıkta zamanın Sayın Başba
kanı, Başbakan yardımcısı Sayın Akif Eyido-
ğan, Sayın Şevket Raşit Hatipoğlu, (şimdi bu
radalar), Sayın ibrahim öktem, Sayın Sahir 
Kurutluoğlu, Sayın Kâmran Evliyaoğlu, Sayın 
Ahmet Topaloğlu, merhum Gümüşpala, bende
niz, Pehlivanoğlü, Sayın Sadettin Bilgiç, birkaç 
arkadaşım daha Adalet Partisi Grupundan, 
orada hazır bulunuyorduk, 9 Şubat 1962. O 
günleri yaşıyan milletvekili arkadaşlarım hafı
zalarını canlandırsınlar, şu koridorlarda neler 
cereyan ederdi? Mühim kanunlar çıkacağı za
man gerek milletvekilleri üzerinde yapılan 
mânevi baskı ve tazyikin, gerekse dışarıda, ef
kârı umumiyede her gün nelerin, ne gibi mâ
nevi atmosferin, ne gibi baskının, vatandaş hu
zurunu kaçırıcı ne gibi hâdiselerin cereyan 
ettiğini, o zaman milletvekilliği yapan arka
daşlar, hâdiseleri bir objektif gibi, bir film sa-
dakatiyle canlandırsınlar hafızalarında. O gün
ler Kızılayda her yerde her ocakta, boyacısın-
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dan en yüksek münevver vatandaşa kadar her
kesin ağzında, Türkiye'de yeni ihtilâl teşeb
büslerinin yapılacağı, Hükümetin bu hareket
ler karşısında gayet sessiz ve hareketsiz kaldı
ğı, vazifesini yapmadığı yolunda herkeste ka
naat umumi; vatandaş huzursuz, evinde rahat 
uyuyamıyor, bankalardan mevduat çekilmiş, 
dış itibarımız, yeni bir askerî darbe korkusu 
ile tedirgin, Devlet itibarı ve Hükümet itibarı 
zayıflamış. 

Bu durumu, bâzı istihbaratımızı da sakla-
mıyacağım, hafızalarına terk ediyorum; o gün 
Yenimahallede yapılan bir gizli toplantıyı bi
ze haber veren bir arkadaşımızın ihbarını Sa
yın Hükümet Başkanına bendeniz söyledim. 
Bu kadar insanın huzurunda ve kendilerine şu 
cümlelerle hitabettim: «Sayın Başbakan, zatı-
âliniz tarihî şahsiyetsiniz, bu devlete büyük 
hizmetler vermiş insansınız, Türk Parlâmento
sunun itibarını korumak mecburiyetindesiniz. 
Türk Parlömanterleri bugün vicdan huzuru 
ile vazife yapamamaktadırlar. Türk vatandaş
ları rahat uyuyamamakta, Türk işçisi Türk 
münevveri rahat edememekte, Devlet endişe 
içinde bulunmaktadır. Lütfen bunu önleyici 
tedbirler almaya kadirsiniz. Bâzı, kanun dışı 
faaliyette bulunan kimseler vardır, bunların 
da isimleri şudur, şurada toplantı yapıyoruz, 
bizim bilebildiğimiz, ama siz devletsiniz, Hükü
metsiniz, her türlü kuvvet elinizdedir, istihba
rat teşkilâtı elinizdedir, bu itibarla bunları lüt
fen değerlendiriniz ve vatandaşı da, milletve
kili olarak bizi de, huzura sükûna kavuşturu
nuz.» 

Bize teminat verdiler, 22 Şubat oldu. 22 Şu
batın muhasebesini yapacak değilim. Bir ger
çektir M, burada, muhakeme edilmeden insan
lar, Af Kanunu da çıkartıldı. Zaruri değil, ta
rih bunun muhasebesini yapacak. Yalnız ben
deniz, grupumun kararma rağmen kırmızı oy 
verenlerdeîPbir tanesiyim, bu hâdiselerin şahi
di olduğum ve yaşadığım için. Ve kendilerine 
dedim ki; bu şartların altında her gün ihtilâl 
korkusu ile Parlâmento çalışamaz. Fransız Ata 
sözünü söyledim; «Dar ağaçlarının altında ot 
bitmez» lâfı Türkiye ̂ de her an cari olmalıdır, 
Hükümet idare edenler için de baş prensibol-
malıdır, diye naçizane arz ettim. 

22 Şubat hâdiselerinden sonra, Türk dev
let hayatında ve Türk Milletinin huzurunda, 
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asayişinde cereyan eden hâdiseler malûm. On
dan sonra 21 Mayıs, Örfi idare devri... 

Arkadaşlar insaf edin, şahsiyetlerimize her 
şeyi söylüyorsunuz, şahıslarımızın söylenmedik 
tarafları bırakılmamaktadır. Biz de haysiyetli 
insanlarız ama, bir şey için fedakârlık yapıyo
ruz; soğukkanlılığımızı muhafaza etmemiz, 
Türk Devletinin ve aziz milletimizin selâmeti 
için... (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri al
kışlar) Onun için fedakârlığa katlanıyoruz. 
Huzurun temini ve hürriyetlerin muhafazası 
için, hür demokratik rejimin muhafazası için 
ne yapmak lazımsa yapıyoruz, istediğiniz ka
dar bize âciz, deyiniz. Bâzı çevreler «Âciz» 
der, kanunu tatbik ederiz, bâzı çevreler «faşist» 
der, kanunu yine onlara karşı da tatbik ede
riz, ama biz örfi idare devri geçirmedik. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) örfi idare devri 
gelmedi, zamanımızda iki defa ihtilâl teşebbü
sü olmadı. Basiretli idare, kanunları, hâkim 
kılan idare, devlet otoritesini hâkim kılan ida-
-e, hâdiselere önceden takaddüm etmesini bi-
•en idare, devlet hayatında bu kadar mühim 
bir rol oynıyan bu hâdiseleri görmemezlikten 
«-demezdi. Bu tarihî mesuliyet size tescil edil
miştir, Halk Partisi. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) (O. H. P. sıralarından gürültüler) 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Biz ihtilâle mâ
ni olduğumuz için değil mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Devamla) — Beyfendi cereyan etti. 

Şimdi, müsaade ederseniz ben sizi sükûnet
le dinledim, sonra konuşulur. Ben bunların 
tam muhasebesine girmiyorum, dedim ki, za
man ve tarih her şeyi ortaya koyacaktır. Yal
nız, huzurdan, Devlet otoritesinden, kanun hâ
kimiyetinden bahsediliyor. Devri idarenizde 
maalesef bunlar yerine getirilemedi ve vatan
daş tedirgin oldu. 0,9 senelik mazi, 9 senelik 
tarihi seyir içerisinde Türk Devlet ve Türk 
demokrasisi yaralar aldı, ama çok şükür, bunu 
gururla söylüyoruz, müsaade edin, biz belki 
profesyonel değiliz ama, samimî ve vatanper
ver iktidar olarak, hür demokratik rejimin 
muhafazası uğrunda, hürriyetlerin zedelenme
mesi için, nizamın bozulmaması için, müesses 
Anayasa nizamının zedelenmemesi hususunda 
büyük fedakârlıklar gösterdik ve göstermekte 
devam ediyoruz. 

49 — 
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Hakem Millet, hakem millet. 6 ay sonra 
seçimler olacaktır, bütün bunların yine bir ke
re daha muhasebesi yapılacaktır, Allah huzu
runda herkes vicdanını kullanacaktır ve kara
rını verecektir. Ondan sonra herkes icabını ona 
göre yapacak. Millet iradesi tecelli eder, bura
da bunun münakaşaları yapılır. 

Şimdi arkadaşlarım, İstanbul olaylarını... 
SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev

şehir) — O gün ayakta alkışladınız. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 

(Devamla) — Salâhattin Bey, Salâhattin Bey, 
o zaman konuşsak daha iyi Lütfen müdahale 
de etmeyin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Salâhattin Bey, Faruk Sükan ayak
ta alkışlamadı. Faruk Sükan karşısında kaldı, 
konuşmalarımın daha mütebakisi var, sonra 
söylerim. (Ortadan, anlaşılmıyan bâzı müda
haleler) 

Mazimi de bilirsiniz, 3 bin mumluk lâmba 
altında Demokrat Partiden istifa mektubunu 
vermiyen tek adamını ben, Konya'da. Ben onun 
için değil, veremiyeceğim hesap yok Allah hu
zurunda da, onun için vermedim. Bunları siz 
de bilirsiniz. Senin kardeşin bunları çok iyi 
bilir, Hâkim Feyzi Bey. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) (Ortadan gürültüler, anlaşıl
mıyan sesler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar, 
istirham ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Şimdi, birbirimize cesaret, fazilet 
dersi vermiyelim, hâdiseler herkesin ne oldu
ğunu ortaya koyar. Hâdiseler içerisinde insan
ları değerlendirmek lâzım, hem de güç şartlar 
içerisinde değerlendirmek lâzım. Vatanperver
lik de güç şartlar içerisinde belli olur, normal 
zamanda herkes güzel lâf eder, herkes güzel 
nutuk söyler, ama vatan için mühim hâdiseler 
cereyan ettiği zaman vatanperverler ortaya 
çıkmasını bilirler. Biz güç şartlar içerisinde 
geldik, güç şartların adamlarıyız. Şu müessese
de elbirliği ile Devlet nizamının korunması, 
Devlet asayişinin idamesi, vatandaşın huzur 
ve sükûnu için her halde iktidar kadar, mu
halefetin de mesuliyet payı vardır. İktidar ola
rak biz, kusursusuz diye iddia etmiyoruz, bi-
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zim kusurlarımız da vardır, ama bu kusurları 
vatan hainliği gibi, bu kusurları Anayasa ni
zamının dışına çıkma gibi, hayalî, muhayyel, 
hiç olmıyan şeylerle, elbette ki, onlara da lâf 
söyletmeyiz, yok böyle şey. 

Çok rica ederim, sükûnetle dinlerseniz, bun
dan sonra zannediyorum, birçok noktalarda 
vuzuha kavuşmuş olacağız. 

istanbul olaylarını münferit olaylar olarak, 
16 Şubat Taksim olaylarını münferit bir olay 
olarak mütalâa etmemek iktiza eder. Taksim 
olayları Türkiye'de senelerden beri cereyan eden 
olayları teşkil eden zincirin halkalarından bir 
tanesidir. Neticeleri sebebe bağlamak lâzım, 
sebepler üzerinde ciddiyetle durmak lâzım. 
Sebepleri herkes kendi tandansma göre, kendi 
siyasi görüşüne göre ve kendi hesabına göre 
yapmamak mecburiyetindedir. 

Buraya gelen grup sözcüleri, eğer muayyen 
mektuplarla değil, hele Sayın Balan'm yaptığı 
gibi, hiçbir grup tarafından tasvibedilmiyen 
mantık ölçüsü, silsilesi, esbabı mucibesinin ne 
olduğu kimse tarafından anlaşılmıyan, belki 
kendi tarafından da bilinmiyen, fakat, öyle ol
ması iktiza eder ve böyle verilmesi iktiza eder, 
söylenen; bu takrir münasebetiyle, eğer söz
cüler hâdiseleri çok objektif, çok samimi, hâ
diselerin hakiki sebeplerine inerek tetkik ve 
tahlile tabi tutmuş olsalardı, zannediyorum ki, 
başka türlü konuşmaları iktiza ederdi. 

Arkadaşlar, bütçe müzakeleri yapılalı he
nüz bir ay olmadı. Bu bir aylık müzakereler içe
risinde söylenmedik hiçbir şey de kalmadı. Za
ten üçbuçuk, dört seneye yakın bir zamandan 
beri en küçük hâdiseler dahi büyük bir per
tavsıza tabi, teleskoba tabi tutularak agran-
dize edilerek, îzam edilerek anlatılıyor, ama 
sonunda görülüyor ki, bunların hepisi göste
rilmek istendiği gibi değerlendirilmemekte ve 
vatandaş tarafından kabul edilmemekte ve va
tandaş da işin içyüzünü anlamaktadır. 

Şimdi, bütçe müzakeratı münasebetiyle ge
rek bendeniz, gerekse Sayın Başbakan, ki is
tanbul hâdiseleri 16 Şubatta oldu, 17 sinde 
içişleri Bakanlığı Bütçesi müzakere edildi: 
Bütün heceyan ve sıcaklığı ile, ağırlığı ile her 
şey burada konuşuldu. Ondan sonra, bir ay 
zarfında her şey söylendi. Hakikaten, biz de 
dedik ki : «Buyurun söyleyin, ama gensoru da 
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gelecek, orada da konuşabilirsiniz.» Fakat 
bütçe bir gensoru değil midir arkadaşlar? 
Bütçe müzakereleri de zannediyorum ki, umumi 
mahiyette bir gensorudur. Bütçe müzakeratmın 
sonundaki oylama, teveccüh, itimat da Hükümet 
icraatı hakkında bir ölçüdür. Bir kıstas olması 
iktiza eder. 

Şimdi, bununla beraber Devlet emniyetiyle 
ilgili, asayişle ilgili, Hükümet icraatiyle ilgili 
her hususun cevabını vermek, Yüce Meclise ma
lûmat arz etmek, hâdiselerin içyüzünü naklet
mek bizim için vazifedir. 

Arkadaşlar, istanbul olayları; yani 16 Şu
bat olayları göründüğü gibi basit olay değildir. 
Tertipçilerini, tahrikçilerini çok iyi bir tetkike 
tabi tutarsak, bunların hangi menşeli, hangi 
patentli olduğu ortaya çıkar. 

Misâl olarak yalnız tertipçilerini okuyorum, 
sonra karışanları da okuyacağım. 

16 Şubat günü Amerika'yı, sömürüyü ve em
peryalizmi protesto ve mitingini tertibeden üç 
kişidir. Bunlar: Ahmet Hamdi Dinler, Vasıf 
Koksal, Yavuz Ünal. 

Ahmet Hamdi Dinler, Türkiye işçi Partisi 
Zonguldak ili üyesi ve «Sömürücüye Yumruk» 
isimli gazetenin mesul müdürü Zonguldak'ta. 

Geçen 1968 yılı 6, 7 ve 8 Şubat tarihinde 
- hatırlarsınız - Zonguldak havzasında cereyan 
eden kanun dışı işçi hareketlerinde bu zat orada 
kanunsuzluğu teşvik ve tahrik etmekten adalete 
tevdi edilmiş ve çıkardığı gazete de toplattırıl-
mıştır. Bu zat istanbul'da emperyalizmi ve sö
mürüyü protesto mitingini tertibedenlerden bi
risi. Türkiye İşçi Partisi Zonguldak ili Üyesi, 
Eminönü il teşkilâtına da kayıtlı. 

Yavuz Ünal, Zonguldak T. i. P. il Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 6, 7 ve 8 Şubat 1968 tarihinde 
Zonguldak'ta vuku bulan kanunsuz işçi hareket
leri sırasında, o tarihte toplanmasına karar ve
rilen «Sömürüye Yumruk» adlı gazetenin nüs
halarını Kozlu Bölgesinde dağıtarak işçileri tah
rik ve teşvik etmiş bulunduğundan, Ahmet 
Hamdi Dinlerle birlikte adalete verilmiştir. 

Zonguldak'ta anarşist hareket var, Zongul
dak işçi bölgesinde karışıklık var, tahrikçisi iki 
zat. İstanbul'da cereyan eden hâdiseler var, son 
günkü mitingin tertpiçisi aynı zevat. 

Calibi dikkat, şimdi filmleri var, fotoğraf
ları var. O filmler Harun Karadeniz tarafından 
yatırılan filmlerde de gösterilir bunlar. 

Şimdi, fotoğraflarla tesbit edilen 132 kişi var. 
Bu harekette, bu mitingi de, yüryüşte elebaşı 
durumu da bunlar. Bunlardan yüzde 99 u de
miyorum, yüzde 95 i Türkiye İşçi Partisine ka
yıtlı. Bunlardan 48 tanesi de 1968 den beri 
istanbul'da cereyan eden bütün anarşist ve so
kak hareketleri, boykot, fabrika işgali, üniver
site ve rektörlüğü işgal, sokak hareketleri için
de bulunan bir zevat, bu 48 kişi. Müsaade edin 
onları okuyalım, o zaman vuzuha varacağız. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Yani öldürt
mek mi lâzım? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SUKAN (De
vamla) — Hayır, öyle bir şey olmadığını da is
pat edeceğiz. 

Şimdi arkadaşlar, 16 Şubat mitingi ve yürü
yüşünde elebaşı durumunda bulunanlardan bâ
zılarının isimlerini okuyacağım. 

«Zihni Turgay Anadol». Mahkûm komünist
lerden, işsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği 
Üyesi, işsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneğini 
kuran mahkûm komünistlerden Mihri Benli, yi
ne mahkûm komünistlerden Dr. Hikmet Kıvıl
cımlı. 

Bunları içişleri Bakanı olarak tescil ediyo
rum. Devletin resmî arşivlerine ve de istihbarat 
Teşkilâtımızın verdiği kesin bilgilere göre tes
cil ve ifşa ediyorum. 

«Suat Vecdi özgüner». işsizlik ve Pahalılık
la Savaş Derneğinin Kurucu Üyesi, eski komü
nist, halen takipte. 

Tabiî, Rasuh Nuri ileri, Mustafa İlker Gür-
kan her hâdisede var; Fikir Kulüpleri Federas
yonu Üyesi. 

«Lâtife fegan». işsizlik ve Pahalılıkla Sa
vaş Derneği Başkanı. 

«Osman Saffet Arovat». Burada evvelcede 
söyledim, her hâdisede var, burada da yine 
malûm, en aşağı 10 defa mahkemeye gitmiş, 
tevkif edilmiş, bırakılmış, halen daha mahke
meleri devam eder. 

«Mehmet Mecdi Beşpmar». Sosyalist Fikir 
Kulübü üyesi, hâdisenin içerisinde, mürettip ve 
müşevvik ve her hâdisede mevcut. 

«Kâzım Karhan». Onu da iyi tanırlar. Bu da 
İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği üyesi, 
komünizm propagandasından halen mahkeme
de. 
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«Kudtaer Akalın» Demokrat Devrim Derne
ği kurucu üyesi, mahkûm komünistlerden Tur
gut Akalın'm eşi ve yine mahkûm komünist
lerden Hayati Töz'ün kız kardeşi. 

«Hüsnü Özdemir». Onu da çok iyi tanırlar, 
kayıtlı komünistlerden. 

Bunların içerisinde Cihan Alptekin, Bekir 
Sıtkı Coşkun - bu da Fikir Klüpleri Genel Sek
reteri - hâdiselerin içinde ve hâdiseleri 10 gün
den beri mürettip ve müşevviklerinden. 

Ali Kemal Yalçın ve hülâsa 132 kişinin hep
sinin isimlerini çıkarıp verebilirim. Bunların 
nerelere kayıtlı olduğu belli. Yüzde 95 Türki
ye İşçi Partisine kayıtlı, fikir kulüpleri üyesi, 
işsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği üyesi ve 
bunlardan 48 tanasi her türlü anarşist hare
ketin içerisinde. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Bunlar ne yap
mışlar? Mahkûm olmuşlar mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Onu da söyliyeyim; Harun Karade
niz, Deniz Gezmiş mahkemelere gitmiş, 6 aya. 
3 aya, 8 aya bir mahkûmiyetleri var. Bir kıs
mı temyizde, bir kısmı kesinleşmiş, bir kısmı. 
henüz daha kesinleşmemiş. Ama en aşağı 15 
dâvası olan var. AİSEK toplantısından tutu
nuz da bütün işgal olaylarında, 6 ncı Filo hâ
diselerinde, sokak hareketlerinde, işçi hareket
lerinde hepsinde mevcut, hepsi de Türkiye işçi 
Partisine kayıtlı. Bunların içerisinde komü
nizm tatbikatına uğrıyan Ferdi Sıtkı gibi kim
seler var ki, onlar Anayasa hükmü icabı «Ana
yasa Mahkemesi kapatmasın» diye partiden tart 
edilmiş. Böyleleri de var. Zaten mahkûm olma
mışları alıyorsunuz, bu son kongrede karar al
dınız. Ne garip tesadüftür ki, yüzde 90 nı Tür
kiye İşçi Partisinin müfrit elemanları ve Tür
kiye'de anarşi yapan insanlar bu toplantılar
da bulunuyor. Bu kadar da tesadüf olmaz. 

Yine bu toplantının içerisinde bir milletve
kili, Sayın Sadun Aren, bir senatör, Fatma Hik
met ismen Hanımefendi bulunuyor. Hepsi te
sadüf olamaz ki bunların. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Kimseyi öldür
müşler mi? 

BAŞKAN — Efendim, öldürüldüğüne dair 
bir iddia yok. Bu suale lüzum yok ve lütfen 
müdahale etmeyin. 
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İÇİŞLERİ BAKANI FARUK^ SÜKAN (De-
/amla) — Arkadaşlar, ben vakıaları arz ediyo
rum... 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Bütün namuslu 
dâvaların içindedirler. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Sayın Erik, müdahale etmeyin oturduğunuz 
yerden. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Girsin kafası
na, masal okumasın orada. 

BAŞKAN — Var mı böyle bir hakkınız? 
ŞABAN ERİK (Malatya) — Var. 
BAŞKAN — Oturduğunuz yerden müdaha

leye hakkınız var mı diyorum? 
ŞABAN ERİK (Malatya) — Bir Bakan bu 

kadar gayriciddî konuşursa müdahale etmek 
hakkımdır. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Otur efendim, otur yerine lüt
fen. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Arkadaşlar, Haziran 1968 den 16 Şu
bat 1969 a kadar yurtta 76 kanuni öğrenci ha
reketi olmuş, 36 kanunsuz yürüyüş ve miting 
yapılmış, 118 işgal ve boykot olayı cereyan et
miş, işçi hareketi olarak da, 22 kanuni, 3 ka
nunsuz yürüyüş ve miting 74 kanuni grev, 24 
kanunsuz grev ve işgal olayı cereyan etmiş. 

Arkadaşlar, «Olaylar 16 Şubata kadar bir
birine zincirleme» diye arz ettim. Hepsi âdeta 
bir karargâhtan idare edilir tarzda sloganlar 
kullanıyor. Misal vereceğim, Batı Almanya'dan 
da misal vereceğim, Türkiye'den de misal ve
receğim. Meselâ hafızalarınızda, hâtıralarınızda 
tazedir; son Cumartesi günü Gazi Terbiye Ens
titüsünde iki öğretmen, görülen lüzum üzeri
ne, başka yere nakledilmiş. Bir grup talebe 
yürüyüş yapıyor. Slogan şu arkadaşlar, tem
po halinde; ezbere biliyorum, «Bağımsız Türki
ye», «Sosyalist Türkiye» «Hoşt Amerika», 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamo
nu) — Söyleyin, söyleyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Söyliyeyim. Özür dilerim, aynen bun
lar cereyan etti, teyplere geçmiştir: «Amerika
lı it, evine git», «Johnson'un ayısı, Süleyman'
ın dayısı».. (A. P. sıralarından «Yuh» sesleri) 

«İşçi köylü elele».. Bu slogan en son Gazi 
Terbiye Enstitüsünün öğretmen nakli ile ilgili 
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yürüyüşünde söylendi. Aynı slogan TÖS yürü
yüşünde bir grup talebe tarafından da söylen
di. 

Sayın Nihat Erim, hemen istitraden arz ede
yim; TÖS yürüyüşünden sonra, Fikir Kulüp
leri Federasyonu ve T. t. P. tarafından 300 ki
şilik bir anarşist grup, kanun dışına çıktı, Ko
lejin önünde barikat kuruldu ve kanun dışı ha
rekette bulundular yakalandı, 6 sı tevkif edil
di. Bu anarşist grupların içerisinde sokak hare
ketlerinde Samsun'da bulunanlar da var. Bah
settiğiniz anarşist gruplar, «Samsun'a gidenler 
dediğimiz» de, bu hareketlerin içerisinde var. 

Şimdi arkadaşlar, Amerikan Donanması is
tanbul'a gelmeden önce Teknik üniversitedeki 
toplantıda, Teknik üniversite Talebe Cemiyeti 
İBaşkanı filimci, meşhur Harun Karadeniz - ki, 
her türlü hareketin içerisinde - bahsettiğim 48 
kişi ile birlikte şu kararlar alınıyor «TÖS ve 
Anadolu'daki mahallî gazetelerle temas kuru
larak, TÖS şubeleri ve bu gazeteler vasıtasiyle 
bütün Anadolu'da hareketler yapılması sağ
lanacak.. Devlet Başkanına önce öğrenci ve 
gençlik teşekkülleri, daha sonra da halktan 
bâzı kimselerin protesto telgrafları çekmeleri 
sağlanacak.. Keban'daki grevci işçilerle temas 
için oraya giden ve gidecek öğrencilerden fay
dalanılacak... İzmir dolaylarında arazi işgal 
eden köylülerle temas kurulacak». . 

Arkadaşlar, bunlar uydurma falan değil, 
bunlar vakıa olarak cereyan etti. «Her örgüt 
kendi çevresinde elinden geleni yapacak, ge
çen yıl Gümüşsüyü olaylarında tedavi gör
düğü hastanede ölen T. 1. P. li. öğrenci Vedat 
Demircioğlu'nun büyük boyda resimleri yapıla
rak, gerekli yerlere asılacak ve katillerinin 
yakalanması istenecek..» 

Bu konuda bir hususu müsaadenizle paran
tez açarak arz edeyim. 

Vedat Demircioğlu benim hemşehrim, Ha
dimin Taşkent Nahiyesinden. Hadim'in Taş
kent Nahiyesinde Mustafa Demircioğlu'nun 
oğlu. Mustafa Demircioğlu halen Adalet Partisi 
Belediye Meclisi Üyesi. Bu hâdiseler dolayısiyle 
bunu söylemek istemezdim ama arz edece
ğim - tam neşriyat yapıldığı sırada bir heyet
le, birlikte gelen babası, Taşkent Belediye Mec
lisinin ittifakla aldığı hemşehrilikle beraber, 
bu hâdiseleri telin eden ve bana yapılan itham-
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ların haksızlığını bildiren kararını verdiler, 
basına bir de beyanda bulundular. Fakat ben 
neşretmedim arkadaşlar. Arşivlerde vardır, si
ze tevdi edebilirim. Yani, Vedat'a sahip çıkanlar, 
Vedat Demircioğlu olduğu için değil, T. 1. P. li 
üye olduğu için. Onu istismar etmek için sahip 
çıkıyorlar. Eğer Vedat'a sahip çıkacak olan bi
risi varsa başta benim, benim hemşehrim. (A. 
r . sıralarından «Bravo» sesleri) Herkesten ev
vel biz bunların müdafiiyiz. 

Sayın Mehmet Ali Aybar, geçen -sene Mül
kiyedeki konferanstan sonra cereyan eden hâ
diseleri biliyorsunuz. Şimdi kınadığınız ve 
her fırsatta tahkir ettiğiniz toplum polisi ol
masaydı, buraya gelemiyecektiniz. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Onun himayesinde 
buraya getirdik biz, sizi. Bizim vazifemiz bu. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sa
yın Sükan, öyle olsaydı bir suç daha işlemiş 
olurdunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen karşılıklı, 
isim söylemek suretiyle konuşmayınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — «Singeı* grevi, işçilerinin tekrar 
protesto telgrafı çekmeleri sağlanacak 7.2.1969 
da Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtında, ya da 
Taksim Anıtında basın toplantısı yapılacak.» 

Orhan Birgit bilir onu. Ben fazla deşmiye-
ceğim. «Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı; Kâ
zım Kolcuoğlu.» Faaliyetlerini bilirsiniz, çok 
iyi bilirsiniz. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Varsa suçu 
verirsiniz, mahkemeye 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Bu işte ben bu kadar objektifim. Si
sin yaptığınız gibi, elimizde kara, herkesi ka
ralamıyoruz. Gayet objektifiz, Sezar'm hakkı 
Sezar'a. Kâzım Kolcuoğlu 6 ncı Filonun ziya
reti münasebetiyle yapılacak hareketlerde pa
sif direnmeyi, aktif hareketlerde bulunmamayı 
telkin etmiştir. Sizin elemanınızdır, aşındır, 
seninle çok yakın münasebeti vardır, burada
kilerin de vardır. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Doğru. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Bilerek konuştum, doğru. 
Sayın inönü'nün, Ziraat Fakültesinde «ka

nun dışı hareketlerde bulunmayın» direktifin
den sonra zatıâliniz de gittiniz talebelere; 
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«Doğru, aman anarşist harekette bulunmayın, 
memleketin düzeni bugün bunu ieabettirir» de
diniz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Doğru» 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Biz, bunu da söyledik her yerde. 
Hem 67 valinin hususi, gizli toplantısında da 
söyledik. Biz hakikati teslim ederiz. Ama bunun 
yanında 27 Mayıs öncesi hâdiseler içerisindeki 
tutumunuzu da biliriz. (A. P. sıralarından «Oo» 
sesleri) Hem vesikalara istinaden bilirim. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — iktidar Ana
yasa çizgisinin dışında idi, şimdi girdi. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Yassıada zabıtlarına göre, polis şef
lerini nasıl kullandığınızı da bilirim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ben, polis
ten nasıl dayak yediğimi de bilirim, o devirde. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Ha, şimdi, oraya geldik. Bir tek 
fert... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Siz şimdi 
istanbul'daki gençlik kolu başkanınızın faali
yetlerini anlatın. -

HÜDAİ ORAL (İzmir) — Sayın Bakan, 
27 Mayıs hareketlerini mi eleştireceğiz? Şimdi 
iş 27 Mayısa mı geldi? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, isim söylemek 
suretiyle lütfen konuşmayın, istirham ederim, 
lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Affedersiniz, tekerrür etmiyecek. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen siz de 
oturduğunuz yerden mukabele etmeyin efen
dim,. Sayın Bakanı da ikaz ettim, hatırlattım, 
isim söylemeden konuşacaklar. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Arkadaşlar, biz hakikatleri olduğu 
gibi söylüyoruz, hissi tesirlerin altında deği
liz. 

Arkadaşlar, gayet rahatlıkla söylüyorum, 
Demirel Hükümetinin mesul âzası olarak arz 
ediyorum, şeref duyarak arz ediyorum, (A. P. 
sıralarından alkışlar «Bravo» sesleri) Mesuli
yetin ağırlığı içinde arz ediyorum (Alkışlar) 
Ve Allah korkusu olan, kanun nizam korkusu 
olan ve millet sevgisi olan, ona vecibeli bir in
san mesuliyeti içinde arz ediyorum, alnı dik 
olarak konuşuyorum; 3,5 senelik içişleri Bakan-
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lığı devremizde bir tek kanun dışı tenkil, ted
hiş nıotüdu kullanan bir emir, bir talimat, bir 
davranışımız varca alenen çıkm ortaya söyle
yin. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Ama 
yakın mvıziös İçirleri bakanlarının partizanca, 
kanun dışı hareketlerini de biliyoruz. Bunların 
muhasebesini yapmayalım. Bizim metodumuz 
tedhiş değil, bizim metodumuz tenkil değil. Bi
zim yolumuz, hukuka, kanuna, meşru nizama 
ve insan sevgisin3 dayanan metot. Biz, zulmün 
çeşitli şekillerini nefislerinde yaşıyarak gelmiş 
insanlarız. Onun için zalim olmadık ve daima 
zulmün karşısında olduk ve buna da devam ede
ceğiz. Zulme ait tek bir misali Adalet Partisi 
iktidarı için gösteremezler. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bon Temmuz aymda ayrılıyorum. Temmuz 
ayında, şu kürsüden söylüyorum, Bakanlık 
falan da almam. («O belli olmaz» sesleri) Se
çim sonunda A. P. iktidara gelir, teveccüh olur
sa alırım, ama, bu devrede Bakan olmam. Baş
ka bakanlık verseler dahi; teveccüh gösterse
ler dahi grupumun, Millet Meclisinin ve mille
timin huzurunda söylüyorum, almam. Ama, her 
türlü hesaba amadeyim, içişleri Bakanı olarak. 
Her davranışımız kanunidir ve meşrudur, is
tanbul olayları da dâhil. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, İstanbul olaylarında İstanbul 
Valisi dirayetli, basiretli olmasaydı, toplum po
lisi hakikaten vazife görmemiş olsaydı sizi temin 
ederim ki, 6 - 7 Eylülün çok daha fecî tabloları 
bütün yurt sathında cereyan ederdi. Ama ben 
bunu daha fazla söylemiyeceğim. 

Şunu istirham ediyorumı arkadaşlar, Türk 
zabıtası hakkında açık gizli tarzda tenkid yap
mayın; tenkid edin, ama tecavüz etmeyin lüt
fen. Devlet ve kanun nizamını muhafaza eden 
ve şimdiye kadar morali çökük olduğu halde ka
nun ve nizam bekçiliği yapan Türk zabıtasını 
yıkmak istiyenlere karşı durmak bizim vazife
mizdir. Ama görüyoruz ki, T. 1. P. devamlı su
rette toplum polisi aleyhindedir. O, vazife görü
yor. Ben bunu kemâli samimiyetle arz ediyorum 
ve bir vecibe olarak arz ediyorum; İstanbul 
olaylarında, diğer toplum olaylarında olduğu 
gibi, toplum polisi - ki, eksikleri de vardır -
hakikaten tarihî vazife görmüştür, şerefli millet 
hizmeti, Devlet hizmeti görmüştür ve kanuni 
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hizmet görmüştür. Bütün bunlar tahkik edil
mektedir. , 

Arkadaşlar, adalete, hakka, hukuk devletine, 
kanun devletine inanıyorsak «Bunları siz üzeri
nizden atıyorsunuz» diyemezsiniz. Hâdiseden iti
baren işe idari yönden iki mülkiye müfettişi el 
koydu. îlk tahkikatı polis yapmamaktadır, na
zari dikkatinize arz ederim, 10 tane savcı yap
maktadır, onlar yürütmektedir bu işi. Kimi is
terse götürüyoruz, bütün deliller, filmler, bah
sedilen filmler, fotoğraflar, ihbarlar hepsi elde. 

Şimdi, çok rica ederim, yani adliyeye güve
necek mahkûm olmamış insanları da tahkir et
meye, onları suçlu gibi burada tecrim etmeye 
hakkımız yoktur. Suçu, biz, icra olarak nasıil tes-
bit ederiz, nasıl tâyin ederiz? Mâni olunmuştur, 
şimdi arz edeceğim; 7 bin kişi Beyazıta çıkmış
lar, hiçbir hâdiseye mahal verilmeden, alman 
tedbirlerle, Taksime kadar getirilmiş. Taksim 
meydanında, saat 13,30 - 14.00 de kalabalık var. 

Arkadaşlar, bir şey söyleniyor, deniyor ki; 
«camiden çıkmışlar, oraya dolmuş ha5k, 10 b.m 
kişi; Beyazıt camiinde sabah namazını bu 10 bin 
kişi kılmış, 10 bin kişi Taksime intikal etmiş ve 
10 bin kişi bunların hepsinin hesabını görmüş..» 
Çok rica ederim, Beyazıt camii bir defa 10 bin 
kişivi almaz. Sonra eğer o, 10 bin kişi Beyazıt 
camiinde böyle niyetli olsa, Beyazıt meydanında 
2 500 kişiydi başlangıçta, orada dağıtır, orada 
yapardı bu işi... 

Diğ-er taraftan bir hususu arz edeyim, elimiz
de vesikalar var; söylediğim tertipçiler, yani o 
48 - 50 kişi, elebasları 10 günden beri mütema
diyen Taslıtarla'ya, Gaziosmanpaşa'ya, Derby 
Lâstik Fabrikasına, yani Lâstik - îsin, Maden -
işin, DÎSK'in bulunduğu bütün yerlere, ev alt
larına, bastan aşağı; «aman Pazar günü büyük 
miting var, Taksime gelin» diye davet eden on
lar. Arkadaşlar, bunlar vakıa, vesikalarla sabit. 

Simdi geliyor, oradan çıkıyor 7 bin kişiye ya
kın insan, topluMk, baslarında Şadım Aren, 
Fatma ismen Hanımefendi ve 132 ta^e dnha 
T. I. P. li tesb.it, edilmiştir, geliyor topluluk. De
vamlı ihtar. Saat 13,30 dan itibaren istanbul 
Valisi durumu görüyor, hakikaten ihbarlar da 
oluyor, gazetecilere ihbarlar oluyor. Taksim 
meydanına topluluk girmeden bir saat evvel 
orada bulunan herkes ihtara r a ^ e n sitmivor-
lar. hattâ şunları söylüyorlar, efendim ara üstü
mü, varsa bir tecavüzüm beni as, tecavüz yokken 
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beni nasıl itebilirsin? Bununla beraber Vali tel
sizle, - telsiz teype alınmıştır, bunlar müfettişle
rin tetkiklerine sunulmuştur - diyor ki; «Mey
danda kimse kalmıyacak...» Hakikaten zorla po
lis meydanı itiyor. 

Arkadaşlar, hâdise olana kadar tek bir teca-
vüzi hareket yok, tek bir silâhlı veya bıçaklı 
yok, bilâkis Beyazıt meydanındaki mitingcilerin 
- filimde gözüküyor - bir Amerikan kuklası oy
natılması münasebetiyle tabancalar, silâhlar, so
palar hepsi orada... Sopalılara ait fotoğraflar 
var, bu, kimsenin gözünden kaçmaz. Hakikatler 
gizlenemez ki. Topluluk gelinceye kadar hâdise 
olmuyor. Topluluk giriyor, yapılan plâna göre, 
Ankara pazarının önünden topluluk kanalize 
edilecek, Taksim anıtı etrafında duracaklar ve 
İstiklâl caddesiyle Sıraselvilere kanalize edile
cekler. Halk da tamamen Taksim gezisine itili
yor, önünde üç sıra, dört sıra, arkada yarılan 
yerde, bir sıra da önde, fotoğraflar var, vakıa 
burada, topluluk giriyor, hakikaten Ankara Pa
zarının önünden giriyor, Taksim anıtımn önüne 
geliyor, orada polis şefleri ihtar ediyor, diyorlar 
ki; siz burada durun. Meydan boş. Yürüyücüler, 
mitmflfoiler diyor ki, kanuni hakkımızdır bizim, 
biz gidiyoruz, dolaşacağız... 

Ben burada objektif olmak istiyorum. Sureti 
katiyede bir suçlu insanın müdafaasını üzerine 
alan veyahut da o haleti ruhiyede bulunan bir 
insan sıfatiyle konuşmuyorum. Yapılan tesbit, 
hakikat bu. Dönüyor topluluk, elleriyle, ayakla-
riyle, o polisin, kordon altına aldığı halikın üze
rine doğru geliyor, elleriyle, ayaklariyle, küfü-
rün bini bir para, molotof kokteyller patlatılı
yor. Onun üzerine 10 bin kişi, futbol maçlarında 
olduğu gibi, büyük bir dalgalanmayla hakikaten 
bir grup yarıyor 200 - 250 kişi, o 10 bin kişinin 
hücumu ile bir aralık giriyor ve hâdise de bu sı
rada oluyor. iki tarafta da sopa var, iki tarafta 
da bâzı aletler var. Bu ortada. 

Polis ne yapıyor? Zaten vali tedbirini alıyor, 
Mete caddesine, istiklâl caddesinde değil, 7 bö
lük saat 13,30 dan itibaren ki, 50 - 100 metre 
Operanın yanındadır, orada ihtiyatta duruyor. 
Polis, tam asker yetişeceği sırada gediği kapatı
yor, duruma hâkim oluyor, askerle birlikte kav
gacıları ayırıyor ve maaJlesef üzücü olay da bu 
5 dakikanın içerisinde oluyor. Eğer arkadaşlar, 
bu gediği kapatmasaydı polis, paniğe kapılsay-
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di, söylendiği gibi, ki, onun bunun emriyle, âleti 
v. s. si olsaydı, çok istirham ederim, 20 - 30 bin 
kişi harb meydanı, arena haline getirmez miydi 
o meydanı? Ondan sonraki durum nasıl fecî ol
maz mıydı? 

ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Bomba atılmış mıdır? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Polis tam kavga sırasında hem ses 
bombası, hem sis bombası kullanmıştır. 

Şimdi ikinci kısma geliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
allayım efendim. 

Saat 19 a gelmek üzere, çalışma müddeti bi
tecek. Bir arkadaşımızın bir önergesi var, gen
soru meselesi konuşulup bitinceye kadar deva
mını ister. Okutuyorum, tasvibinizi alacağım, 
kabul ederseniz Sayın Bakan devam edecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin birinci maddesi hitama 

erene kadar oturumun devamını, saat 19 da otu
rumun kapatılmamasmı arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli 

Sedat Akay 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devam edivoruz, buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — 171 sayılı Kanunun ruhuna tamamen 
uygun olarak meydan boşaltılıyor. Meydanda te
cavüz yok, ama meydanda tecavüz, kavga başla
dığı an 171 sayılı Kanunun 13 ve 14 ncü madde
leri ahkâmı tatbik ediliyor, hattâ Valinin mü
debbir olmasının bir şeyi de «katiyen bu hâdise
de silâh kullanılmasın» emri var. 

Arkadaşlar, hakkı teslim etmek lâzım ve tam 
bir asker ve polis işbirliği içrisinde, evvelden, 
çünkü protokollarla tatbikat plânları verdiği
miz talimatla hazırlandı, önleyici plânlar, o tat
bik ediliyor ve böylece önleniyor. Kazancılar 
Yokuşunda ve Sıraselvilerde cereyan ediyor 
hâdise. 

Oradan sonra kaçışma meselesini arz ede
yim; tam bu sırada polis hâkimiyeti aldıktan 
sonra bir grup talebe, yürüyücü Gümüşsüyü 
Yurduna doğru kaçıyor. Çünkü oradan çıkmış 

büyük bir grup. Onun üzerine oraya 5 bin kişi
lik bir halk grupu hücuma kalkıyor. Polis işte 
o talebenin arkasından Gümüşsüyü Talebe Yur
dunu askerle birlikte kordon altına aldı, ikinci 
vahim bir hâdiseyi önledi. Lütfen tetkik ettirin 
arkadaşlar. İstanbul'da buna şahidolanlar var. 
Vicdanlı insanlar var, yaşıyanlar var. Öyle peşin 
hükümle objektif olmıyan, sübjektif kanaatler
le -siyasi parti istismarı ve menfaati için haki
katleri ketmetmiyelim, çok rica ederim. Tetkik 
edin, zaten Senato'da araştırma istendi, araş
tırmaya grupumuz, hükümet «evet» dedi, bun
lar araştırılacak. Sebepleriyle, nedenleriyle 
araştırılacak. Suçlu kimse elbetteki kanun önün
den kaçamaz, yakasını kurtaramaz. Faruk Sü-
kan'sa, hükümetse o da kurtaramaz. Biz hesa
bımızı burada da veririz, mahkemeyi kübrada 
da veririz, o korku içerisindeyiz. Ondan kimse 
bizi kurtaramaz. Buradan vermekten çekinme
yiz. 3,5 seneden beri veriyoruz, devam edeceğiz, 
ama hakikatleri ketmetmiyelim. Hilafı hakikat, 
onun bunun mektubu ile şu veya bu peşin bü
kümlünün hissiyatı ile, kanaati ile hüküm çı-
karmıyalım, lütfen. 

Burada mühim bir konu, devlet asayişi ile 
ilgili, Devlet otoritesi ile ilgili hattâ Devlet ni
zamı ile ilgili bir konu. İstanbul olaylarında, 
tekrar ediyorum, eğer idareci, polis, askerî bir
likler tam vazife görmemiş olsalardı, yurdun 
her tarafında bugün çeşitli hâdiseler zuhur ede
bilirdi, Allah esirgesin. Bu önlenmiştir. Bunlar 
tahkik konusudur, adliyeye intikal etmiştir, 
mahkemeye verilenler vardır, suçlular çıkarıla
caktır, tecziye edilecektir. Elimizdeki fotoğ
rafları kimseden saklıyamayız, arkadaşlar. Her
kesin gözü önünde cereyan etti. 

0 ncı Filo gelmeden üç gün evvel malûm eş
has Dolmabahçe rıhtımına çıkıyor - geçen gün 
gazetelerde vardı, Jours de Franc da, Paris 
Ctch da - Nanter olaylarında olduğu gibi, «kah
redeceğiz Amerika'yı» diye yemin ediyor, aynı 
sol bilek, aynı sol el. Aynı şeyi Vietnam'da da 
görüyorsunuz sol el, sol bilek; Fransa'da da gö
rüyorsunuz, Almanya'da da görüyorsunuz, İtal-
ya'daki anarşist talebe hareketlerinde de görü
yorsunuz. Geçen gün de arz ettim, Fransız İçiş
leri Bakanına bakanlığının bütçesi münasebe
tiyle talebe hareketleri hakkında suni sorulu
yor : «Bu talebe hareketleri bir menşeden mi 
idare ediliyor» deniliyor. «Evet» diyor, «yaptı-
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ğımız tetkikat odur ki, bu tek bir menşelidir. 
Yani Kızıl Denney hikâyesi boş değildir.» 

Bizde de Kızıl Denney'ler çıkmıyacağını 
kimse iddia edemez. Onların ajanları, militan
ları vardır. Bu bir avuç insandır, bu bütün ta
lebeyi ilzam etmez. Bir avuç, 48 tane anarşist 
ruhlu insanı talebe temsilcisi olarak gösterip 
bütün talebeyi itham etmeye ve hükümeti de, 
sanki talebeyi karşısına almış gibi, küçük he
saplar içinde göstermeye kimsenin hakkı yok
tur. Bunlar, modası geçmiş işler arkadaşlar. 
Yani, hükümetin gençlik meselelerinde, üniver
site meselelerinde büyük Meclisin temayülüne 
uygun olarak gösterdiği hassasiyet herkesçe 
malûm. Öyle olmuş olsa, Temmuz hareketlerin
de ve ondan sonraki hareketlerinde soğukkan
lılığımızı bozar, hattâ kanunları biraz ihmal et
mezdik. Bunlar vakıa. O itibarla, 48 tane anar
şisti, bir avuç - Türkiye'deki yekûnu 226 dır -
226 anarşisti âdeta provakotörü bütün tale
benin temsilcisi gibi göstermek, kimsenin hak
kı değildir ve bütün talebeyi temsil eder, diye 
göstermek doğru değildir. Türkiye'de 80 bin-
küsur talebe vardır. % 3 ü bu hareketlere gi
rerse her halde % 70 - 80 vatanperver Türk 
gençliğini itham etmeye hiç kimsenin hakkı 
yoktur, hiç birimizin. Kaldı ki, geçen sene de 
arz ettik, onların günahı da onlara ait değil. 
Onları bu hale getiren sistemde; o sistemi bu 
hale getiren insanlarda. Bundan sonra da olur
sa bizde. Hiç kimse vebalinden kurtulamaz. Bun
ların muhasebesi gayet ilmî gayet memleketçi gö
rüşlerle elbette bu memleketin münevverleri ve sa
lahiyetli mütehassısları tarafından yapılacaktır. 
Zamanla her şey ortaya çıkacaktır. O itibarla, 
yüzde şu kadar küçük zümreyi bütün kütleye 
teşmil etmeye ve talebe hareketi gibi gösterme
ye hakkımız yoktur, kimsenin de hakkı yoktur. 
Biz, meseleyi bu ölçüde mütalâa ediyoruz. 

Şimdi, açtığım parantezi kapatıyorum; «Bü
tün şoförlerle temas kurup, işbirliği yapılarak 
onlardan faydalanılacaktır.» Harun Karadenizin 
Teknik Üniversitedeki toplantısında aldığı 
kararlarından. «Turistik otel sahiplen aleyhin
de bir kampanya açılacaktır, siyasetle ilgili ola
rak yapılacak hareketin yalnız bir merkezde 
kalmayıp, çeşitli illerde aynı anda yapılmasına 
çalışılacaktır.» 

Doğru; İzmir'de, Trabzon'da, Ankara'da, 
Adana'da. Bunlar denendi; denendi yine ten-
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kid ettikleri toplum polisi kurtardı, izmir'deki 
3iı kadar tahrik edici hareketler karşısında de
nize atılan iki kişiyi toplum polisi elbisesini 
giydi, kurtardı. Her halde «sağcıları korur, sol
cuları toplum polisi Faruk Sükan'ın emri ile 
yapar» diye beyanların ne kadar gülünç, ne ka
dar da mesnetsiz ve hissî olduğunu izaha lüzum 
görmüyorum. Bu çok ayıptır, günahtır. Yani, 
şerefli Türk polisini, Türk memurunu bu şekilde 
küçültmek, itham etmek doğru değil. Kaldı 
ki, onlar çıkan kanunlarla 5 bin küsur tane ol
du. Kanuni şartları haiz kim ise, onları aldık. 
içinizden bir tanesi çıkar «Biz getirdik, bize men
sup değil diye, almadı Faruk Sükan» diye söy
leyebilir mi, toplum polisini? Sizin de kardeş
leriniz, sizin de yakınlarınız var, onların içerisin
de. Onlar yalnız kanun adamıdır, nizam adamı
dır. Sureti katiyede kimse kimsenin uşağı de
ğildir, bu devirde. Geçmiş hâdiseler muvace
hesinde kanunsuz emirleri kaderini, çoluğunun 
çocuğunun rızkını 800 liraya bağlamış insanlar 
onun, bunun emri ile satılmazlar, arkadaşlar. 
Türk insanı satılmaz, Türk memuru satılmaz. 
(A. P. sıralarından, alkışlar.) 

«Toplum polisinin bildiriler dağıtılmak su
retiyle fikrî ve fiilî bakımdan bölünmesine çalı
şılacak. Filo limanımızda bulunduğu sürece he
men her gün gösteri ve yürüyüş için valiliğe mü
racaat yapılacak. Ancak, her gün gösteri yürü
yüşü yapılmıyacaktır, fakat gerektiğinde ani 
toplu hareketlere tevessül olunabilecektir, önce
den müracaat olduğu için kanunsuz duruma dü-
şülmiyecektir.» 

Arkadaşlar; 16 dan evvel hakikaten her gün 
muayyen insanlar miting tertibetmek ve göste
ride bulunmak üzere beyanda bulundular. 28 nci 
madde sarih, Anayasaya göre, izin almaya lü
zum yok. Üç kişi birleşir, 48 saat evvel «Falan 
yerde, falan güzergâhta miting yapacağım» der, 
ona idarenin, icranın hiçbir yetkisi yoktur, ne 
mahiyette olursa olsun o sokağa dökülür, yürür, 
ama kanunlar muvacehesinde idarenin, zabı
tanın vazifesi kanun dışına çıkarsa müdahale 
etmektir. 

Şimdi, bu ayın 6 sından itibaren ayın 16 sına 
kadar mütemadiyen istanbul'da yürüyüşler ya
pıldı, bunlardan üç, dört tanesi kanunsuzdu. 
Bilirsiniz, ayın 11 inde Taksim - Harbiye yü
rüyüşü, 12 sinde Beyazıt - Taksim yürüyüşü 
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oldu. Her halde, bunu tesbit eden arkadaşlar, 
takriri veren arkadaşlar ve burada konuşan ar
kadaşlarım şu hususu da tesbit etmişlerdir: 
Taksim meydanında ayın 12 sinde toplanan 
1 500 tane içlerinde çapulcu da bulunan ve fır
sat kollıyan, kanunsuz yürüyüşte bulunan bir 
grup Taksim meydanına oturmuştur, iki saat 
trafiği tıkamıştır ve gruplar halinde gelmiştir, 
polisin duyacağı şekilde, herkesin duyacağı şe
kilde polise ağıza almmıyacak, utanılacak lâf
lar etmişlerdir, toplum polisi tahrik edilmiştir. 
«Siz burada bekleyin, karılarınızı Amerikalılara 
peşkeş çekiyorsunuz» diye yüzlerine bağırılmış-
tir, arkadaşlar. Buna rağmen bu adamlar sus
muştur emin olun, soğukkanlı olmuştur. Ondan 
sonra grup istiklâl caddesini zorlamıştır, 6 - 7 
Eylül yaratmak için çapulcularla birlikte. Onun 
üzerine polis vazifesini yapmış, dağıtmış ve 
suçluları götürmüş, adalete tevdi etmiştir. Gü
nah mı beyefendiler, nizamı korumak suç mu 
yani? «Anarşi» olmadı diye hayıflanmaya ne 
lüzum var? Sevinmek lâzım zannediyorum. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Eksiğimiz varsa onu tamamlıyalım. Kadro
muz bugün 5 000. Toplum hâdiseleri Türkiye'de 
yeni. 5 000 kadro ile, polis ile bunu yapamazsı
nız. Yaparsanız o zaman başka üzücü hâdiseler 
cereyan eder. 5 000 i 30 bine çıkarmak lâzım. 
5 000 kadroyu Meclis ve Senato verdi; 10 bin 
olacaktır. Türkiye'nin 30 bin tane toplum poli
sine ihtiyacı vardır, Anayasa nizamı ve yeni 
müesseseler muvacehesinde. Polis eğitilecektir, 
kanunu ve nizamı, toplum pisikoloiisini bilecek, 
âmirine ve memuruna kadar yetiştirilecektir. 
Devlet nizamı için, hür demokratik nizam için 
böyledir. Dünya hâdiseleri artık eskisi ffibi de
ğildir, alışık olduğumuz devirler geçmiştir. Hem 
hür demokratik nizam, hem mevcut Anayasa ni
zamının getirdiği müesseseler, hem çeşitli tah
riklerle ortaya konmuş ortam - bunun izahını 
Sayın Başbakan yaptı - ondan sonra her şey 
olacak, ama hiç kimsenin burnu kanamıyacak. 
Arkadaşlar, bu mümkün değil, söylediğim sebep
lerle mümkün değil. Hem Türkiye'nin bugün
kü şartlan içerisinde Türkiye'de cereyan eden 
hâdiselerde fikir hareketleri bakımından, hem 
de dünya hâdiseleri ki, benzeri hâdiselerin Tür
kiye'ye inikasları olacaktır bakımından müm
kün değil. Onun için bunları muvazeneli su

rette hâlletmek lâzımdır. Bu, bizim vazifemiz
dir. İşte, bizim yapmaya çalıştığımız husus 
budur. Bundan birçokları tedirgin oluyor, 
Türkiye işçi Partisi tedirgin oluyor. 

Arkadaşlar, onlar marksistlerin prensipleri
nin dışındaki her hareketi Anayasa dışı hareket 
olarak göstereceklerdir. Bu böyledir. Onlara 
iltifat etmediğimiz takdirde, onlar olmadığı tak
dirde mutlaka o idare faşist idaredir, o idare 
Anayasa dışı idaredir, her yerde olduğu gibi. 

Şimdi öbür şeye geçmeden, evvel biraz evvel 
arz ettiğim hususlar var, daha evvel belirttim 
falan söz açarken, ona geçmeden evvel; meselâ, 
kapatılmadan evvel Alman Komünist Partisinin 
36 milyonluk bir ingiliz tarafından yazılan bir 
kitabından Adenhauer idaresine yaptığı itham
ı n ihtiva eden bir pasajı müsaadenizle arz 
edeyim. 

«Alman ve ecnebi emperyalistlerin emirleri
nin icrası irin halk üzerinde tesirini gittkçe ar
tıran bir öl nüden kaybeden Adenauer rejimi, de
vamlı se'kiMe daha fazla tedhişçi metotlara baş
vurmaktadır. Hürriyet ve hakların teminat al-
*ına alınması hususunda yalan dolu söz kala
balığı ile halkm hürriyetini ve demokratik va-
'•vıdpshk haklarını bertaraf etmektedir. Bu 
lobeple sunu söylemek lâzımdır: Adenauer re
limi halka karsı Hükümet etmektedir. Bizzat 
knnıd.isi tarafından yazılmış Bonn Anayasasını 
da çiğnemektedir. Adenauer rejimi, militarist
lerin, intikamcı politikacıların, büyük arazi 
sahiplerinin ve Alman tekelci şahısların hâkimi
yetidir. 

Amerikan emperyalizmi tarafından Batı Al
manya'nın yağma edilmesi ve kaleleştirilmeıs'i, 
Bonn'daki Adenauer Hükümeti ve Alman mil
letinin haricî düsmanlariyle işbirliği yapan, 
onun arkasında bulunan Batı Almanya'nın te
kelci sermayesi sayesinde ancak mümkün ola
bilmektedir.» 

Bir misal de, hâdiselerden evvel, «Bizim 
Radyo» denen komünist radyosunun, sayın 
grup sözcümüz tarafından da okunan ve fakat 
benim bir diğer pasajını arz edeceğim yayını; 
«Altıncı Filo yine geliyor, hazırlanalım. Tür
kiye Vietnam değildir. Amerikan emperyaliz
mi ve yerli ortakları go home. Bağımsız Tür
kiye için sonuna kadar savaş. Amerikalı it, de
fol git. Halkımız ulusal kaderinin, yurdunun 
mutlaka efendisi olacaktır. Toplariyle, tankla-
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riyle gelseler dahi, bağımsız olacak Türk'ün ül
kesi. Çirkin Amerikalı insanilik biti. Yabancı 
üslere hayır, ikili anlaşmalara son. Günün pa
rolası dayanışmalı direnme. Bu seferki tepki 
1er de Temmu'idakindeii kat kat üstün olacak
tır. Ancak bir şartla, bu defa işçi gençlik da-
yamşiması kat kat artırılırsa 27 Mayısa ordu
nun, bir polis, jandarma yedeği olarak kullanıl
mak gibi keyfî kararlara karsı uyanık durum
ları ve bütün ilerici güçlerin ve halkçı basının 
geniş desteği kat kat artırılırsa, böyle olursa 
g"o hosne, Amerikalı it defol git, haykırışlarım n 
aynı zamanda bir potansiyel ağırlığı ve eylemci 
gücü olur» gibi daha 4 şubat, 5 şubat günü, 
Yakup Demir ismiyle mâruf mahkûm komünist., 
hain komünist Zdlri Baştımar tarafından veri
len dış talimata, uygun olarak aynı sloganlar 
burada da tekrarlanır. 

•Sloganlar Alman ya Via aynı, italya'da aynı, 
Fransa'da aynı, Türkiye'deki her yürüyüşte, 
biraz evvel arz ettim. Gazi Terbiye Enstitüsü
nün iki eğrilmeni, ile ilgili yürüyüşte de aynı, 
TÖS ün yürüyüşünde aynı. Filolarla ilgili olan 
hareketlere ,'s aynı, hiç alakası olmıyan arazi ve 
her türlü diğer mevzularîa ilgili olan kanuni 
yürüyüşlerin içerisinde kullanılan sloganlar da 
aynı. 

Denecektir İd, Hükümet ne yapıyor? Arka
daşla, Hükümet olarak yapacağımız, vazifemiz 
kanunlar dairesinde suç telâkki edilenleri, es
babı mueibeli, izaöılı surette adliyeye tevdi et
mektir. Suç işliysnleri 24 saatten fada tutmak 
bizim yetkimiz dahilimde değil. Suç, tespit et
mek, suç tasni etmek, bisatihl icra olarak bizim 
vazifemiz olmadığına göre, her halde Türk adli
yesinin vazifesini icradan beklemek haksızlık 
olur. 

Denecektir ki. atmosfer hazırlansın. Atmos
ferin de ne olduğu ortada, arz ediyorum, boş
lukları ihtiva eden kanunlar. Anayasa nizamı
mızı korumaya matuf olan kanunlarda bokluk
lar. var mı, yek mu, Hükümet onun üzerinde 
çalışmıştır, onu da, getirecek. Ama onu da ipe. 
sehpaya doğru götürmeye falan lüzum yok, bu
rada bunun münakaşası yapılır. Sonra mües
seseler var, Anayasaya aykırı ise, Anayasa Mah
kemesi icabını yapar. Ama buraya gelme^fin 
henüz, yan tevekküllerle, geçmişe ait birçok is
tidlaller yapmak, tedailerde bulunmak ve ona 
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göre hükme gitmek doğru değildir kanaatin
deyim. 

Şimdi arkadaşlar, bütün bu mâruzâtım içe
ririnde ve bu vakıalar muvacehesinde şu haki
kat, şu netice çıkmaktadır: Türkiye ide bâzı faa
liyetler vardır. Türkiye'de aşın sol, Türk cemi
yetimi, Türk nizamını bozmak için gayret sarf 
etmektedir. Kanunların boşluğundan bilistifa
de hakların ve hürriyetlerin istimalini, suiislti-
i'ial ötmek suretiyle Türkiye'de anarşist faali
yetlerde bulunulmaktadır. 16 Şubat hâdiseleri
ni bir sol - sağ kavgası gibi, yani solun kar
şısında sağ imiş gibi, mutlaka bir cephe hare
keti gibi mütalâa etmeye imkân yok. istanbul 
milletvekillerini işhadederim, son defa, hele 6 
Şubat ile 16 Şubat arasında istanbul sokakla
rımda şoföründen, simit satıcısından, esnafın
dan münevverine varıncaya kadar herkes bizar 
olmuştur, huzuru kaçmıştır, istanbul semala
rı, «Bağımsız Türkiye, sosyalist Türkiye, it 
Amerika, kepek Amerika, militan polis, Sü-
kan'm kepeği» gibi, «emperyalizm, Amerikan 
emperyalizmi kahrolsun, go home..» ama ona 
kargılık Rusya, aleyhinde tek kelime yok. Yani, 
emperyalizm var ise yalnız Amerikan emperya
lizmi mi. .. Eğer hürriyetse işte Çekoslavak ha
di-eleri bu millet için ibretâmizdir. Herkes 
için böyledir. Ama bunlara ait hiçbir şey yok. 
Bu takriri getiren insanlar her halde bumdan da 
babsetselerdi daha objektif olurlardı. Emin 
olun vatandaş boğazına kadar dolmuştur. 

Arkadaşlar, arz ederim, sureti katiyede Hü
kümet olarak biz, meşru ve kanun kuvvetinin 
drmda bir yol aramadık bu güne kadar. İhti-
yasamız da yok arkada dar, Kaba kuvvet gös-
•t*v i sine tenezzül etmedik. Teşkilâtımız A dan 
3 ye kadar bejdedir. 

Bir 'imsu su arz edeyim, Fransa misalini vere
yim .: Nar.t er olaylarından sonra Fransız Komü-
ruM Partisi -biliyorsunuz- birleştiler, hakika
ten cumhuriyeti, demokrasiyi yıkmaya kastet-
•ücv. Kendime geldi De Gaulle referandumun 
pava etmiyeceğini anlaıdı, seçime gitmeye ka
rar verdi. O kadar çok anarşist hareket oldu 
ki, talebe hareketlerine 10,5 milyon da işçi ka
rıştı. % 20 den fazla, % 28 e yakın komünist 
var. ama slavizm tehlikesi yok. Aynı prensip
le Devletî, yıkmaya kastetmiş insanları gördü. 
Seçime gitti. Seçime gitmeden evvel De Gaulle 
şunu yaptı: Bu anarşist hareketlerin karşısında 
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meşru kuvvetlerin ve vatandaşın da duygula
rım dile getirmeyi deşarj ettirmeyi ve ona göre 
gücünü ortaya koymayı tasarladı ve aşırı so
lun karşısında olan, anarşist hareketlerin kar
şısında olan sağcı partileri, herkesi büyük bir 
mitinge davet etti. Zamanın Başvekili dâhil,. 
ıbirkaç milyon insan bu anarşist hareketleri ve 
komünizmi telin etti ve De Gaulle, eskisinden' 
çok daha büyük farkla iktidarda kaldı. Yani 
normal, meşru mitinge gitti ve halk bizatihi 
kendisi Devletin, nizamın ve demokrasinin ya
nında olduğunu ispat etti. 

Arkadaşlar, biz bunu yapabilecek güçteyiz. 
Muhalefet devremizde olduğu gibi, normal mi
tingler de yapabiliriz, komünizmi de telin ede
biliriz, ama büyük kalabalıkları kanalize et
mek, büyük kalabalıkların ve toplum pisikolo-
jisinin hangi istikamete gideceğini tâyin etmek 
zordur. Bütün bunlara rağmen biz bunlardan 
'tevakki. ediyoruz. Devletin güçleri kâfi. Va
tandaş meşru yollarla nizamın yanında olduğu 
müddetçe, ki, Sayın Başbakanımızın da, bizim 
de her vesileyle söylediğimiz budur; «anarşist
lere yüz vermeyin» diyoruz. Din istismarcılı
ğından balhsisdiyorsunuz, ilk defa biz burada 
söyledik, Sayın Başbakan 1965 seçimleri arefe-
sinde alenen çıktı bağırdı; «dini istismar eden 
siyasileri kovun» dedi, «dinsizi de kovun» dedi. 
İkisini de anarşistini de, istismarcısını da... Din 
ve vicdan hürriyeti mevzuu, bizim zamanımız-
daki kadar vuzuha hiçbir devirde varmamıştır. 
İstismarını yapmadık, ama kimlerin ne zaman1 

yaptığını da biliyoruz. 
Şimdi arz etmek istediğim husus şu arkadaş

lar, sureti kafiyede Devlet güçleri dışında, ka
nuni ve meşru yollardan gayri bir yolu her ha^ 
lûkarda, sureti katiytede, muayyen sıkışık ah
valde dalhi olsa, yoklamak ve onu yanımıza al
mak katiyen, bizim şimdiye kadarki tatbikatı
mız içerisinde olmamıştır, olmıyacaktır. Ka
ba, kuvvet, kaba kuvvetle karşı karşıya gelirse 
sonu felâkettir, kardeş kanı dökülür. Bunun 
yeri de burası. Vatandaşı nidama saygılı kıla
cak, kanunlara itaat edecek konuşmaların, mü
talâaların ve fikirlerin buradan serdedilmlesi ik
tiza öder. Şimdi bu bahse geçmiyeyim, amia bu
nun aksine burada hâdiseler cereyan etmiştir. 
Vatandaşları kanunsuzluklara sevk eden, o isti
kâmete götürecek tarzda beyanlar olmuştur. O 
beyanların inikasları Ve tezahürleri olmuştur. 

O itibarla meseleyi, yalnız iktidarın ve icraanın 
bir mesuliyeti olarak değil, meseleyi bir Devlet 
meselesi, Devlet otoritesi ve asayişi meselesi ola
rak muhaf eletin, hele başta anamühalefet par
tisinin yapması iktiza eder. O halde nereye 
gideceğiz? Kanun Devleti, kanunun bütün ica
bını yapıyor. Kusurlarımız varsa, hukukî mes
netler getirin, hay hay, onun üzerinde icabeden 
şekilde biz de hesabımızı verelim veyahut da 
mesuliyetimizi tekabbül edelim. 

Şimdi arkadaşlar, filim hâdisesi... Harun 
Karadeniz tarafından; yani yetmiş tane anar
şist harekete ismi karışan bir zatın çektiği filmi 
hem şikâyetçi... 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Çekinme
yin... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De-
lamla) — Çekinmeyiz Orhan Birgit Bey, çekin
meyiz. Hiçtir şeyden çekinmeyiz, ama vatan
daşı huzursuzluğa sevk etmek, vatandaşa anar
şiyi öğretmek, televizyonla molotof kokteylleri
nin terkibini öğretmek vs onların kullanma yol
larını öğretmek, rica ederim, huzur mu getirir 
memlekete? Bu, vatandaşa arzu edilen süku
neti mi getirir? itimat buyurun, bu duygu
larla alınmıştır. Değilse, kısıtlamak, tahdidet-
mek, çekinmek, korkmak; bunlar mümkün de
ğil... Zaten her şey aleni. Türkiye'de basın 
hür, çok şükür Parlâmentomuz var, müesseseler 
hür, her tarzda, her şekilde... 

ORHAN BİRGİT ' (İstanbul — Telefonlar 
dinleniyor yalnız... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Bir tek misal gösteremezler... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Harun Ka
radeniz'e oradan istinaidediyorsun... 

BAŞKAN — Efendim, Meclis müzakerele
rinde bu usul yok. Hep aynı şahıstan geliyor, 
istirham ediyorum... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Bir tek misal gösteremezler. Devlet 
selâmeti bakımından, Devlet nizamı bakımın
dan, millî birlik bakımından, Devlet otoritesi 
baikımmdan ve millî bütünlüğün bozulmaması 
bakımından böyle bir şey icabederse ancak 
mahkeme kararı ile, alâkalı mercilerin kararı 
ile yapılır. Emniyetin, zabıtanın, bunun dışın
da dinlenmiş gayrimeşru bir tek hareketini gös
teremezsiniz. Yoktur böyle şey, bu kadar sa-
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rih konuşuyorum. O itibarla, tamamen vehim
lerle, olmamış hâdiseleri varmış gibi, bina ede
rek itham etmeye kimsenin hakkı yoktur. Ri
ca ederim bu konularda, Devleti alâkadar ©den 
mülh'im konularda asgari müştereklere varalım, 
tenkidleri yapalım, ama Devlet nizamını yıkı
cı faaMyetlerde ve gayri mesul beyanlarda bu
lunmak bizatihi Devlet için hayırlı olmaz. 

Şimdi arkadaşlarım, o 48 kişiyi buraya tes
cil ettirmek istiyorum: 

A l özgentürk : Çeşitli hareketlerden dola
yı takipte. 

Bekir Sıtkı Coşkun : İstanbul İktisat Fa
kültesinde öğrenci, Fikir Kulübü Federasyonu 
İstanbul Sekreteri. 1 . 11 . 1968 den itibaren çe
şitli sokak hareketlerinde ve Anayasa dışı ha
reketlerin içerisinde. Mahkemeye verilmiş ve 
bu gibi faaliyetlerin içerisinde bulunan bir zat. 

Bogos Mass Kürkçügil : Fikir Kulüpleri Fe
derasyonu ve T. 1. P. üyesi. 

Bozkurt Nuhoglu : Fikir Kulüpleri Federas
yonu ve T. 1. P. Üyesi. 

Zaman kusa olduğu için bunların bütün hâ
diselerini okuyup vaktinizi aimlak istemiyorum. 

Cavit Kavak : Devrimci öğrenci Birliği 
Üyesi. 

Celâl Doğan : T. 1. P. üyesi. 
Cengiz Güllderen : T. t. P. üyesi. 
Cevat Ercisi : T. 1. P. li, Fikir Kulüpleri 

Federasyonu üyesi. 
Cihan Alptekin : Devrimci öğrenci Birliği 

üyesi. T. 1. P. 1. 
Deniz Gezmiş : Fikir Kulübü Üyesi. Dev

rimci öğrenci Birliği Başkanı. T. i. P. üyesi. 
Ertuğrul Günay : Fikir Kulüpleri Üyesi. İs

tanbul Sekreteri. T. 1. P. Eminönü İlçesine 
kayıtlı. 

Ertuğrul Tığlay : Aynı şekilde anarşist ha
reketlerin içerisinde, çeşitti anarşist hareketle
rin içerisinde. 

Harun Karadeniz : Malûm, Fikir Kulüpleri 
üyesi, T. 1. P. li ve 1968 den itibaren bütün 
sokak hareketlerinin tertipçisi, teşvikçisi ve 
en aşağı 10 tane mahkemesi olan bir zat. 

Hasan Yalçın : Eski öğrenci Derneği Başka
nı çeşitli talebe ve sokak hareketlerinde, ka
nun dışı hareketlerde bulunmuştur. 

Haşmet Atahan : Devrimci öğrenci Birliği 
mensubu. Bu da T. 1. P. nin yan teşekkülüdür. 

Kemal Bingöllü : Malûm, İstanbul üniver
sitesi Rektörlüğünün işgali ve Temmuz olayla
rında boykot ve işgal olaylarının elebaşısıdır. 

Mehmet Dinçel : T. 1. P. li. 
Mehmet Mehdi Beşpmar : 1968 den itibaren 

çeşitli hareketlerde bulunmuşutr, T. 1. P. 1. 
Mehmet Veysi Sansözen : FKF İstanbul es

ki Sekreteri. T. 1. P. li. 
Mustafa ilker Gürkan : T. 1. P. li, Devrim

ci öğrenci Birliği kurucularından, Fikir Kulü
bü üyesi, keza 1968 den itibaren çeşitli olaylar
da mahkemeye gitmiştir, suç işlemiştir. 

Mustafa Lûtfi Kıyıcı : T. 1. P. li, Devrimci 
öğrenci Birliği kurucu üyesi. 

CEMAL HAKKI SELEK (İzmir) — Sayın 
Bakan bunlar ne yapmışlar? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — 1968 den itibaren ne kadar işgal, 
boykot, fabrika işgali, üniversite işgali, sokak 
hareketleri, filo olayları v. s. ne kadar kanun
suz hareket varsa onların elebaşılarından, mü
şevviklerinden, mürettiplerinden. Ondan do
layı mahkemeye intikal etmiş zevat. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Kaç ta
nesi mahkûm olmuş Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Mahkûm olanlar var, Harun Kara
deniz gibi, Deniz Gezmiş gibi olanlar var. Çe
şitli suçlardan mahkemeye intikal etmiş zevat. 

Mustafa Zülkadiroğlu : Devrimci öğrenci 
Birliği mensubu, T. i. P. li. 

Nabi Yağcı : Fikir Kulüpleri ıSekreterlği 
mensubu, T. 1. P. li. 

Namık Behramoğlu :. T. i. P. li, Fikir Ku
lübü üyesi, Halk Ozanları Derneği İkinci Baş
kanı. 1968 olaylarında Behramoğlu'nun bir 
kardeşinin ismi de burada. 

Nihat Emeksiz : T. i. P. li, Fikir Kulübü 
üyesi. 

Nihat Fındıkçı : istanbul Teknik Üniver
sitesi Fikir Kulübü mensubu, 

Osman Saffet Arolat : Çok maruftur, bu da 
Harun Karadeniz gibi. T. i. P. in çok ateşli 
elemanlarından. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Ne yapmış?. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Derbey Fabrikasının işgalinde, «Türk 
halkına» başlıkl bildiride, talebe boykot ve iş
gal olaylarında, sokak hareketlerinin her şek-
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linde, istanbul Teknik üniversite olayında, 171 
sayılı Kanuna muhalefetten bir misal Sayın 
Başbakanın Teknik Üniversitesine gittiği za
man orada yaptığı hareketten dolayı takibata 
uğmyanlardan bir tanesidir. 

Öcal Okay : T. i. P. Gençlik Teşkilâtı üye
si, 

öndar Aktosun, Rafael Avido : Teknik Üni
versitesi Fikir Kulübü Üyesi, 

Rahmi Aydın : Fikir Kulüpleri Federasyo
nu istanbul Sekreteri, 

Rafi Erdem : Türkiye Millî Gençlik Teşki
lâtından. 

Kâzım Kolcuoğlu : Birkaç tane mahkemeye 
gitmiş durumu var eski hâdiseler dolayısiyle-. 

Rifat Çaldırık, Savaşkan Oral : T. i. P. Ka
dıköy İlçesi Üyesi, 

Salâhattin Okur: Devrimci öğrenci Birliği Ku
rucusu, Fikir Kulüpleri Federasyonu Üyesi, iş
sizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği Üyesi. 

Süleyman Balkan : Keza, 
Şevket Açıkelli, Taner Kutlay : Fikir Ku

lüpleri üyesi. 
Taner Mersin, Torygun Eraslan : T. i. P. li, 
Turhan Celayir : FKF ve T. i. P. Üyesi, 
Ümit Şen : Keza, 
Yücel Yaman : FKF Üyesi. 

Bunlardan bir kısmını arz ettim. Müsaade 
ederseniz sloganları da tescil ettirmek istiyo
rum. 

Ankara'da İstanbul^da izmir'de çeşitli yer
lerdeki mitinglerde : «Amerika, NATO defol», 
«Amerikan gâvuruna yuh». «Amerikan gâvuru 
defol». «Amerikan ayısı Morison'un dayısı», 
«Amerikan emperyalizmine karşıyız». «Ameri
kan emperyalistlerini kovalım, sosyalist Türki
ye'yi kuralım». «Amerikalı it evine git». «Ağa 
babaları kim? USA». «Ağa, komprador çocuk
larına özel hak verilmez». «İşçi - gençlik, 
halk - köylü elele». «Geliyoruz, geleceğiz, ya
kındır». «Bağımsız Türkiye» «Sosyalist Tür
kiye» «Gerçek bağımsız Türkiye» «Bir gün işyeri 
işgal edilirse sorumlusu Foster'dir.». «Boş 
olan yerlere tohumlarımızı ekeceğiz.» «Halka 
dönük eğitim». «Halk ordusu», «İşçi üniversi
tesi» «Büyük yemin, büyük hesap, büyük se
çim». «Bu bir hak yoludur emek istismarcı
larının sonudur.». «Devrim için eğitim». «Dem-
rimciyiz». «Demokratik millî devrim». «Emek

çiler tek kurtuluş yolu sosyalizmdir. ». «Em
peryalizmi kovacağız.». «Ezilen uluslar, ezen
leri bir gün ezecektir.», «Faşist idareye pay
dos.», «Fabrika işçinin, toprak köylünün.». 
«Fakir halklar emperyalizm zincirini - kıra
caktır.». «Halka dönük üniversite». «Hoşt 
Amerika», «Her çabanın çocuğu, çoban, ağanın 
çocuğu, ağa, beyin çocuğu bey mi olacak?». 
«ikinci kurtuluş savaşımızı emekçi halk yapa
caktır.» 

«ikinci kurtuluş savaşı» konusu üzerinde 
malûm, 'çok işlenmektedir slogan. Birinci Kur
tuluş Savaşını Atatürk yaptı ama tamamlıya-
madı her halde. Sosyalizm aşamasını komüniz
me doğru götüremediği için «ikinci kurtuluş 
savaşı» şimdi aşırı solun en fazla kullandığı 
slogandır. 

«Köylü işçi, dert ortağı; tüccar Amerika 
kâr ortağı», «Kahrolsun emperyalizm.». «Millî 
güçler birleşelim.». «NATO'ya hayır.». «NA
TO'suz tam bağımsız Türkiye». «Okullarımız 
tüketici diplomalılar ordusu değil, üretici millî 
halkımızın ordusunu yetiştirmelidir.»... 

Hulâsa arkadaşlar, bütün bunlar tesbit edil
miştir. Bir kısmını sizlere arz etmek imkâ
nını buldum. Zaman bir hayli ilerlemiş du
rumda. Zannediyorum ki, istanbul hâdiseleri
nin nedenini ve iç yüzünü arz etmeye gayret 
sarf ettim. 

Son olarak şunları tekrar ifade ve arz et
mek istiyorum : 

iktidar olarak, iktidar grupları olarak ve 
A. P. olarak - çünkü suçluluk oraya kadar da 
teşmil edildi - kuruluşumuzdan bugüne kadar 
muhalefet devremizde ve iktidar devremizde 
daima milletin itimat ve teveccüh ve temayül
lerine uygun olarak hareket etmeye gayret ettik. 
Hür demokratik nizamın müdafii olduk. Halk 
ve hürriyetlerin, muazzez olan hürriyetlerin te
cavüze uğramaması ve özüne dokunulmaması hu
susunda büyük gayretler gösterdik, büyük fe
dakârlıklar yaptık. Hiçbir zaman gayrimeşru-
un yanında olmadık, gayrimeşruyu tasvibetme-
dik. Hiçbir zaman zorun vo kaba kuvvetin mü
dafii olmadık, ona müsaade etmedik, ona yeşil 
ışık tutturmadık. Daima, kanun hâkimiyeti, 
kanun rehberliği bizim icraatımızın temel felse
fesi olmuştur. Millî bütünlüğümüz üzerinde fev
kalâde hassasiyet göstermişizdir. Burada bu 
önergeyi veren zatın kafasının arkasında millî 
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bütünlüğü zedeleyici hareketler vardır. Buna 
hiç kimse müsaade etmiyecektir. Biz, Türk Mil
letinin Misakı Millî hudutları içerisinde yaşıyan 
her vatandaşın, millî Türk tarihi içerisinde bü
yük hizmeti, büyük emeği ve kanı vardır ve 
Türk vatandaşıdır, tefriksiz Türk vatandaşı mu
amelesi görür; fırsat ve imkân eşitliği vardır ve 
bu eşitlik icraatımızla, faaliyetlerimizle, dört yı
la yakın Hükümet programlarımızla, plânları
mızla, tatbikatımızla ortaya koymuşuzdur. 

Kim ne derse desin, Türk Milletinin bütün
lüğünü bozmaya kimse kaadir olamıyacaktır. 
Son büyük Türk Devletini yılanak için kötü 
niyet besleyen kimse muvaffak olamıyacaktır. 
Çünkü, Türk Milleti uyanıktır ve millî tarih şu
uru uyanıklığı içerisinde kimin ne olduğunu bi
lir ve en güç zamanlarında kendisini idare ede
cekleri, rehberlerini bulur. Millî tarihimiz de, 
Cumhuriyetimiz de bu büyük felsefenin ve bu 
tarih anlayışının bir neticesidir. İdareciler, Dev
let adamları, münevverler büyük milletin ha
dimleri ve hizmetkârlarıdırlar, hiç kimse kendi
sini onun üstünde göremez ve daima onu idare 
eden insan olarak göremez. İşte bu anlayışlar
la idare ediyoruz ve İçişleri Bakanı olarak, bü
tün kanun dışı hareketlerde ve toplum hâdise
lerinde bu anlayış içerisinde hizmet görmeye 
gayret ettik. Bu hizmeti görürken hizmette 
vazife gören her kes bu kanun anlayışı, bu hiz
met felsefesi içerisinde hizmet vermiştir. Türk 
zabıtası, kanunların tatbikatında son senelerde 
büyük şerefli hizmet görmüştür. Bunu tekrar 
tekrar beyan etmek bizim için vecibedir. 

Hepinize en samimî hürmetlerimi, sabırlarınız 
için teşekkürlerimi sunarım. Karar Yüce Mec
lisindir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Başkan, 
bana ait geçmiş hâdiseleri değerlendirirken yan
lış sözler oldu. Gerçeği söylemeye mecburuz, 
müsaade buyurursanız. 

BAŞKAN — Bir sataşma mı oldu efendim? 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Yanlış söyledi, 

sataşma tabiî. 

BAŞKAN — Tavzih mi edecekler? 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Yanlış anlama 

vaıv 
BAŞKAN — Nedir, hangi mevzudur? Başba

kanlığınız zamanındaki mi? 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Tabiî, sataşma 
ve yanlış anlama var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Bakan geçmiş hâdiselerden, bi
zim sorumlu olduğumuz zamanın acılanndan ve 
onun için de çektikleri ıstıraplardan bahsettiler 
ve bu arada 22 Şubat, 21 Mayıs zamanlarında 
bizimle görüştüklerini söylediler. Kendilerine 
göre bir ıstıraplı devrin bizim zamanımızda na
sıl geçtiğini dile getirip, belki bugünkü olaylar 
için, bugünkü olayları aranacak bir nimet gibi 
göstermek istediler. 

22 Şubat ve 21 Mayıs hareketleri tamamiyle 
yanlış değerlendirilmiştir. Onda ıstırap çeken, 
güçlükler karşısında memleketi doğru bir yola 
sevk etmeye çalışan sadece o günkü iktidardır. 
Memleketin huzuru ve emniyeti olmazsa, onun 
içinde bulunan siyasi partilerin hepsi mustarip 
olurlar, fakat en büyük mesuliyet ve en büyük 
ıstırap; sorumluluğunu, vazifesini bilen iktidar 
sahiplerinde idi. 

22 Şubat büyük bir hâdise idi. 22 Şubatta 
Ankara'da bütün Silâhlı Kuvvetler, içinde bu
lunanlar ve dışarıdan gelenler, hepsi ayağa kal
dırılmıştı. Dâva ne idi? «Demokratik rejim yü
rümez, demokratik rejimin istikbali yoktur. 
Memleketi kurtarmak için tekrar demokratik 
idareyi bertaraf edip askerî idareyi kurmak lâ
zımdır.» dan ibarettir. 

27 Mayıs da böyle bir hareketin neticesidir. 
27 Mayıs o zaman bir nefeste muvaffak oldu. 
Çünkü, müllet nazarında meşruiyetini kaybet
miş bir iktidarın gitmesini istiyere'k geldi. 21 
Şubatta bütün kuvvetler ayağa kalktığı halde, 
22 Şubatta ayaklanmış olan kıtaların 1/10 i, 
1/1000 i, 27 Mayıs hareketini yapanların elin
de yoktu. Neden 27 Mayıs muvaffak oldu, ne
den 22 Şubat muvaffak olmadı? 27 Mayıs meş
ruiyetini kaybetmiş bir iktidara karşı millet ha
reketi olarak oldu, bir saatte bitti. 22 Şubat, 
meşruiyeti üzerinde bir toz olmıyan iktidara 
karşı yapıldı, bütün kuvvetler iflâs etti. 

Şimdi arkadaşlarım, 22 Şubat böyle oldu. 22 
Şubatta aldığımız tedbirleri Meclis karşısında 
değerlendirdim, «bir cezaî takibat yapmıyaca-
ğız» dedim, «yalnız orduyu bu unsurlardan ka
milen temizliyeceğiz» dedim. Böyle yaptık. «Ce
zayı affedemezsiniz, ceza takibatını yapamazsı-
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nız» dediler, sözüme güvenmiyorlardı, Meclis 
karşısına bu sebeplerle, bu delillerle çıktım, ce
zaî takibatı durdurdum ve 24 saat zarfında, ha
rekâta iştirak etmiş olan insanların hepsini or
dudan çıkardım. 

Vak'a durmadı, ordudan çıkanlar ordu için
de gene kuvvet sahibi olarak demokratik reji
me nihayet vermeyi takibettiler. 21 Mayısta 
bu sefer silâhlı harekete giriştiler, muvaffak 
olamadılar, demokratik rejim muzaffer oldu ve 
memleket -emniyete kavuştu. 

27 Mayısta iktidarda bulunan meşruiyetini 
kaybetmiş olduğu için, içinden bir fedakâr çı
kıp da müsademe esnasında canını tehlikeye 
koyamadı. 22 Şubatta bütün parti başkanlarını 
yanıma aldım, hepimiz hayatımızı demokratik 
rejimden evvel tehlikeye koyduk, o sayede mu
vaffak olduk, demokratik rejim muvaffak oldu. 
(0. H. P. sıralarından alkışlar). 

Şimdi buradan, bugünkü çabamıza geliyo
rum. Bugün nedir mesele? Filân yerde şu ol
muş, kışkırtıcılar var, tahrikçiler var, hepsi var, 
hepsi var... işin başı; Hükümette milletin inan
dığı, Meclisin inandığı insanlar bulunsun, Hü
kümetin eline verilmiş olan büyük kuvvetler ve 
kudretler kanun içinde kullanılsın, kapalı, gizli, 
fena maksatlar için bir taraflı olarak kullanıl
masın. Mesele bu, şüphe burada. Polisin kaba
hati olmaz, polisin ne kabahati olur? Polis, emir 
altında bir kuvvettir, nasıl sevkedersen, nereye 
sevkedersen onu «vazife» bilir, «namus» bilir 
yapar. Sen onu yanlış sevkedersen ve milletin 
nazarında onu itibardan düşürürsen ve ondan 
sonra Meclis karşısında da hiçbir soruma, hiç
bir hesaba muhatabolmazsan, kapanırsa mese
leler, ondan her türlü tehlike çıkar. Bunu anla
tamıyoruz, bunu anlatamıyoruz. 

Şimdi efendim... 

BAŞKAN — Sayın İnönü, bir dakika efen
dim. 

Siz, Başbakanlığınız zamanındaki bir hâdi
seyi yanlış değerlendirdikleri için söz aldınız, 
söylediniz. Gensorunun gündeme alınıp alınma
ması müzakeresi bitti. Bsıasa girmeye müsaade 
etmiyorum. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — öyle değil 
elendim, öyle değil. Bütün Adalet Partisi söz
cüleri ve Sayın içişleri Bakanı, bugünkü hâdi
seleri aranacak bir nimet göstermek için, geç-
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miste geçen hâdiseleri değerlendirmeye, kendi
lerine göre izah etmeye çalışıyorlar. 

BAŞKAN — Onu söylediniz. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bu ikisi ara

sındaki, bugünkü vaziyetle o zamanki vaziyeti 
birbirinden ayırdederken, geçmişten bahseden
lerin maksadı ne idi, bugün yanlış söyliyenle-
rin maksadı nedir? Buna, ister istemez, netice 
olarak temas etmek lâzım. Söylediğimiz bu. 

Bugünkü konu; polis yanlış kullanılıyor. Mi
sal: Şimdi söylediler «Yukarıdan kalkmışlar, 
Beyazıt'tan kalkmışlar Taksim'e kadar gelmiş
ler. içinde T. i. P. li kışkrtıcılar var..» Bunları 
bilmiyen yok, T. i. P. li kışkırtıcılar var. Adla
rını da okudular, T. i. P. nden ne kadar insan 
var.. E, Adalet Partisinden, öbür tarafta bulu
nanları okuyor musun? Onlar kimler? iki akım 
ortasında ne yapacağını bilmez insanlar gibi 
kalmışız. Kime anlatacağız, nasıl anlatacağız? 

Şimdi bir içişleri Bakanı Devlet kuvvetlerini 
kullanmada, hâdiseleri değerlendirmede bu ka
dar doğru yoldan çıkmış bir durumda olursa 
menfaati, Başbakanını serbest bırakıp memleke
tin, Meclisin, kuvvetlerin kullanılmasında te
reddüde düşmiyeceği bir ehliyeti bulmasına 
fırsat vermektir. Bunu yapmadıkça çırpmaca-
ğız, çırpınacağız, akıbetimizin ne olacağı belli 
değildir. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Şimdi müsaade buyurunuz, bir şey daha 
Söyliyeyim. 22 Şubatın, 21 Mayısın «Demok
rasi yürümez, askerî ihtilâl heder olmuştur.» 
demelerinin sebebi ne idi? Biz onu kabul etmi
yorduk. O sebep; «Adalet Partisi, meşruiye
tini kaybetmiş olan Demokrat Partinin deva
mı» sanılıyordu, «olmaz» diyorlardı, onun için 
ayaklanmışlardı. Siz buna karışamazsınız.. 
(A. P. sıralarından «Yok canım» sesleri) 

Ben bu Meclisin kürsüsünde «Adalet Par
tisinin emniyetini muhafaza etmek bizim so
rumluluğumuz icabıdır ve şerefimiz icabıdır.» 
dedim. O günkü Adalet Partisinden burada bu
lunanlar bilirler. Bizim hayatımız 22 Şubat ve 
21 Mayısın muvaffak olmaması ile ayaktadır. 
Adalet Partisinin son devresine kadar bugün 
mevcudolması bizim 22 Şubatta ve 21 Mayısta 
muvaffak olmamız sayesindedir. Bunu biliyor 
musunuz? Memlekete hizmet böyle olur. (0. H. 
P. sıralarından alkışlar) Hem hizmet yapacak
sınız, hem hizmet yaptığın, ateşten kurtardı-
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ğın insan, ayağa kalkar kalkmaz, ilk evvelâ I 
senin canına kasdedecek. Bunu göze alabiliyor 
musunuz? Mesele burada. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Balan ne istiyorsunuz 
efendim? 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Efendim, 
içişleri Bakanı, «önerge sahibinin kafasının ar
kasında millî bütünlüğü bozucu fikirler var
dır.» dediler. Sataşmadır, şahsıma sataşma ya
pılmıştır. Kendi kafalarının arkasında millî bü
tünlüğü bozucu fikirler vardır. Kendi kafala
rının arkasını yoklasmlar. Müsaade ederseniz 
cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Yeni bir sataşmaya fırsat ver
memek kaydiyle, beş dakikayı geçmemek üze- ı 
re, buyurun efendim. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz efendim, Anayasaya 
göre söz verilemez. 

BAŞKAN — Oturun efendim. «Sataşma 
vardır» dediler, ben de takdir ettim, söz veri
yorum. Size söz vermedim efendim. Söz vere
bilirim, mâni yok. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; (A. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler) merak etmeyin ben 
size o kadar kıymam. 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Sen kim
sin? 

BAŞKAN — Sayın Balan, yeni gürültülere 
sebebiyet verecek konuşma istemiyoruz. Lüt
fen sadece cevap verin, inin. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — önce «sen 
kimsin» diyen arkadaşıma cevap vermek mec
buriyetindeyim. 

HALİL İBRAHİM OOP (Bolu) — Evet, sen 
kimsin? 

BAŞKAN — Bırakın arkadaşlar lütfen bu 
gibi şeyleri, rica ederim. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Atatürk 
diyordu ki; bir Türk cihana bedel. 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Ben de 
bir Türküm, senin gibi. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Cop, istirham 
ediyorum, ne biçim müzakere şekli bu. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Şimdi şu
nu arz edeyim, benim bu Meclise getirdiğim | 
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gensoru önergelerinin hemen tümünde sayın 
Bakan, esas fikrin dışına çıkmış, münhasıran 
İşçi Partisini hedef almıştır. (A. P. sıralarından 
«Sen onun avukatı mısın?» sesleri) 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar, lütfen sesi
nizi kesin ve oturduğunuz yerden de müdahale 
etmeyiniz. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Ve niha
yetinde, yine bizim ard fikir sahibi olduğumu
zu, ya da dilimizin altında bir bakla olduğunu 
ifade etmiş ve bilhassa «Elbistan olaylarında 
Hüseyin Balan dilinin altındaki baklayı çıkar
madı, milletvekillerinin baskısından korktu» 
demiştir. Bugün de, «Kafamızın arkasında 
bir ard niyet olduğunu» ifade etmek suretiyle 
sözlerini tamamlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, önce şunu açıkla
mak isterim ki, Hüseyin Balan sadece Allâhtan 
korkar, hiç kimseden korkmaz, ikincisi, bizim 
kafamızın arkasında ard bir niyet yoktur ve 
aranızda benim sınıf arkadaşım da vardır. 
1926 da ben okula başladım ve Atatürk 1938 de 
dünyasını değiştirdi. Biz Atatürk çocuklarıyız. 
Teknik üniversitenin ikinci sınıfındayken Ata
türk dünyasını değiştirdi. Bu ortam içinde biz 
«Atatürk genci» olarak yetiştik ve ilhamımızı 
ondan aldık. 

Şunu ifade etmek isterim ki, ben Türküm, 
iftihar ederim, övünürüm. Ben, elhamdülillah, 
Müslümanım. Bunun dışında bana hiçbir şey 
izafe edilmesin. Biz, mezhepçi değiliz. O, ken
dinde olanlar tarafından düşünülsün. Benim 
mezhebim Kemalizmdir, Kâbem Anıt - Kabir
dir. Bunun dışında bütün fikirleri reddederim. 
Saym Bakan, bunu böyle bilsin. Hepinize say
gılarımı sunarım. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Sayın 
Faruk önder, konuşmasındaki bir cümlenin 
«yanlış mânalandırıldığı» şeklinde bir üzüntü
sünü tescil ettirmek için şu önergenin okunma
sını talebederler. önergeyi okutuyorum. Sade
ce okutmakla iktifa edeceğim. Ondan sonra 
oylamaya geçeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
A.P. Sözcüsü Sayın Etem Kılıçoğlu, söyleme

diğim sözleri söylemişim gibi gösterdi. Konuş
malar teype alınmıştır. Ben konuşmamda, «De
mokrat Partiden» ve «Namaz bahanesiyle topla-
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nan halktan» bahsetmedim. Bu hususun tavzihi 
için önergemin okunmasını rica ederim.. 

M. P. Gup Başkanvekili 
Konya 

Seyit Faruk önder 

BAŞKAN — önerge okutulmuştur. efen
dim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Hüseyin Ba-
lan'm, Sayın içişleri Bakanı hakkında 16 Şu-
ba't'ta istanbul'da vukubulan hâdiselerle ilgili 
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olarak verdiği gensorunun gündeme alınıp alın
maması hakkındaki müzakere tamamlanmış bu
lunuyor. Bu gensorunun gündeme ahnıp alınma-

I masını oyunuza sunuyorum. 
| Gensorunun gündeme alınmasını kabul eden

ler lütfen işaret buyursun. Kabul etmiyenler. 
i Kabul edilmemiştir. 
I Vaktin gecikmiş olması sebebiyle 17 Mart 

Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,00 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

64 NCÜ BİRLEŞİM 

14 . 3 . 1969 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, 

Amerikan 6 ncı Filosunun gelişi sırasında vu-
kubulan olaylarda sorumlu olduğu iddiasiyle 
İçişleri Bakanı Faruk ıSükan hakkında Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru açıl
masına dair önergesi (11/78) 

2. — Daimî komisyonlardaki açık üyelik
lere seçim 

3. — İki Araştırma Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 

yaıiama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin verft-

mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi • 
19 .12 .1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabate sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) {S. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S-
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril-



meşine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

10. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

11. — îzmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

15. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (sS. Sayısı : 693 e 
1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya öner, 
Amasya Milletvekili Eeşat Arpacıoğlu Diyarba-
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kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili İlhamı Sancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karara Komisyonu Genci Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 1.1969] 

20. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karm» 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — Uşak Milletvekili îMıri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum-



huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

23. — Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kann 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

;X 24. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
genel uygunluk bildirîminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı teskeresi ile Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/947, 1/325) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 12.2.1969) 

X 25. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/924, 
1/248) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 
12.2.1909) 

,26. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav 
Hailk Cumhuriyetince miHileştirilmi*? bulunan 
mal, halk ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında ka
nun tasarısının Cumhuriyet Senatosunca değiş
tirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile 
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Komisyon metinleri (Millet Meclisi 1/386; Cum
huriyet Senatosu 1/904) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 701 e 2 nci efe) (C. Senatosu S. Sayısı : 
1161) 

27. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Mart, Nisan ve Mayıs 1968 ayları 
hesabı hakkında Hesapları İnceleme Komisyo
nu raporu (5/43) (S. Sayısı : 718 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1969) 

28. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Aralık 1967 ve Ocak, Şubat 1968 
aylan hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko-
miayonu raporu (5/42) (S. iSayısı : 717 ye ek) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1969) 

29. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 
aylarına ait Hesapları İnceleme Komisyonu ra-
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poru (5/46) (S. Sayısı : 831) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1969) 

30, — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Eylül, Ekim,, Kasım 1968 aylarına 
ait Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/45) 
(S. Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 7.3.1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKİNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . ]968] 

X 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanıun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 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 Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968] 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

5. — 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 : 1 6 . 1 . 1968] 

X 6. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik înci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ra. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

7. — 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 8. — 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 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi :7 . 2 . 1968] 

X 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. — 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] 

11. — 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 12. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
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Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili İsmıail 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 Nunranoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 neı maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 eır üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

X 15. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

16. — Aydın Milletvekilli Reşalt özarda'nın, 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kalıdırılması hakkında kanun tek> 
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma t a r t 
hi : 20 . 2 . 1968] 

17. — (Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili llyas Seçkinin, 15 Tem
muz 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 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

18. — Cumhuriyet (Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucıuzal'ın, 931 sayılı İş Kanununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 



kanını teklifi ve Çalışma Komisyanıu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

X 19. •— Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Bifat Öztürkçine'nin, Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri hak
kında kanun teklifi, Trabzon Milletvekili Selâ-
hattin Güven, Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
okulları kanunu teklifleri ve Millî Eğitim ve 
Plân Komisyonlarından 9 ar üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/533, 2/117, 2/204, 
2/361) (S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1968) 

20. — 'Umomi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 21. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/1.13) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 22. — 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 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 1 1 . 1968) 

X 23. — Toprak ve <su Kaynaklarının Geliştir
me Birlikleri kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

24. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fi İcra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

25. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 

Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 26. — Türkiye Cııımhuriyeti ile Ege Elektrik 
Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hid-
ro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen ve, 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı : 681e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 

X 27. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporlun. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 28. — 4 . 1 .1961 (tarihli ve '213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 29. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktean 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politekaıik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

30. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471 ve eki) (Dağıtma tarihi : 7.12.1968) 

X '31. — Türkiye 'Cumhuriyeti Merkez- Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (ıS. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 02. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâızı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma tarihi : 
10 . 12 . 1968] 
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33. — 'Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 1 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil- ı 
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X 34. •— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, I 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

36. — '3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve I 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

37. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

38. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz AkçaT-
m, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : I 
11.12 .1968) 

39. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(MiLlet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

40. — 1076 sayılı Yedek 'Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

41. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

42. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) (S. Sayısı : 
758) [Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968] 

43. •— Devlet Güzel Sanatlar akademileri 
kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mu-
hiddin Güven ve 10 arkadaşının, Güzel Sa
natlar Akademisi kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (1/480, 2/84) 
(S. Sayısı : 757) [Dağıtma tarihi : 19.12.1968] 

44. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea ve 10 arkadaşının, Erzurum, - Şenkaya 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) -(S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 .12 . 1968] 

X 45. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(1YAK) kanunu teklifi ve Ticaret, imar ve İs
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayıaı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

46. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğrenim Kredi ve 



Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

47. — Türk ıSilâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1/562) (S. Sa
yısı : 778) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1969) 

48. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
nm'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 

X 49. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki İKanunun bâzı mad
delerimin değiştirilmesine, bu _ kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair Ikanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 50. — Emniyet 'Sandığı kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 1 . 1969) 

51. — Anayasa nizamını, millî güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 ta
rih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletve
kili Ömer Öztürkmen ile Manisa Milletvekili 
Önol Şakar'm, 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair ve Uşak Milletvekili M. Fah
ri Uğrasızoğlu'nun Anayasa nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
38 numaralı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve bu kanuna göre tutuklu ve Anayasa hüküm
lü bulunanların cezalarının affı hakkında ka
nun teklifleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/589, 2/657, 2/746) (S. Sayısı: 
789) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

X l52. — 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'-
da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair 
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sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/600) (S. 
Sayısı : 790) (Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1969) 

53. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya Öz-
demir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(ıS. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1969) 

54. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

55. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı : 294 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

56. — 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 eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

57. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve iSosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 
614 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

58. — Asayişe müessir bâzı fiillerin inlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

59. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
nm, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek-

j lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla-
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rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

;60. — 23 Haziran 1965 tıarlüh ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/607) 
(S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1969) 

61. — Anlkara Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 4841 «ayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin (D) fıkrasının değiştin İm eıs i ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 864 
saydı Kanunun geçici maddesine bir fıkra ek
lenin esi hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ça
lışma ve Plân kondisyonlarından 6 şar üyeden 
kumlu Oç ie i Komisyon raporu .(2/690) (S. 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

X .62. —• Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 .şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/606) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihli : 8 . 2 . 1969) 

'63. — İstanlbul Milletvekilli İsmail Hakkı IV-
kinol'in, 1086 saydı Hukuk Umlü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
nayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık-
ra"inm değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/812, 2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12 . 2 .1969) 

X 64. —• Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki hakkımda (kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışıma, 

Maıliıyıe, Adallett ve Plân koım'isyoınlıarından seçi
len 3 OT üyeden kurulu Gcıçici Komisyon rapo
ru (1/346) (S. Sayısı: 819) ('Dağıtana tarihi: 
15. 2 . 1969) 

X 66. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizli MıilleitvelMlli Hüdai Orall ve 
24 iarlkaıdaşmiıın tbckilifi ve Bayınıdırliık, İmar ve 
İnkârı, Sanayi, Tieıaırdt, Enerji vo Tabiî Kay-
nalklaır, İçişleri, MıalÜyc, Tanım, Ulaştırma ve 
Plân ıkoımisyonılarından 3 OT üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/294, '2/20) (S. Sayıısı: 
251 v, ek) (Dağıtma tarfilhd: 15 . 2 . 1969) 

67. — İzmiır Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala $io Sinop Milıletvelkiili Mustafa Kaptan'in 
5616 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a), (c) 
fı!knallıaırı*nın değiştirilrnesfi: halkkında kanun t'ek-
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyanila-
rındanl seçillen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayıısı: 821) (Da-
ğııtıma tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 68. —• Türkiye Cumhuriyeti dile Bulganis-
'tan HaıKk Cumhuriyeti arasında yalkın akraba
lar] 19ı52 yılına kadar Türkiye'ye göç etmiş olan 
Türk: asıllllı Bulgar vatamdaşlarınıın Bulgaristan 
Halik Cuımhuniyetinden Türkiye Cumhuriyetine 
göç etim eleri halkkında Anılaşmanın onaylanıma-
sının uygun bulunduğuna dair kanıun tasarısı 
vo Dışıişleriı ve Plân komisyonları raporları 
(İ/522) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 
20 . 2 . 1969) 

65. — izmir MillUletveıkili Hüsaımettin Gümüş-
paıla'nın, 5434 sayılı Kanunun 32 ncii maddesl'ne 
bir fıkra >e(kleınlmeısd haManda ikanun teklifi ile 
Kütahya Mlilletvekiili Hüımımıet Erdoğmuş vo 6 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanunıunun 32 nci maddesine iki bend ve bu ka
nuna geçici ırnadde dkıleıııım'esi hakkında kanun 
teklifi ve. Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
larından Sicçiilıen '6 şar üyeden ıkurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/621, 2/682) (ıS. Sayısı: 820) 
(Dağıtma tarÛhi: 15 . 2 . 1969) 


