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ve bunların oıaıhiyeftinin nelerden ibaret ol
duğunu ıtahkük, teöbit ve meanleketin her ta
rafında yaygın bir halde görülen teanuıı dışı 
»siyasi faaliyetlerin muhtelif sebeplerine inti
kal etmek,, maıtlbuat meselesi ile adlî ve idari 
mevzuatın ne suretle tatbik edilmekte oldu
ğunu tetkik eylemek üzere Meclis tahkikatı 
açılmasına dair takriri (9/15) 189:213 



t - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Binnci Celse 
Serbest Hesap Mütehassısları kanunu lâyiha

sını müzakere etmek üzere bir Muvakkat Encü
men teşkili kabul olundu. 

Avrupa, Konseyi îstişarî Asamblesine gidecek 
âza seçimi üzerinde yapılan görüşmelerden son
ra reyler toplanıldı. 

İnikada ara verildi. 
îkinci Celse 

Yapılan tasnif neticesmde Avrupa Konseyi 
Istişarî Asamblesinin XII ncı Devre toplantısına 
memleketimizi temsilen katılacak heyete; Ağıı 
Mebusu Kasını, Küfrevi, Çanakkale Mebusu Ha
lim Alyot, Denizli Mebusu Mehmet Karasan, 

Giresun Mebusu Hamdi Bozbağ, İstanbul Mebu 
Kapanı, 
Mebusu 

su Nazlı Tlabar, İzmir Mebusu Osman 
Kastamonu Mebusu Basri Aktaş, Konya 
Hamdi Ragıp Atademir, Siird Mebusu I?aki Er 
den ve Trabzon Mebusu İsmail Şener'in seçildik 
leri tebliğ edildi. 

18.IV.1960 Paizartesi günü saat 15 tje topla 
nılnıak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mobusu Bolu Mebusu 

İbrahim Kira&oğlu îhmn Gvlcz 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

SUALLEB 

Tahrirî sualler 
1. — Tokad Mebusu Reşit Önder'in, Maarif 

Vekâleti merkez ve taşra teşldlâtnıda görevli 
olup ek görev alan kaç kişi mevcudolduğıma 
dair tahrirî sual takriri. Maarif Vekâletine gön-
derilmiştiı (7/1022) 

2. — M araş Mebusu Nusret Durakbaşa'nm, 
Almanya'daki talebelerimize dair tahriri sual 
takriri :.Maarîf Vekâletine gönderilmiştir 
(7/1023) 

3. — Maraş Mebusu Nusret Durakbaşa'nm, 
Almanya'da Sümerbankla ilgili olarak halı
larımızı teşhir etmek ve satmak için bir tem
silcimiz mevcudolup olmadığına dair tahrirî 
sual takriri Sanayi Vekâletine gönderilmiştir 
(7/1024) 

4. — Kars Mebusu Ali Yeni araş'm, Kars'ın. 
Ardahan, Gole, Çıldır ve Sarıkamış kazaların
da (hayvan yemi darlığının önlenmesi hususun
da ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair tah
riri sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir-
(7/1025) 

5. — Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün, Elâ
zığ'da jnşa edilmekte olan Et Kombinasının 
ne zaman faaliyete geçirîleeeğüıe dair tahrirî 
sual takriri Ticaret Vekâletine gönderilmiştir 
(7/1026), 

6. — Elâzığ Mebusu Nâzını Öztürk'ün, Elâ
zığ vilâyetindeki okullara ve Öğretmen kadro
larına dair tahriri sual takriri Maarif Vekâ
letine gönderilmiştir (7/1027) 

7. — Malatya Mebusu Tevfi'k Ünsalan'm, 
Ziraat Bankasının İzmir - Kuruçeşme'de ku
rulmuş olan Yapı Kooperatifine kredi açtığı
nın doğru olup olmadığına dair tahrirî sual 
takriri Ticaret Vekâletine gönderilmiştir 
(7/1028) 

8. — Ordu Mebusu Muammer TekiH'in, Or
du Soya Sanayii Anonim Şirketine aji't ^°ya 

Fabrikasının ne zaman ve nerede yapılacağına 
dair tahrirî sual takrir Başvekâlete gönderil
miştir (7/1029) 

9. — Tokad Mebusu Reşit Önder'it]i, Sana
yi Nakliyat Şirketi ismini taşıyan firmanın 
elindeki kamyonların ne suretle ithal edildi
ğine dair tahrirî sual takriri Ticaret Vekâle
tine .gönderilmiştir (7/1030) 

10. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, Saidi 
Nursî tarafından yazılan kitap ve risalelerin 
askerî liselerle Harh okullarına sokulcfuğunun 
doğru olup olmadığına dair tahrirî sual takri
ri Millî Müdafaa Vekâletine gönderilmiştir 
a/mi) 

11. — Tokad Mehusu Reşit Önder 'in, bedel
leri 60 - 70 bin lira olan kamyon sahiplerinin 
tutmaya mecbur oldukları defterlere ve Gelir 
Vergisi Kanununun tatbikatından doğan bâzı 
aksaklıkların tashihi için ne düşünüldüğüne 
dair tahrirî sual takriri Maliye Vekâletine 
gönderilmiştir (7/1032) 
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12. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, 

Hekimhan Ortaokulu öğretmen kadrosuna dair 
taıhrirî sual takriri. Maarif Vekâletine gönde* 
rilmiştir (7/1033) 

13. — Ankara Mebusu MeSımet Ali Üerit-
oğlu'nun, köylerde yapılacak okulların tefritin
de ne gibi tercih sebepleri arandığına dair taıh
rirî sual takriri Maarif Vekâletine gönderil
miştir (7/1034) 

14. —• Ankara Mebusu Hasan Tezin, basın 

Lâyiha 
1. — İktisadi tedbirler kanunu lâyihası 

(1/546) (Ticaret, Sanayi, Çalışma, Ziraat, Ad
liye, Maliye ve »Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
2. — Diyarbakır Mebusu Mehmed Hüsrev 

Ünal ve 59 arkadaşının, Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna (bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Adliye Vekâleti kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi (2/440) 
(Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — İçel Mefousu Yakup Karabulut ve Gi
resun Mebusu Sadık Altmcsn'ın, 5957 sayılı 
Deıüzaltıcı ve dalgıçlara verilecek tazminat 

1, —- Bursa Mebusu Mazlum Kayalar ve De
nizli Mebusu Baha Akşit'in, C. E. Partisinin 
yıkıcı, gayrime§ru ve kanun dip faaliyetlerinin 
memleket sathında cereyan tarzı ve bunların 
mahiyetinin nelerden ibaret olduğunu tahkik, 
tesbit ve memleketin her tarafında yaygın bir 
halde gorilim kanun dı§ı siyasi faaliyetlerin 
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ataşesi olmak için ne gibi şartlar arandığına 
dair tahrirî sual takriri, Basın - Yayın ve Tu
rizm Vekâletine gönderilmiştir (7/1035) 

15. —. Mardin Mehusu Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat, Kızıltepe ve Derik kazalarmda 
birer ortaokul Sbinası inşası ile Cizre Ortaoku
lu inşaatının tamamlanması hususunda ne gi
bi tedbirler düşünüldüğüne dair taıhrirî sual 
takriri Maarif Vekâletine gönderilmiştir 
(7/1036) 

Kanununun 1 ve 5 nci maddeleriyle 8 noi mad
desinin (a) fıkrasının değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir ek ve iki muvakkatv madde ilâve
sine dair kanun teklifi (2/441) (Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
4. — Muhtelif kanunlar gereğince verilen 

Üniversite ve akademi tazminatlarının artırıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/538) (Ruznameye) 

5. — Gazianteb Mebusu Bahadır Dülgerin, 
Arzuhal Encümeninin 15 .1.1960 tarihli haf
talık karar -cetvelindeki 2000 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası (4/158) (Ruzna
meye) 

muhtelif sebeplerine intikal etmek, matbuat 
meselesi ile adlî ve idari mevzuatın ne suretle tat
bik edümekte: olduğunu tetkik eylemek üzere 
Meclis tahkücU açılmasına dadr takriri (9/15) 

REİS — Takriri okuyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetime 
Türkiye'de iktidarın millî hâkimiyet esas'iia 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BÎBÎNCİ GELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Refik Koraltan 
KATİPLER : Atillâ Konuk (Antalya), Abdullah Keleşoğlu (Samsun) 

RElS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum, | Müzakerelere başlıyoruz. 

3. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 
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göre, vatandaşın lıür iradesiyle tâyin edilmesi 
prensibi, Demokrat Partinin kuruluşuna temel 
teşkil etmiş olan ana fikirdir. Demokrat Parti 
bütün siyasi mücadelesinde bu fikrin tahakkuk 
etmesini ve bu yolla kurulacak meşru bir iktida
rın Türkiye 'nin kaderine hâkim olmasını müda
faa etmiş ve 1950 de bu yolla iktidara gelmek 
suretiyle takibetmiş olduğu gayeyi bizzat tahak
kuk ettirmiştir. 

Türk milleti 1950 den sonra, birbirini takibe-
den iki büyük seçimle Demokrat Partiyi iktidar
da bırakmak kararında ısrar ettiğini vo milletin 
kaderini, zihniyetlerini ve fikirlerini ne kadar 
tebdil etmiş görünürlerso görünsünler, tek parti 
nizamının mümessillerine teslim etmek düşünce
sinde olmadığını tezahür ettirmiştir. 

Bu tezahür karşısında, tarihen tasfiye 
edildiklerini bir türlü idrak edemiyen devri sa
bık adamları, başında ve içinde bulundukları si
yasi teşekkülü Türk milletinin meşru iktidarını 
gayrimeşru ve gayrikanuni yollarla düşürmek 
fikrine dayanan bir mücadeleye sevk etmeye 
çalışmışlardır. 

1957 seçimlerinin akabinde ve ondan daha 
sonra bu gayrimeşru teşebbüslerin ileri tezahür
lerini tesbit eden Demokrat Parti Meclis Gru-
pu, Cumhuriyet Halk Partisinin sevk ve idare
sini deruhte etmiş bulunanlara 11 Ağustos 1958 
tarihli tebliği ile, gayrimeşru mücadele usullerini 
terk etmeleri hususunda katı ihtarını vermiş bu
lunuyordu. 

Buna rağmen kaybettikleri iktidarın kamçıla
dığı ihtiraslarla gözleri kararmış ve meşru bir 
seçimle iktidara gelmek ümidini tamamiyle kay
betmiş olan C. H. P. idarecileri, bu son iktidarın 
Türk milleti adına ifade ettiği azim ve kararın 
mahiyetini bir türlü idrak edememişler ve 7 
Nisan 1960 tarihli Grup tebliğinde de tebellür 
ettirildiği gibi, 11 Ağustos 1958 tarihli tebliğin 
neşrini icabettiren noktadan çok ilerilere geçmiş
lerdir. 

Hiçbir kanuni salâhiyete sahibolmamalarına 
.rağmen, umumi seçimlerin bu ilkbahar ortaların
da yapılacğım bizzat ifade ederek ortaya atılan bu 
idareciler, emirlerinde bulundurdukları teşki
lâta jbu seçimleri her türlü baskı usullerini, 
gayrimeşru tedbirleri, kardeş kavgalarını da
hi mubah ^görerek, milletin istinatgahını teşkil 
eden devletin bütün müesseselerini ya tahrik 
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veya tahribetmek baJlıasına da olsa liııhakkak 
kazanmak hedefine göre harekete geçirmiş bu
lunuyorlar. • . 

Bir kısım basın ibu gayrimeşru gayenin ta
hakkuku uğrunda G. H. P. ile iş birliği halin
de 'bulunuyor. Bu. basın umumi efkâjrı aldatı
yor. Hâdiseleri tahrif ediyor. Her tüflü yıkıcı 
faaliyetleri teşvik eden yazılara sinesinde yer 
veriyor. Mücrimlerin müdafaasını uhdesine ala
rak cemiyetin temellerini kökünden sarsıyor. 

Gaziantep, Zile, Uşak, İstanbul, Yeşilhisar 
hâdiseleri 'gibi Devletin emniyet ve; asayişini 
birinci derecede tendideden, Türk milletinin 
itibar ve şerefine karşı da ıbirer tecavüz mahi
yetinde olan (hâdiseler umumi efkâra hürriyet 
ve demokrasi mücadelesinin şerefli bir sayfası, 

=ve bunların tertiplileri birer kahraman fgiıbi 
takdim olunuyor. Memleketin emniyet ve asa
yişini korumakla vazifeli olan memurlar, kanun
ların tatbikatı ile vazifeli mahkemeler ye Ihâkim-
ler baskı ve tehdit altında veya türlü iğvalar-
la kanunların âmir hükümlerini yerine getir
mekten alrkoTimak isteniyor. Orduyu siyasete 
karıştırmak, ordu kuvvetlerini emir ye kanun 
dinlemez bir ihale getirmek için gayretler sarf 
.olunuyor. Türkiye tarafından oldtığu gibi 
NATO'ya dâhil (bütün memleketler tarafından 
kabul edilmiş olan, «Kuvvetler statüsüne dair 
Sözleşme» nin tatbikatı ele alınarak veya mem
leketimizde vazifeli ıbulunan Amerikan kuvvet
leri mensuplarının jrzlara ve namuslara tasad-
di etmekte oldukları iftirası yaygın bir surette 
işlenerek, Türk - Amerikan dostluğunun sarsıl
masına, dolayrsiyle, NATO camiasında mevcut 
vahdetin bozulmasına ' çalışıl ıyor^ Seçimlerde 
namuslu vatandaşların iradesini tam bir hürri
yet içinde izhar etmelerine mâni olnia'k üzere 
şerirler ve sabıkalılardan müteşekkil silâhlı si
yaset çeteleri hazırlanıyor. Hücre üstlüyle ça
lışan .kollar kuruluyor ve bu kolların.kurulma
sı meşru bir hareket olarak açıkça müdafaa olu
nuyor. 

Yukarda/ sayılan hususlar O. H, P. nin si-
• yasi mücadelede meşruiyet hudutlarpıı fazla-

siyle aşmış olduğunu tesbit etmektedir. .... .. 

Türkiye'de devamlı ve müstakar bir demok
ratik idare • kurulması ve bu idareniîı sağlam 
temeller üzerine oturtulması 'her şeyden evvel 
meşru'bir iktidara karşı gayrimeşru mücadele 
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usul ve imkânlarının tamamiyle bertaraf edil
mesine 'bağlıdır. Bugüne kadar cereyan eden 
hâdiseler, Türkiye'de mer'i kanunların, suçları 
takip ve tecziye etmekle mükellef müessese ve 
kurulların bu fenalıkları önleyemediği kanaati
ni veriyor. Bu sebeple hâdiselere derinden ve 
bütün teferruatiyle nüfuz ederek, Türkiyede 
siyasi huzur ve istikrarın sağlanması için gerekli 
tedbirleri almak' üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin işe el koyması zaruri ve lüzumlu gö
rülüyor. 

Memleketin emniyet ve selâmetinin, huzur 
ve asayişinin yukarda tafsilen izah edildiği şe
kilde tehlikelere mâruz bırakıldığı bir devrede 
T. B. M. M. nin, Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile 
kendisine tanınan bütün haklarını bir anda eli
ne alarak, yukardan beri tadadolunan son de
recede ehemmiyetli meselelere vazıyed etmesi 
artık kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiş bulu
nuyor. 

Memlekette hakiki bir hürriyet nizamının 
kurulması, huzur ve sükûnun tesisi, seçimlerin 
hiç kimsenin şüphesine, tereddüdüne, endişesine, 
korkusuna, itimatsızlığına en küçük bir imkân 
bırakmıyacak salim, temiz ve - dürüst şartlar 
içinde yapılması, nihayet gittikçe büyüyen hâ
diseler halinde kendisini gösteren kanlı kardeş 
kavgalarını önliyecek kesin çarelerin bulunma
sı buna mütevakkıf görülmektedir. 

Bu itibarla, C. H. P. nin : 
A) Meşfü iktidarımızı, alelûmum devlet 

vazifelerini, Türk kadınlarını, dost ve mütte
fiklerimizi en iğrenç isnatlarla kötüleme usul
leri de dâhil olmak üzere, çeşitli ıgayrimeşm. 
ve kanun dışı yollarla halkı kanunları ihlâle, 
kanuni tedbirlere karşı mukavemete, Hüküme
te, idari ve adlî mercilere karşı galeyana ve 
fiilî tecavüzlere teşvik ve tahrik etmek, 

B) Müsait telâkki ettikleri mahallerde 
kendi partilerine mensup bâzı şahısları silâh
landırmak suretiyle iktidar partisinin mensup 
ve taraftarları aleyhine münferit veya toplu 
şekilde baskı yapmaya ve suç işletmeye teşvik 
suretiyle memlekette kanlı kardeş kavgaları
na müncer olan tertiplere başvurmak, 

C) Orduyu sayasete karıştırmak teşeb
büsleri de dahil olmak üzere, memleketin em
niyet ve asayişini korumakla vazifeli olanları 
çiieşitli propoganda, baskı ve vaidler yoliyle 
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vazifelerini ifadan alıkoymaca cüret ve teşeb
büs etmek, 

Ç) Bizim radyo namındaki komünist ra
dyosunu halk partisine ait bir radyo olarak 
göstermek suretiyle halkı bu yayınları dinle
meye sevk etmek ve umumi efkârı bu yahîm 
neşriyatın zararlı tesirlerine mâruz bırakmak, 

D) Bütün bu kanun dışı faaliyetlerini umu
mi efkâra karşı haklı gösterebilmek için T. B. M. 
Meclisinin, onun itimadına mazhar Hükümetin 
[meşruiyetinden halkı şüpheye düşürecek, ve bun
dan da ileri olarak, gelecek seçimlerin de meşru
iyetini şimdiden muallel imiş gibi göstererek ku
rulmuş ve kurulacak iktidarlar aleyhine vatandaş
ları gayrimeşru yollarla tahrik etmek suretiyle iti-. 
matsızlığa ve huzursuzluğa sevk etmek, 

E) Hücre teşkilâtı ile işliyen gizli kollar 
kurmaya çalışarak, yukarda mâruz faaliyetleri 
daha müessir «bir hale getirmek, 

Suretleriyle giriştiği yıkıcı, kanun dışı ve gay
rimeşru faaliyetleriyle; 

F) Aynı maksat ve gayelerle ve neşir yolu 
ile faaliyette bulunarak, Cumhuriyetdmizn ve 
genç demokrasilinizin fikrî ve mânevi temellerini 
tahribeden, Devletin ve cemiyetin ana müessesele
rini şantaj, baskı ve tehdit suretiyle işlemez bir 
•hale getirmek, hakikatleri tahrif etmek, yalan neş
riyatta bulunmak suretiyle memleketin siyasi, ik
tisadi, malî, içtimai hayatını tehlikeye mâruz bı
rakan bir kısım hasının; 

Bünyesini; çalışma tarz ve metotlarını ve ka
nunlar muvacehesindeki tutumunu ve.hu kanun
ları işlemez hale getirmek hususundaki gayrimeş
ru faaliyetlerinin ve yukardan beri tafsilâtı ile 
arz edilen ahvalin önlenmesini gayrimümkün kıl
makta olan sebeplerin mahiyetini tetiMjk ederek 
elde edeceği neticeleri T. B. M. Meclisine bildir
mek üzere, Dahilî Nizamnamenin 177 nci maddesi 
hükümlerine göre 15 kişilik bir tahkikat encü
meni kurulmasını; bu encümenin T. B. M. Mecli
sinden veya adlî mercilerden ayrıca karar istihsa
line lüzum olmaksızın, Dahilî Nizamnamenin 16 
nci babında yer almış bütün salâhiyetlerle teçhiz 
olunmasını; tahkikatın selâmetle cereyanımı temin 
bakımından ve tahkikatın devamı müddetinö mak-
sur ve münhasır olmak üzere Türkiye'deki her 
türlü siyasi hareket ve faaliyetleri durdurma ka
ran da dâhil olmak üzere lüzumlu göreceği bil
cümle tedbir ve kararları da ittihaz etmeye ve 
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icabında Meclis dışımda da faaliyette bulunmaya 
yetkili kılınmasını vo ayrıca mesaisini üç ayda 
ikmal etmesini arz re teklif ederiz. 

14 . I V . 1960 
Bursa Mebusu Denizli 'Mebusu 

Mazlum Kayalar Baha Akşit 

REİS — Söz, Mazlum Kayalar'ındır. 
MAZLUM (KAYALAR (ıBursa) — Muhterem 

arkadaşlar, takririmiz vâzılh olduğu halde imza sa
hibi sıfatiyle söz almış (bulunuyorum. Tahkikat 
•açılmam t&leibimizin mesnetlerini tenkil eden ımad-
di vakıalar, hâdiseler bütün milletin gözü önünde 
cereyan etmiştir. Takriırimiz 3 ıgün önce neşredil
miş ve münderecaitı herkesçe malûm olmuştur. 
Ben bu konuşmamda daha ziyade bâzı usul ve tat
bikat 'meselelerine temas edeceğim. Ancak bundan 
önce birkaç noktayı bilhassa belirtmek isterim. 
Muhalefet ve ona mensup matbuat bir ızamandır 
Demokrat Partinin şiddet tedbirleri peşinde ol
duğunu, propaganda kuvvetiyle umumi efkâra 
telkin etmeye çalışmaktadır. Böyle bir şeyin varit 
bulunmadığı blifiil ve bilıbedaha sabittir. 

Bilhassa bir küsur 'yıldan beri inkişaf seyrini 
ısrüratlendiren millî birlik karşısında C. H. Partisi 
idarecileri büyük bir telâşa düştüler. D. P. ikti
darını yıkabilmek için Devletin temellerini ve 
millî birlik ve haysiyeti sarsacak »vasıtaları dahi 
mubah gören bir zihniyet içinde mozbuhane hare
ketlere başvurmaya başladılar. Bunları mazur 
gösterebilmek için, aıslâ beslemediğimiz ve hikme
ti teşekkülülmıüzle kabili telif olmıyan maksatları 
bize atıf ve isnadetmeyi bir çare saydılar. 

Bir insanın kendi niyetlerini başkalarına da 
izafe "etmesi beşeri bir haldir. 1946 'seçimlerinin 
failleri 1954 ve 1957 tecriibelerâne rağmen, D. P. 
ye karşı tahmine müsrtenid iftiralarla, insan hak
larına tecavüz teşkil eden şiddet ve tahrik hare
ketleri ve yıkıcı faaliyetleri için birer gerekçe te
darikine çalıştılar. Halbuki partimiz ve Grupn-
muız bugıüne kadar bunları müşahede ve tesbit ile 

* İktifa etti. 
Artık bu şiddet hareketlerine karşı tedbir al

ma zamanı gelince de kendi Grnpunda verilen bir 
kararla möselâ mülga Takriri sükûn Kanunu ve
ya ona benzer hükümleri yürürlüğe koyacak bir 
teklif ile Büyük Millet Meclisine gelmesi mümkün 
iken bunu yapmadı. Bakınız 1927 yılı Martında, 
yani ortada no bir isyan ve ne de bir kıyam kal-
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mamış olduğu bir devirde Takriri s'ükûjı Kanu
nunun iki sene müddetle daha temdidi hakkında 
sevk edilen kanun lâyihası münasebetiyle o za
manki Başvekil İsmet Paşa, lâyihayı Meclis Kür
süsünden nasıl müdafaa ediyordu : İki 3\4fart 1927 
tarihli zabıtlarından aynen okuyorum : (|... Gerek 
evvelki müşahademizde tahmin ettiğimi? gibi vo 
gerek bilâhara vukuat ile teeyyüdettiktfen sonra 
anlaşılmıştır ki; iki sene evvel karşısınd|a bulun
duğumuz hâdisenin en mühimi Şeyhsajt İsyanı 
ile tebarüz eden hareketi fiiliye değil jidi. Asıl 
tehlike memleketin umumi hayatında hjâsıl olan 
teşevvüş ve tezebzüp idi. 

Bu, memleketin birçok zamanlardan beri ha
yatı siyasiyesine arız olan başlıca derttir. Memle
ketin tekâmülâtma ve samimî ıslahatçıların bü
tün gayretlerine mâni olan, asıl engel ol^n budur 
ve küçük ihtirasatı işletmeye alışmış, njütereddi 
münevverlerle, hürriyeti vicdanı başkalahnın vic-
daniyatma tecavüz için vasıta addeden siyasetçi
lerin faaliyetidir.) Ayni zabıtlarda de^am eden 
bu beyanattan başka parçalar daha okuyacağım. 
(Cumhuriyet kanunlarının seyir ve seyahat için 
ve teşkilât için verdiği birçok imkânların memle
ketin bünyei içtimaiyesini tahribedecek hattı ha
reketler perde olduğunu gördüğümüz zurnan ha
kikaten mütehayyir olmuştuk. Bizim Takriri sü
kûn Kanunu tatbikatı esnasında müteel|imen va
ziyet aldığımız işlerden birisi, mukabil teşkilâtı 
siyasiye üzerinde ittihazı karâr etmek mecburiye
tidir. Böyle bir mecburiyete düşmemejc için ne 
kadar cebri nefis ettiğimizi ve ne kadar Sarfı gay
ret ettiğimizi evvelce arz etmiştim. Vesikaları ve
rirsem muarızlar bile kabul eder.) 

İsmet Paşanın bu beyanatından son pir parça
yı daha okuyacağım : «Efendilerim, birçok de
virlerde büyük hâdisat zamanında birçok hüsnü
niyet erbabı mahza zaıf ve tereddüde jdüçar ol
duklarından dolayı, yalnız kendilerini <$.egil, mil
leti de, büyük milleti de felâketten kurtiramamış-
1 ardır.» 

İsmet Paşanın aynı maksatla parti ^rapunda 
yaptığı konuşma daha enteresandır. B^n Meclis 
zabıtlariyle iktifa ettim. j 

İşte muhterem arkadaşlarım, Halk partisi ik
tidarı o zaman memleketi kurtaracak çareyi Ata
türk'ün büyük otoritesine rağmen Takıfri Sükûn 
Kanununda buluyordu. Gerçekten zamajmnda alı
nan bu tedbirler sayesindedir ki, Cumhuriyetimiz 
kurtulmuştur. Ancak D. P. iktidarı 1927 deki sart-

— 192 — 



İ : 68 18.4. 
İanıı daha teşkilâtlı bir surete alıp yürümesine, o ; 

günkü Başvekilin bilhassa 1957 den bu yana, rol ! 
değiştirerek makûs istikamette çalışmasına rağ
men ne yapmıştır? 

Bugün huzurunuza bir tahkikat takriri ile 
geliyoruz. Parti grupları Meclis demek değildir, ı 
müzakereleri, gizlidir. Milletin yegâne ve haki
ki mümessili olup millet namına hakkı hâkimi
yeti istimal eden Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne aleni bir surette müracaat ederek hâdiselere 
el koymasını ve teşkil edeceği dosyalarla gerek
li karan almasını istemek ne kadar hukuki, meş
ru ve Anayasaya hürmetkar bir yolda olduğu
muzun en büyük delilidir. («Bravo Kayalar» I 
sesleri, sürekli alkışlar) 

Buna rağmen Halk Partisinin bizden sonra 
Meclise gönderdiği takrirde söyledikleri çok şa
yanı dikkatti i'. Okuyorum : (Bu suretle bütün 
ümidini yanlış bilgilerle, tek taraflı beyan ve 
iddialarla, en kaba ve gülünç istinatlarla tahrik 
ettiği ve hem davacı hem de hâkim rolü oynat
mak istediği dar bir siyasi heyete, kendi Meclis 
grupuna bağlamış görünmektedir.) 

Arkadaşlarım; kast, umuru batmadandır... Fa- I 
kat ortadaki bütün delillere rağmen, Halk Partisi 
bize kendi maksatlarını, gözü kapalı bir surette I 
izafeye devam etmektedir ve edecektir. Bizim Bü- I 
yük Millet Meclisine geldiğimizi gördükten sonra I 
dahi bunları söyliyebileu bir partiye diyecek 
sözümüz kalmamıştır. (Soldan, sürekli alkışlar, I 
bravo sesleri) Acaba takririmizin istediği tah
kikat salâhiyet bakımından münakaşa edilebilir I 
mi?.. Bu nokta üzerinde fazlaca durmaya lü- I 
zum olmadığı kanaatindeyim. Zira Ziraat Ban
kası kredi muameleleri hakkında açılan bir tah- I 
kikatı tahrik etmiş olan muhalefetin buna bir I 
itirazı olmaması gerekir. Bahusus bizim takri- I 
rimizi gördükten sonra hazırladıkları ve dün- I 
kü gazetelerde intişar eden kendi takrirleriyle I 
bunu münakaşa edebilmek hakkını büsbütün I 
kaybetmişlerdir. Bakınız bu takrirlerinin 20 nei I 
maddesinde ne diyorlar; aynen okuyorum : «D. I 
P. Genel Başkanı şahsi hâkimiyetini tesis ede- I 
bilmek ve kendi partisi içindeki murakabeden I 
bile kurtulabilmek için partisinin büyük kon- I 
gresini, kanun ve tüzük hükümlerine rağmen lop- I 
latmamıştır.» j 

Görülüyor ki; Halk Partisi bir partinin iç- I 
işlerinin dahi Meclis tahkikatına mevzu teşkil I 
edebileceği kanaatindedir. Biz bu kadar ileri bir I 
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talepte bulunmadık. Mevcudiyet hakkım ka
nundan alan teşekküllerin Devletin temellerini 
vo millî birliği sarsmıya müteveccih fiili, aleni 
ve hafi hareketleri üzerinde bir tahkikat açmak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi için gayrikabili 
münakaşa bir salâhiyet teşkil eyler. 

Bu noktayı tesbit ettikten sonra takririmizin 
tarihe mal olacak ulvi maksatlarından birini de 
belirtmeme müsaade etmenizi rica edeceğim. 

İktisadi Vaziyetin beklenen inkişaf merhale
lerini kaydetmeye başlaması ve D. P. ye ilti
hakların büyük bir vüsat ve sürat iktisabeyle-
mesi karşısında daha bir hayli vakti olan me
bus seçimlerini öne alacağımız endişesi Halk 
Partisini telâşa düşürmüştür. Belki de bu endi
şe ile, seçimlerin medenî iklimini yok etmeye sa
vaştılar ve bir bakıma bunda muvakkaten mu
vaffak da oldular. Bu bahiste Grupumuzun nok-
tai nazarı takririmizin şu paragrafında tebellür 
etmektedir. Okuyorum : 

«Memlekette hakiki bir hürriyet nizamının 
kurulması, huzur ve sükûn tesisi, seçimlerin hiç 
kimsenin şüphesine, tereddüdüne, endişesine, 
korkusuna, itimatsızlığına en küçük bir imkân 
bırakmıyacak salim, temiz ve dürüst şartlar 
içinde yapılması, nihayet gittikçe büyüyen hâ
diseler halinde kendisini gösteren kanlı kardeş 
kaçgalarını Önliyecek kesin çarelerin bulunması 
buna mütevakkıf görülmektedir.» 

Tarih, partimizin bu itina ve feragatini al
tın harflerle kaydedecek, milletimiz ve dünya 
umumi efkârı da bunu takdirde gecikmiyecektir. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, teşkilini is
tediğimiz Tahkikat Elncümeninin haiz olacağı 
yetkiler bakımından takririmize dercettiğimiz 
kayıtların mahiyeti üzerinde birkaç söz söyle
meme sıra gelmiştir. 

Bugün Ziraat Bankası kredi muameleleri 
hakkında Dahilî Nizamnamenin yine 177 nci 
maddesine tevfikan faaliyette bulunan bir Tah
kikat Encümeni vardır. Bu, Adliye Encümeni
dir. Bu encümenin üçte bir âzası muhalefete 
mensuptur. Bu encümenin Dahilî Nizamname
nin 16 neı babında yazılı salâhiyetleri haiz ol
duğu ittifakla kabul edilmiş ve ayrılan ihzari 
Komisyon neşriyat, seyahat memnuiyeti koy
mak, bâzı işleri durdurmak v. s. gibi birçok hu» 
suslarda tasarruf atta bulunmuştur. 
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Binaenaleyh bizim takririmizde Dahilî Ni

zamnamenin 16 ncı babmdaki yetkilerden v. s. 
bahsetmemiz sarahati teminden, mevcut salâhi
yetleri teyitten başka bir maksadı istihdaf etme
mektedir. 

Bu salâhiyetler, nihai karakterde olmamak 
ve tedbiri ihtiyati mahiyetinde kalmak kaydiyle; 
tevkif, neşir yasağı, her türlü hareket ve faa
liyetleri tatil gibi hususları da tazammun eder. 
(Soldan, doğru sesleri) 

Esasen T. B. M. M. Tahkikat komisyonları
nın kendilerine Umumi Heyetçe mevdu işi se
lâmetle ifa edebilmesi neye mütevakkıf ise bun
ları ayrıca tasrihe lüzum olmadan yapması yal
nız hakkı değil vazifesidir de. 

Bu izahatı bisud usuli münakaşaları müm
kün olduğu kadar önlemek üzere sunmuş bulu
nuyorum. Büyük Meclisin en isabetli kararı 
vereceğinden, Devletin bütünlüğünü, millî bir
liği, vatanın menfaatlerini ve demokratik rejimi 
koruma hususundaki azim ve kararını dünyaya 
ispat ve tarihe mal edeceğinden emin olarak he
pinizi hürmetle selâmlarım, muhterem arkadaş
larım. (Soldan, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

BEİS — Bu mevzuu ilgilendiren, şimdi, bir 
takrir aklını. Okuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Tahkikat önergesi hakkında söz istiyorum. 

Malatya Mebusu 
îsmet İnönü 

REİS — Şimdi öğrenmek istiyorum : Grup 
adına mı, şahsınız adına mı? (Sağdan şahsı adı
na sesleri) 

O halde daha evvel Suphi Baykam söz iste
miştir. Söz onundur. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Ben sıramı 
İnönü'ye veriyorum. 

REÎS ~ Buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 

Bey, söz rica ediyorum. 
ÎSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlar; iç politikada huzuru tesis etmek me
selesi, Büyük Millet Meclisinin eski bir kaygu-
sudur. Biz bu konuda mütaaddit teşebbüsler 
yaptık. Hattâ bunun için Büyük Millet Meclisi
ni fevkalâde toplantılara davet ettik, fakat bir 
türlü iç politikada huzuru tesis etmek için hü
kümeti karşıkarşıya ne tedbir bulmak lâzım-
geldiği konusunda müzakereye sokamadık. Ha-
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kikatte bu çıkmaz bir noktada düğümleniyordu. 
İktidar iç politikada huzuru tesis etmek için 
daima emrivaki olarak getirdiği kanunların, 
tatbik ettiği usullerin evvelemirde kabul edil
mesini şart koşar. Biz iç politikada huzuru te
sis etmek için her tedbirden evvel bütün vatan
daşların siyasi kanaatleri ne olursa olsun, Dev
let kapısında, kanun önünde, fiilî olarak, eşit 
muamele görmesini şart koşarız. Bu esası fiilî 
olarak kabul eden bir iktidarla iç huzuru alâ
kadar eden bütün meseleleri teferruatı ile gö
rüşüp bir hal çaresine götürmek mümkündür. 
İktidar, bütün vatandaşlara siyasi kanaatleri 
ayrılığını düşünmeksizin Devlet kapısında ve 
kanun önünde eşit muamele etmek mecburiye
tini fiilen şimdiye kadar kabul etmemiştir. 
(Sağdan : «Bravo» sesleri), (Soldan «asla asla» 
sesleri) (Gürfültüler) 

NUSRET KURUOĞLU (Sinob) — O senin 
zamanında idi Paşa.. 

REİS — Arkadaşlar; sıralardan müdahale 
etmiyelim. 

İSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — İç politikada 
huzursuzluk meselesinin çözülmeye başlamasına 
engel olan başlıca düğüm budur. 

Grup başkanlarının getirdikleri önerge ile 
iktidarın bu zihniyetinden, alışılmış tabiriyle, 
partizan idare zihniyetinden doğmuş bulunan 
bir vesikayı müşahede ediyoruz. (Sağdan, bra
vo sesleri) Bu önerge kabul edildiği andan iti
baren siyasi hayatımız tamir ve deva kabul et
mez bir uçuruma atılacaktır. (Sağdan, bravo 
sesleri) önergenin temeli muhalefeti, hususiy
le C. Halk Partisi ve basını itham etmeyi esas 
alıyor ve birtakım tedbirler teklif ediyor. Esa
sen tahkikat açılması talebinin, İçtüzüğün işa
ret ettiği maddeler ile bir münasebeti yoktur. 
Bir hâdise hakkında Meclis bilgi edinmek ister
se bir heyet teşkil eder. Tahkikat önergesi sa
hipleri bahsettikleri hâdiselerde geniş bilgi sa
hibi olduklarını ve senelerden beri bu bilgjye sa
hip bulunduklarını iddia ediyorlar ve söylüyor
lar. (Soldan noksan sesleri) Ondan sonra 177 
nci maddeye göre bilgi edinmek üzere kurulan 
bir tahkikat önergesi veriyorlar. Ve bilgi edin
mek üzere kurulacak bu tahkikat encümenine 
fevkalâde salâhiyetler istemeye kalkışıyorlar. 
öyleki bu bir tahkikat encümeni halinden çıka
rılıyor, memleketi idare eden başlıbaşnia bir 
otorite haline getiriliyor. (Sağdan : Bravo ses-

— 194 — 



1 : 58 18.4 
leri) Bu mevzuun tahliline girmeden evvel biz 
muhalefet olarak hangi mükellefiyetler- ve mü
eyyideler halinde çalışırız; kısaca Büyük Mil
let Meclisine arz etmek için müsaade isterim. 

Biz. Büyük Millet Meclisinde milletvekilliği 
vazifesiyle, hepimiz beraber, bütün arkadaşlar 
beraber, mükellef bulunuyoruz. Bu vazifeyi ifa 
ederken encümenlerde, Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünde içtüzük hükümlerine bağlıyız, iç
tüzük hükümlerinin tatbiki bağımsız Meclis 
Başkanının elindedir. Bu müeyyideler altında 
vazife görürüz. Bunun dışında Büyük Millet 
Meclisindeki çalışmalarımızda hiçbir kayda bağ
lı değiliz ve hiçbir kaydı kabul etmeyiz. (Sağ
dan : Bravo sesleri) 

İktidarla muhalefet olarak karşıkarşıya ge
lirken talbiatiyle birbirimizle daimî olarak, hiç 
olmazsa çokluk olarak tartışma halindeyiz. Çün
kü iktidar icra mevkiindedir. Küçük, büyük bü
tün âmme hizmetlerinden suâl ve hesaba cevap 
vermek mecburiyetindedir. Her milletvekili gibi 
"biz de bu hakkımızı kullanırız ve bu yüzden onun
la daimî bir tartışma halinde oluruz. 

Buradaki fikirlerimizden, itirazlarımızdan 
ve beğenmediklerimizden; iktidara mensubolan-
lar bizi hiçbir suretle itham etmeye salahiyetli 
değillerdir. (Soldan; «Aaa» sesleri) 

Meclis dışında nasıl çalışılır? Cemiyetler Ka
nunu ile kabul edilmiş Nizamnamemiz vardır. Bu
nun hükümleri dâhilinde çalışırız. Kanunların 
tesirleri ve hükümleri altındayız. Ayrıca himaye
de, kontrolde ve hükümde adaletin tesiri altında
yız. (Sağdan, Ibravo sesleri) Bunun dışında hür 
vatandaş olarak hiçbir kayda bağlı değiliz. (Sağ
dan, alkışlar, bravo sesleri) 

Bir son hakem vardır. O da seçimle vatanda
şın karşısına parti olarak, ferdolarak kendimizi 
arz etmektir. Eşit haklar içinde dürüst bir se
çimin neticesine boyun eğmeye mecburuz. (Sağ
dan, alkışlar) Devletin, idarenin temelini böyle 
bir seçim teşkil eder. Böyle bir seçimi tahakkuk 
ettirmek için senelerce uğraştık, netice aldık, 
kendimize düşen vazifeleri tâyin ettik ve bu isti
kamette devam edeceğiz. 

önerge ne istiyor? Türkiye'deki her nevi si
yasi teşekküllerin icabında durdurulması yetki
sinin ve lüzum gördüğü bütün tedbirleri almak 
salâhiyetinin verilmesini istiyor. Her nevi siya
si teşekküllerle... (Soldan, Paşa, «siyasi faaliyet» 

1960 Ö : 1 
sesleri) önergede söylenen şudur dinleyiniz: 
Tahkikatın selâmetle cereyanını temin bakımın
dan ve tahkikatın devamı müddetine maksur ve 
münhasır olmak üzere Türkiye'deki her türlü si
yasi hareket ve faaliyetleri durdurmak kararı da 
dâhil olmak üzere lüzumlu göreceği bilcümle ted
birleri ve kararları ittihaz etmek salâhiyeti.... 
(Soldan, şimdi tamam Paşa, faaliyet deniyor, ses
leri) Kimdir bu siyasi teşekküller? (Soldan, faa-
liyeL faaliyet sesleri) • 

REİS — Hatibi ne sizler ne de Riyaset Diva
nı anlıyabilmektedir. Lütfen sükûneti temin ede
lim ve hatibi dinliyelim. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Yukarda sâ  
yıldığma göre, şikâyet edilen siyasi teşekkül, C. 
H.P. sidir. 

Şimdi önerge sahipleri diyor ki, C. H. P. 
hakkında icabında faaliyetleri durdurmak da dâ
hil olmak üzere her türlü kayıtları koymak için 
ve lüzum gördüğümüz her türlü tedbirleri almak 
için salâhiyet isteriz. 

Şimdi arkadaşlar, 'böyle bir salâhiyet istemek, 
insanların dün, bugün değil, yüz bin sene evvel
den beri reddettikleri, bir anlayıştır. Bu hem 
hukuk prensibine aykırıdır. Bir insan hem dava
cı, aynı zamanda hükümcü ve aynı zamanda tat
bikatçı olmaz. Davacı olan bu encümen hükmü
nü vermiş olduğu halde bu hükmü tatbik etmek 
için de salâhiyet istiyor. Bu salâhiyet bütün hu
kuk telâkkilerinin dışındadır, Anayasanın üstün
de ve kanun dışındadır, düpedüz gayrimeşru bir 
taleptir. (Sağdan, bravo sesleri ve alkışlar) 

ALI DEDEKARGINOĞLU (Çorum) — Mee-
lisin kararı gayrimeşru olmaz. 

RElS — Arkadaşlar müsaade edin, meşru 
mu, gayrimeşru mu vereceğiniz karara bağljdır. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Milletvekili 
olarak böyle gayrimeşru bir tasallutu kabul et-
miyeceğiz. (Sağdan, alkışlar ve bravo sesleri) 
Vatandaşlara, kanunların, adaletin, Anayasanın 
dışında haksız, kanun dışı, geyrimeşru salâhi
yetle yapılacak müdahaleleri kabul etmemelerini 
söyliyeceğiz. (Sağdan, alkışlar) önergede sırala
nan isteklerin hiçbir hukuki değeri yoktur, hiçbir 
insani değeri yoktur. (Sağdan, bravo sesleri) Za
ten karşıkarşıya gelirken, birbirlerimizin yaptık
larına kusur bulmak, tenkid etmek suretiyle si
yasi hayat devam ederken; gruplardan birinin, 
söylediklerini fiilen mahkûm edecek mevkie di-
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gerinin peşinen geçmesi hiçbir hukukla kabili te
lif olmıyan bir harekettir. 

Arkadaşlar, şimdi bu salâhiyetlerle teşkil 
edilen Encümenin bir hususi karakteri vardır. 
Bu Encümen, Hükümetin üstünde, Büyük Millet 
Meclisinin üstünde bir baskı rejiminin bünyesi 
olacaktır. (Sağdan, bravo sesleri) Bu talep ger
çekleşirse; hesapsız, mesuliyetsiz, rasgeldiği va
tandaşı hapsetmek istiyecek, istediğine söyle di
yecek, istediği kâğıtları alacak, bu suretle mem
lekette bir dehşet idaresi fiilen kurulacaktır. 
(Sağdan, bravo sesleri.) Bu halin ilbret verici bir 
dersi vardır. Şiddet tedbirleri diye medenî bir 
cemiyette ne tedbir bulunsa, mademki, onun tat
bik edilmesi için bir hâkime havale edilecek, bir 
başka Devlet memuru bunun icra vasıtası olarak 
bu teklifi yapanlann arzu ettikleri neticeyi elde 
etmeleri mümkün değildir. (Sağdan, bravo sesle
ri) Ne yaparsanız yapın, hâkimin karşısına gidi
yorsunuz, hâkime budur, budur diyorsunuz, ni
hayet adam, görülen lüzum üzerine, (bir saat son
ra emekliye ayrılacağını bildiği halde nihayet 
foir gün geliyor, «yapamam» diyor. (Sağdan, bra
vo sesleri alkışlar) 

önerge bu Devlette hiçbir müesseseye itimadı 
olmadığını söylüyor. (Sağdan, bravo sesleri) Dev
let memurlarına itimadı yoktur, adalete itimadı 
yoktur, orduya itimadı yoktur. (Sağdan, bravo 
sesleri) Hiçbir müesseseye itimadı olmıyan bu 
otorite, bu idare eşit olmıyan seçimlere kararlı 
olduğu halde seçime gitmeye dahi cesaret edemi
yor. (Sağdan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) Mil
letin reyleriyle azlıkta kalmış olan bu iktidar, 
bugün Devletin bütün müesseselerinde ve umumi 
efkârın katî hükmü ve kanaati karşısında bir kad
ro halinde kalmıştır. (Sağdan, bravo sesleri al
kışlar) 

Ne isteniyor..? Meclis Tahkikat Encümeni na
mı altında bir baskı idaresi kurmak istiyorlar. 
Bu baskı idaresi Anayasaya, . însan Haklarına 
karşı teşebbüs edilen gayrimeşru bir darbedir. 
(Sağdan, alkışlar) 

MnJhterem arkadaşlarım; reylerinizi ve
receksiniz, reylerinizle adlarınızı temiz evlât
larınıza bırakmak vaziyetindesiniz. (Sağdan 
bravo, sesleri) Baskı idaresine, millet, bü
tün namuslu teşkilâtı ile bütün sade vatandaş
lar ile mukavemet edecektir. Bu terbir ve bu 
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fetibiri alanlar muvaffak olmıyaeaktır, 
dan, bravo sesleri ve alkışlar) 

REÎS — Samet Ağaoğlu. 
(Samet Ağaoğlu 'Sol tarafın alkışlan ara

sında kürsüye geldi.) 
(Sağdan gürültüler, «Elinde tabanca var» 

sesleri) (Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın Ga
ziantep Mebusu Ali Şahîn'e çanta fırlatması ve 
ayakta şiddetli münakaşalar.) j 

REİS — Susunuz beyler, oturunuz. Sır
rı Atalay, Hasan Erdoğan, size ihtar cezası 
veriyorum. (Şiddetli ve devamlı gürültüler) 

Sırrı Atalay, Hasan Erdoğan, sj-ikûneti 
ihlâl ettiğiniz için size ikinci ihtar cefası ve
riyorum. (Devamlı gürültüler, sıralar üzeriıv 
de münakaşalar) 

Her ikinize de takbih cezası verilmesi için 
reye koyuyorum; (Devamlı münakaşalar) Ka
bul edenler... Etmrycnler... Kalbul edilmiştir. 
(Soldan «Sırrı Atalay, Samet Beye milyon
ları çalan adam» dedi; sesleri) 

Sırrı Atalay'm .12 İnikat için Meclisten çı
karılma cezası ile tecziyesini reye arz edece
ğim. (Sağdan, gürültüler)-

Buyurun Sırrı Atalay, müdafaanızı yapın. 
Arkadaşlar; Riyaset Divanı bilhassa Mec

lisin durumunu ve müzakerenin cereyan tar
zını büyük bir hassasiyetle takip ediyqr. Bit
im görüyorsunuz, inönü -kürsüden inJ3i,- al
kışladınız, kıyameti kopardınız, So^ taraf
tan ses çıkmadı. Samet Ağaoğlu sösj istedi, 
söz verdim. Sırrı Atalay gayet galiz e|lfn-z ile 
sataşmaya başladı. j 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ne dediıj? (Sol
dan, şiddetli gürültüler) 

MEHMET DİLER (Kütahya) — Sbı söy
le ne dediğini. Milyonların mürtekibi Curadan 
konuşamaz, demedin mi? (Soldan, Sağdan, 
şiddetli gürültüler, ve kaynaşmalar) 

SOLDAN BÎR SES — Kanı bozuk jjdam. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Baı^a kam 
bozuk diyenin kanı bozuktur, âdi kjanhdır, 
haysiyetsizdir. Haydi kim söylediyse çıksın. 
Namuslu adamsa çıksın; bunu diyen namus
suzdur, alçaiktır. Haydi çıksın İrim dediyse... 
(Şiddetli, gürültüler) 

RElS -r- Sırrı Bey, siz müdafaanız^ yapın. 
Niçin hâlâ tecavüzde devam ediyorsunuz? 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Samet Bey, kür-
süye geldiği zaman yerimden kendisine; bugün 
milyonların sahibisin, dedim. (Soldan, şiddetli 
gürültüler) Ve diyeceğim. Anlatacağım niçin di
yeceğimi. (Soldan, gürültüler) Ve daima da di
yeceğim. 

Yıl 1950. Muhterem ablaları Tezer Hanımla, 
mebus seçildikleri zaman Ankara'ya geliyorlar. 
(Soldan, şiddetli gürültüler) 

Muhterem Tezer Hanım... (Soldan, çok şid
detli gürültüler) 

REÎS — Size müdafaa için söz verdim. Hâlâ 
bu şekilde konuşmakta devam ediyorsunuz. 
Kürsüden ininiz. 

Arkadaşlar, görüyorsunuz ki, hâlâ bu şekilde 
konuşmakta devam ediyor. Kendisine 12 inikat 
Meclisten çıkarma cezası verilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 12 
inikat Meclisten çıkarma cezası kabul edilmiştir. 
Salonu terk ediniz. 

(Kars Mebusu Sırrı Atalay salonu terk etti.) 
RElS — Buyurun Samet Ağaoğhı. (Soldan, 

bravo sesleri sürekli alkışlar) 
SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Aziz ve 

muhterem arkadaşlarım, mevzuun ehemmiyeti 
ile... 

RElS — Samet Bey, bir dakika müsaade bu
yurun. 

Şimdi Divandaki arkadaşlarım bana haber 
verdiler ve bir çanta getirildi. Hasan Erdoğan 
şu çantayı kaldırmış ve atmıştır. (Şiddetli gü
rültüler) Bu hareketleri gürültüye sebebiyet 
vermek, hakaret etmek ve Meclisin nizamını 
bozmaya çalışmaktır. Bu hal, muvakkaten Mec
listen çıkarma cezasının tatbikini müstelzimdir. 
Kendilerine müdafaa için söz veriyorum. Mille
tin başına attığınız §u çantanızı ahnız,%başmıza 
vurunuz. (Sağdan, gürültüler) 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, evvelâ Reis Beyefendiden bitaraflık 
istiyorum. (Soldan ve sağdan şiddetli gürültü
ler) 

RElS — Riyaset bunca hareketiniz karşı
sında bile size müdafaa hakkı tanıyor, bu ta
rafsızlık değil midir? (Sağdan, soldan şiddetli 
gürültüler) 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Müsaade 
buyurun, müdafaamı yapıyorum. Bunlara se
bep ben değilim. (Sağdan, soldan şiddetli gü
rültüler) 

1 : 5 8 18.4.1900 C : l 
REÎS — Meclisin sükûnetti havasını Ük ih

lâl eden sizsiniz. Müdafaanız ne ise onu söyle
yin. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Bu çatı 
altında ekseriyeti elinde tutanlar memlekette 
ekseriyeti kaybettikleri için... (Soldan, şiddetli 
gürültüler) Dinleyin efendiler D. P. memlekette 
ekseriyeti kaybettiği için, memlekette ekseriyet
te olan partimiz aleyhinde burada tedbir alıyor
sunuz. (Şiddetli gürültüler) (Soldan, «Bu mü
dafaa mı?» sesleri) Müsaade buyurun efendiler, 
niçin çantayı attım onu arz ediyorum. Gazianteb 
Mebusu Ali Şahin Bey tabanca çekti. (Soldan, 
gürültüler) Müsaade buyurun efendim. 

Ben de onun üzerine çantayı attım. Tabanca 
çeken adama ben de elbette çanta atarım. Yum
ruk da atarım. Bu benim hakkımdır. (Soldan, 
gürültüler) Yine de atarım. Mecliste tabanca çe
ken adama çantayı atmak tabiî hakkımdır. (Gü
rültüler) Çünkü başka hak bırakmıyorsunuz, 
elimizde. Bir bu çanta kaldı, müsaade buyurur
sanız onu tabancayı kullananın suratına atmak 
hakkı bizim olsun. (Soldan, şiddetli gürültüler) 

REÎS — Bütün bu ihtarlara ve takbih ceza
sına rağmen gürültülere sebebiyet vermekte de
vam ettiğinden Hasan Erdoğan'ın 6 İnikat 
Meclisten çıkarılmasını reylerinize arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. (Sağdan, gürültüler) 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Reis Bey, taban
ca çekene ceza vermiyorsunuz, ona çanta atana 
ceza veriyorsunuz. 

REÎS — Buyurun Samet Bey. 
Arkadaşlar, oturjun rica ederim. 
HASAN TEZ (Ankara) — Reis Bey tabanca 

çekeni buldun mu? 
NÎHAT SARGINALP (Gümüşane) — Reis 

Bey, tabanca çekilmiş. Tahkik edilsin. 
REÎS — Dinliydim. Sükûnetle dinliydim. 

Arıyacağım. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Reis Bey, 

Reis Bey... 

SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlar... (Sağdan, gürültüler) 

REÎS — Görüyorsunuz, ne kadar sabırsız 
lık gösteriyorsunuz1? Olmaz böyle şey. Bir ma
bedin içinde bulunduğunuzu asla hatırınızdan 
çıkarmayınız, bu hali gören size acır. 
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*" SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, iki arkadaşımızın vermiş bulunduk
ları takrir üzerine başlamış müzakerelerle Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarihinin, Türk de
mokrasisi tarihinin, Türkiye'de Devlet telâkkisi, 
insan haysiyet ve şerefine riayet prensipi tari
hinin çok ehemmiyetli bir gününe girmiş bulu
nuyoruz. Böyle bir günde, beni, şu veya bu yol
dan şaşırtmak ve zihnimi bulandırmak için mev-
zuumuzla ilgisi bulunmıyan sözler atan mebusa 
yalnız acımakla iktifa ediyorum. Bana «Sen su
su*!, sen busun» gibi sözlerle ve Allaha şükür 
Yüksek Meclisinizden geçmiş bulunan bir hesa
bı ima eden mebus, bu suretle ancak âczini gös
termektedir. Ben onu bu aciz denizi içinde bo
ğulmaya bırakarak meseleye geçiyorum. (Sol
dan, bravo sesleri) 

Sözlerime başlamadan evvel Halik Partisi lide
ri İsmet İnönü'nün mâruzatıım. içinde birer birer 
cevaplaıidıracağım görüşlerini bir an için bir ta
rafa bırakarak haleti ruhiyesine dikkat nazarınızı 
çekeceğim. Bu mecalsizlik halidir. (Sağdan, gü
lüşmeler) İsmet İnönü, kürsüde maddi değil, mâ
nevi mecalsizlik içerisinde idi. (Soldan, bravo ses
leri) Mânevi mecalsizlik acıları içerisinde kafa
sının, kalbinin sön isyanlarını haykırmaya çalıştı. 
Fakat artak bu isyanlara, bu kadar pervasızca 
haykırmalara Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
asabı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin azimli ka
ran a»la imkân vermiyeeektir. (Soldan, alkışlar) 
Zâmf işte bogün burada konuşacaklarımız İsmet 
Paşanın, iki saat sonra çıkması çok muhtemel bir 
karar için peşinen, «İtaat etmiyeceğiz» feryadı ile 
bir kere daha tecelli etmiş bulunan zihniyetin 
yarattığı tehlikeden ibarettir. 

Biz, bu mevzuu konuşmak için toplandık, siz 
bu memlekette mazisi ne olursa olsun... (Sağdan, 
gürültüler, birisi künyesini söyledi sesleri, şid
detli gürültüler) 

REİS — Şimdi hal meydanda. İnönü burada 
nete» konuştu dinlediniz. (Sağdan, gürültüler, 
eşek gibi dedi sesleri, bağrışmalar) Arkadaşlar, 
lütfen sükûnetle dinliyelim. İbrahim îmirzalıoğ-
lu size bir ihtar veriyorum. Lütfen arkadaşlar, 
sükûn ve vakar içinde dinlemenizi rica ediyorum. 
Siz de söz alır konuşursunuz, sıralardan konuşma
yınız arkadaşlar. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, aziz Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
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siz, bugün burada Türkiye Büyük Millet Mfeclisi-
ne, onun çıkardığı kanunlara, Devletin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisimin yüksek kararlariyljî yap
tığı hareketlere karşı devam edegelen isyajrı fik
rini muhakeme etmeik için toplanmış büluıjıuyor-
sunuz. Ve İsmet Paşa daha 15 dakika evv^l, ka
rarlarınıza, «İtaat etmiyeceğiz» diyerek kafasın
daki karşı koyma niyetinin yepyeni bir delilini 
elinize vermiş bulunmaktadır. (Soldan, [bravo 
sesleri) Bu sözleri kendisi için, arkadaşları için 
söylediğini kabul edelim. Fakat ne hakkı vjardır, 
kendisinin ve arkadaşlarının dışında, Deivletin 
işlerini sevkü idare etmek mevkiinde bulunap. bin
lerce, yüz binlerce memur zümresini eline almaya? 
Onlar namına konuşma hakkını nereden alıyor? 
İşte taziz arkadaşlar, bugün burada vereceğiniz 
karar bu isyancı ve inhisarcı zihniyeti ebejdiyen 
yok edecektir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 
(Sağdan, ^gürültüler) Türkiye Büyük Milleti Mec
lisinin dışında, hiçbir makam sahibi, Büyült Mil
let Meclisinin murakabesinin dışında, onun itima
dını haiz Hükümetin dışında hiçbir şahıs, ıjnazisi 
ne olursa olsun, «Ben şu zümre namına, bu îjümre 
namına isyan ediyorum, itaat etmiyorum» diye 
konuşmak hakkını haiz değildir. (Soldan, şiddetli 
alkışlar, bravo sesleri) Bütün Türk memurlarını, 
Türk Devletinin işlerini tertemiz ellerinde tıjıtmuş 
bütün Türk Devlet memurlarını bu seviyesi?; itti-
hamldan (tenzih ederim. (Soldan, alkışlar) Mamur
lar ne sizin emrinizde ne benim emrimdedirl. On
lar, kanunların emrindedir, Devletin emrindedir. 
(Soldan, alkışlar) İsmet Paşa diyor ki; «Meclis 
İçtüzüğünün, Cemiyetler Kanununun, adaletin 
hükmü altındayız. Bunun dışında hür vatandaş 
olarak hiçbir kayıtla bağlı değiliz.» 

Arkadaşlar, Anayasanın ve kanunların ötesin
de her fendin insan olarak ve vatandaş olarak bağ
lı bulunduğu, bağlı bulunması lâzımgelen, kanun
larda yazılmamış içtimai ahlâk kaideleri vardır. 
Onlara bağlı olmak mecburiyetindesiniz. Siyasi y 
ahlâk kaideleri vardır, onlara bağlı olmak mec
buriyetindesiniz. Birazdan burada vesikalar oku
yacağım. Görülecektir ki, maalesef İsmet İnönü 
bunlara da bağlı kalmamıştır, bu kayıtlardan da 
kendsiini sııyırmıştır. 

. • . i 

Muhterem arkadaşlarımı, inönü'nün sözlerinde 
dikkat nazarınızdan kaçmaması lâzımgeleıl çok 
ehemmiyetli bir husus, takrirde birer, bireıj gös
terilmiş bulunan ithamlardan hiç birisine cWaP 
vermemiş olmasıdır. Yalnız «Biz Meclis idinde 
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şöyle çalışırız Meclis dışında böyle çalışırız» de- I 
•mekle kaldı. Hayır Paşaım, ne Meclis içinde, İçtü
züğe göre, ne de Meclis dışında kanunlara göre 
çalışmaktasınız. (Sağdan, delil göster sesleri) Di
yor ki, İsmet Paşa; «Takrir kaibul edilirse siyasi 
hayatımız tamir kaibul etmez bir uçuruma gide
cektir.» 

Hayır (muhterem arkadaşlar, takrir kaibul edil
diği andan itibaren Türk siyasi hayatı, 'düşmefk 
üzerinde olduğu uçurumun kenarından çekilip 
kurtarılmış olacaktır. 

Yine İsmet Paşa diyor ki; «Neyi anlamak işiti
yorsunuz, çok şeyler biliyormuşsunuz. Takrir sa
hipleri söylüyorlar, 177 noi madde (bir şeyi öğren
mek içindir, takrirle birçok şeyler bildiğiniz anla
şılıyor.» 

Evet, bildiklerimizi biliyoruz, bilmediklerimizi 
de öğrenmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bildiklerimiz vardır ve 
bildiklerimizin gösterdiği istikametler de vardır. 

Birazdan arz edeceğim. Ağızlarından öyle 
sözler çıkmıştır ki, mebusları ve mesul parti 
idarecileri öyle sözler sarf etmişlerdir ki, öyle 
hareketler yapmışlardır ki, bunlar bildikleri
mizden başka acaba bilmediklerimiz de var 
mı şüphesini yalnız bizde değil, bütün Türk 
milletinin kalbinde uyandırmıştır. (Soldan bra
vo sesleri alkışlar) (Sağdan gürültüler) İşte 
bunları, sormak, bilmediklerimizi öğrenmek için 
bu takriri getirmiş bulunuyoruz. (Sağdan mah
kemeye, mahkemeye sesleri) Mahkemeye diye 
bağırıyorlar. Mâruzâtımın sonunda bu da var. 
Devlet idare etmiş, Hükümet Reisliği, Devlet 
Reisliği, vekillik ve mebusluk yapmış Devlet 
mesuliyeti almış olan insanlar bilmezler mi ki 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün salâhi-
hiyetleri nefsinde toplamıştır. Her şey burada | 
konuşulur. Bunları elbette bilirler. Biraz son
ra İsmet Paşanın eski sözlerinden parçalar 
okuyacağım. İşte en büyük şüpheler uyandı
ran noktalardan birisi de budur. O eski sözleri 
bilenler şimdi, «Bu adamlar ne yapıyorlar, bir 
maksatları var galiba» diye sormaktadırlar. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, çok ehemmiyetli 
bir güne girmiş bulunuyoruz. Bu dakikada is
tisnasın hepimizin iyi bilmesi lâzımgelen gerçek I 
şudur : 

"Türk milleti gözlerini Ankara'ya ve Bü
yük Millet Meclisine dikmiş, kulaklarını ora- | 

- m 

.1960 O : 1 
dan gelecek seslere çevirmiş, bu seslere göre 
istikbalin ne olabileceğini tahmine hazırlanmak
tadır. Türk milletinin bugün bütün dikkat 
ve hassasiyetliyle Büyük Millet Meclisinden çıka
cak kararı beklemesinin sebebi nedir? Neden 
millî bir endişe bütün, hangi fikir ve kanaatte 
olurlarsa olsunlar bütün vatandaşları sarmış 
bulunuyor? Bunu anlamak için gözlerimizi va
tan sathına dikelim ve gördüklerimizi açıkça, 
pervasızca tesbit etmekten asla çekinmiyelim. 
Gerçekleri görmekte düşüceğimiz hata, emin 
olunuz bu millî endişeyi millî bir felâkete gö
türmekte geeikmiyecektir. Vatan sathında gör
düğümüz manzara şudur : 

— İç politika münakaşaları her mevzuun 
üstüne çıkmış bulunuyor, 

—• İç poltika münakaşaları şehir meydan
larından köy kahvelerine, köy kahvelerinden 
harman meydanlarına, parti ocaklarından aile 
muhitlerine, aile muhitlerinden mektep bahçele
rine kadar taşmıştır, 

— İç politika münakaşaları melmeketin şu
rasında burasında yangınlar çıkmasına, kardeşin 
kardeşi kırmasına yol açıyor, 

— Vatandaşlar birbirlerine hasım karar
gâhlar halinde toplanmak üzeredir, 

— Devamlı bir huzursuzluğun pençeleri bü
tün kalpleri sıkmakta, 

— Devlet olarak, başta Büyük Millet Meclisi, 
bütün müesseseler fert ve vatandaş olarak 
ticaret muhitlerinden aile mahremiyetine ka
dar bütün itibar, haysiyet ve şeref mefhum
ları hiçe sayılıyor, 

— İftira, isnat, tezvir, hakaret, küfür siyasi 
mücadele silâhları olarak Devletin karar ve. 
hareketlerinden vatandaş haklarına kadar mad
di ve. mânevi her varlığı tehdidi altına almış, 

— Bir kısmı meydanda, bir kısmı gizli 
membalar, Devlet ve cemiyetimizin meseleleri 
üzerinde akıl ve hayale sığmaz, yüzde biri
nin gerçek olması halinde millî varlığımızın 
bütün mazisi ile ananeleri ile yıkılmış oldu
ğuna hükmedilmek icabedecek dedikoduları dur
madan çocuklardan en yaşlılarımıza , kadar her
kesin kulaklarına, fısıldamakta, 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi, mahiyeti 
ve ona uygun ismi bir tarafa bırakılmış, bir 
parti meclisi olarak gösterilmekte; 

—* Devlet ve Hükümet mefhumları, maıhi-
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yetleri ve isimleri geıie bir tarafa bırakılmış, 
partizanlar grupu olarak yadedilmekte, 

— Hükümet idaresinin ehil olmıyaıı ellerde 
olduğu ve görülmemiş suiistimallerin alıp yü
rüdüğü tezvirleri alabildiğine yayılmakta, 

~~ İktidarın, memleketi yabancılara, hem 
de kendileriyle Türk milletinin hayat ve istik
bali üzerinde sıkı ittifaklar yaptığımız mütte
fiklere satıldığı, yabancı orduların iç hâdisele
re müdahalelerini temin edecek anlaşmalar ya
pıldığı ve Türk kadın ve kızlarımızın yabancı
lara peşkeş çekildiği söylenmekte, (Soldan, tuh.. 
Tuh Allah kahretsin sesleri, namussuzlar, ses
leri) 

— Devletin bütün kuvvetlerine hakaretten 
bağlıyarak karşı koymaya kadar varan tahrik 
ve hareketlere geçilmekte-, 

Aziz arkadaşlarım; işte memleketin manza
rası bu. Bunu Demokrat Partili de görüyor, 
Halk Partili de görüyor, Millet Partili de ta
rafsız da, ecnebiler de görüyor. Türkiye'nin en 
hücra köşesinden İstanbul'a kadar her tarafta 
yapılan propagandalar, telkin edilmek istenen 
haller, şu önergede, beş on maddede tesbit edil
miş bulunmaktadır. Bu kadar ela değil, bu man
zaranın başka bir köşesi var. O köşenin de baş
ka bir manzarası var. O köşeye gözlerimizi çe
virelim. Ne görüyoruz? Memlekette bu manza
rayı yaratan kuvvetlerin bir 'kısmının başında, 
Devleti .ve vatanı uzun yıllar idare etmiş in
sanlar yer almışlardır. Devlet Reisi, Hükümet 
Reisi, vekil olmuş, mebusluk yapmış insanlar; 
bu vasıfları ile Devlet mefhumunun ne oldu
ğunu 'bilen insanlar; 31 Martı, Millî Mücadele
nin arkadan hançerleme devirlerini, iç isyanla
rı görmüş insanlar; şu arz ettiğimden çok zayıf 

kımıldamalar karşısında, bir fes dâvasında, şu 
veya bu şekilde ufak bir sözden dolayı bütün 
bir şehrin meydanlarını haklı, haksız sehpalar
la donatmaktan çekinmemiş, hususi mahkeme
lerde suçlu, suçsuz yüzlerce, binlerce insanı 
mahkûm etmiş ve ettirmiş insanlar, hattâ da
ha ileri gidilerek, suçlu buldukları birkaç ada
mı ele alıp o şahsın içinde bulunduğu bütün bir 
zümreyi toptan yok eden insanlar yer almışlar
dır. 

NUSRET DURAKBAŞA (Maraş) — Devle
tin kuruluşunu kötülüyorsun farkında değilsin. 

HAMDÎ ÖNER (Adana) — Baban bize çok 
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şeyler öğretmişti, ne yazık'ki, size bir şey öğ-
retemenıiş. 

SAMET AüAOĞLU (Devamla) — Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin birçok celsesinde bu 
yolda tarizlere karşı rica etmiştim, tekrar edi
yorum, babamı bırakın, ölmüşleri karıştırma
yın, ölmüşlerin dilleri yoktur, söyliyenıezler, 
Fakat hemen ilâve edeyim ;, babam sağ olsaydı 
ve bu kürsüde bulunsaydı, muhterem lideriniz 
hakkında çok şeyler söylerdi. (Boldan; bravo, 
sesleri, alkışlar), (Sağdan; gürültüler) 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Ne söylerdi? 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) -~ Karış

tırmayın ölüleri. 
REİS — Malatya Mebusu sıfatiyle konuşan 

arkadaşı sükûnetle dinledik. Sükûneti bozma
yın şimdi çok yaaık olur bu tarihî celseye. So
nu nereye gider bu müdahalelerin! 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Aziz ar
kadaşlar; Türk milleti bugün gözlerini Size 
dikmiş olmakta haklıdır. Çünkü Türk milleti, 
ikbalinin en kararmış bir günlünde, ümitlerin 
en perişan bir zamanmda, tarihinde rastlanma
mış hüzünler ve elemler içinde çırpındığı anlarda, 
başında bulunan ve uğranda evlâdını, kanun 
servetini feda etmiş olduğu bir müessesenin ac
zini ve hiyanetmi görerek, ona karşı beslediği 
bütün takdis hislerini kendi içinden büyük bir 
evlâdının rehberliğiyle çıkardığı yeni bil; mües
seseye çevirmiştir. Bu, Türkiye Büyük Miltet 
Meclisi idi.. O günden beri karanlıklar içinden 
yükselmiş Büyük Millet Meclisi, karanlığı yok 
eden ve karanlığı aydınlığa çeviren vasfını asla 
kaybetmedi. Bu vasfı ile Millî Mücadeleyi zafere 
götürdü, Cumhuriyeti ilân etti, inkılâpları yaptı 
ve yine bu vasfı ile onları tehlikelere karşı 
korumasını bildi ve ne zaman, Türk milletinin 
büyük menfaatleri tehlikeye düşmüş ise aslan
lar gibi dikilmek suretiyle ve Türk milletine 
lâyık Meclis olarak bu telılikeleri göğüsledi. İşte 
bunun içindir İd, Türk milleti bugün gözünü 
demin arz ettiğim feci ve korkunç manzara ve 
şartlar karşısında sizden çıkacak karara, haklı 
olarak dikmiş, beklemektedir. 

ŞEMSETTİN ATAMAN (Kars) — Sen de 
inanıyorsun bu söze. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Vallahi 
ben inanıyorum söylediğime, içinizde birçokları 
da bu sözlerime yüzde yüz inanıyorlar. (Sağdan, 
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gülüşmeler, alkışlar) Aranızda arkadaşlarım var-
dır, günün birinde bu dediklerim için beraber 
döğüşmek üzere elele vermiştik. Ne lüzum var 
bunları hatırlatmaya? (Sağdan doğru yolda ses
leri) Ne lüzum vardır, ben Demokrat Partide, 
onlar karşı tarafta. 

Çok muhterem arkadaşlarım, yukardan beri 
arz ettiğim memleket manzaralının şimdi 
size delil ve vesikalarından pek küçük bir kıs
mım uzaklara gitmeden göstermek istiyorum. 
Hepinizin de bildiğiniz bu vesikalar gizli memba-
larm yaptıkları korkunç propagandaların büyük 
kısmının açık membaların neler ve kimler ola
bileceği hakkında fikir vermeye kâfidir. . 

Meselâ, yalnız bir kaç gazetenin son bir aylık 
manşetlerini ve bâzı makale ve fıkralarını ve 
muhalif parti liderlerinin bâzı sözlerini, muha
lif parti idaresinin bâzı tebliğlerini ele alalım. 
Hemen söyliyeyim ki, bütün bunlar gazetelerin 
birinci sayfalarını baştan başa kaplıyan en büyük 
ve simsiyah puntolarla yazılmıştır. 

«ismet İnönü Kayseri'ye girdi.» (Sağdan, 
doğru doğru sesleri) Evet doğru, ben yalan de
medim. «İnönü'nün sözleri» : «Emir kanunsuz
dur, Uşak valisi sizin gibi memurlara beni öldür
mek için emir verdi. Onlar şerefli idiler, va
tanperver subaylardı, bu emri dinlemediler.». 
Diğer bir manşet : «Muhasara yarıldı, Anka'ya 
varıldı. İnönü, vur enirini sen vermiyecek ini
sin» Cevap : «Böyle bir emri vermeden önce 
kendimi öldürürüm.» «İnönü yürüyerek askerin 
arasına girdi. Mehmetçik subaylarla yol veri
yordu.» (Sağdan, doğru doğru sesleri) Doğru, 
doğru... 

Şimdi aziz arkadaşlar, muhterem Büyük Mil
let MeclûL yalnız §u manşetleri okununca Tür
kiye 'nin Kayseri denilen bir köşesinde, hiç de
ğilse o köşesinde isyana benzer, ayaklanmaya 
benzer bir hâdise olduğu ve âsilerin başında İsmet 
İnönü'nün muzafferano Kayseri'ye girdiği, haya
line, zannına kapılmamak mümkün müdür? 

Şimdi arkadaşlarım, gene bu başlıkların 
çıktığı ayna gazetelerden bâzı yazılar okuya
cağım. Bir fıkra; serlevha: Kimin haddine 
«Cümleler» : Radyo gazetesi İsmet Paşaya eski 
millî şefliğini hatırlatmaya uğraşırken, aynı sa
atte o daha öncesini Garp 'Cephesi Komutanlı
ğını hatırlatmakta değil de bir defa daha yaşa
maktadır.» Giremezsin diyenlere» «gireceğim di-
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yerek, «geri dön» diyenlere, «ilerliyeceğinı» cttys-
rek!» 

Demek ki, o gazeteciye göre İsmet İnönü 
vaktiyle Yunan cephesine, Yunanlılara karşı 
giderken takındığı zihniyet, takındığı kisve ile, 
aldığı kararla gitti, öyle mi? Şayet böyle ise 
Paşa seni bu millet ebedi olarak manen mahkûm 
etmeye haklıdır. Demek ki, niyetiniz bu idi 
öyle mi Paşam? Bu gazetecinin yazdığına göre 
niyetiniz bu !.. 

Aziz arkadaşlarım, ben 15 - 16 yaşında bir 
çocukken, aylarca hergün bu sözlerin binde biri 
için şurada, Ulus meydanında siyaset adamları
nın ipe çekildiğini dehşetle titriyerek gördüm. 
O zamanlar İsmet Paşa Başvekildi. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, yine ayın gaze
telerden başka yazılar okuyacağun. İşte Halk 
Partisinin resmî gazetesinde bir mebusun fık
racında ıı bâzı satırlar: «... böylece korkutmak 
ödevi verilenle korkutulmak istenen aynı in
sanlık anlayışında, aynı şeref yolunda, aynı 
^korkusuzlukta birleşiyordu. Yeryüzünde han
gi; ; kuvvet onları birbirine kırdırabilirdi? 
Onun için selâm durdular, onun için yol açtı
lar, onun için İsmet Paşa kendisi geçmesin di
ye kurulmuş barikatları geçtikten sonra gene 
geri geldi..» 

Muzaffer kumandan!. İç politikanın muzaf
fer kumandanı!. Böyle sözleri siz beğeniyor 
musunuz Paşa?.. 

Muhterem arkadaşlar, aklıma geldi o - 4 
sene evvel bir köy imamının affı dolayısiyle 
İsmet Paşa bu kürsüden; «Beni kızdırmayın 
yoksa yapamıyacağım yoktur» demişti. Şu verdi
ğim misaller gösteriyor ki, İsmet Paşa- kızmış
tır, İsmet Paşa kuvvetlerine hazrol emri ver
miştir, İsmet Paşa yer yer taarruza da geçmiş
tir. Kızdınız mı Paşam?.. (Sağdan gürültüler) 

HASAN TEZ (Ankara) — Bunu ancak Sa-
met Ağaoğlu yapar. 

BEİS — Hasan Tez, birinci ihtarı veriyo
rum. 

SAMET AĞAOĞLU, (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkiadaşiar, başka manşetler, başka 
mevzular var. Taarruz, her sahada, maddi: ve 
mânevi har sahada!. Bakınız Türkiye Büyük 
Millet Meclisini nasıl gösteriyorlar? Burada 

I bir kanun teklifini kabul etmiyorsunuz. Istim-
' lâk borçlanılın toptan ödenmesi için yapılan 
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teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi reddedi
yor. Bunu resmî gazetelerinde şöyle ilân edi
yorlar : «Demokrat Parti çoğunluğu yurttaşa 
istimlâk borçlarını ödemekten kaçtı.» Onlara 
göre T. B. M. M. yoktur. Karar T. B. M. M. 
nin ama onlar için D. P. çoğunluğunundur. 
Efendiler, siz Meclisi red ve inkâr etmişsiniz, 
edeceksiniz. Ne kadar zaman Ekseriyeti alın
caya kadar. Demin de red ve inkâr etmediniz 
mi? Bir saat evvel ismet Paşa inkâr etmedi 
mi? 

Başka bir başlık: «Suç ortada, tahkikat 
açılmıyor..:» T. B. M. M. tahkikata lüzum gör
medim demiş. Fakat onlar hükümlerini vermiş
ler, muhakkak suç var. T. B. M. M. kabul et
medi mi, o halde Meclis değil D. P. çoğunlu
ğudur. 

Diğer bir başlık: «Cumhurbaşkanlığı büt
çesi tartıştırılmadı.» Tartıştırmıyaiı kim? T. 
B. M. M. tartıştırmadı. O halde onlara göre 
D. P. Grupu demektir. Bakıı, bütün bu düşün
ce tarzı mantık bakımından olduğu kadar ken
di iddiaları bakımından da nasıl çürüktür. Bir 
yandan çok partili rejimin taraftarlığını yapı
yorlar, diğer yandan Mecliste ekseriyetle ve
rilmiş kararları Grup kararı diye karşılıyor
lar! T. Büyük, Millet Meclisine reva görülen 
bu muamele parti liderlerinin ağzından durma
dan tekrar edilmektedir. İnönü 3 Nisan 1960 
da ne diyor «Vatandaşlarıma emniyetle haber 
vereyim ki, .esasen azınlıkta olan, kanun dışı 
partizanların mecalleri zayıflığın son haddine 
gelmiştir. Tarumar olma yolundadır.» 

Bu partizanlar kimlerdir?.. Mecalleri zayıf
lığın son haddine gelmiş olan partizanlar küm
lerdir? Kafasının içini açsın, döksün buraya, 
Cesaretle gelsin, «Meclis tahkikatı getiriyorsu
nuz, siz getirmeden ben söyliyeyim, sizi kast
ediyorum.» desin. Kasdı Türkiye Büyük Millet 
Meclisini inkâr etmektir. Azınlıkta olan kim? 
İktidar.. Neye azınlıkta?.. Sebebi yok. İçlerinde 
kanunşinaslar, hukukçular, Devlet adamları 
var. Çok iyi bilirler ki ; Demokrat Parti bugün, 
dünyada mevcut majoriter sistemlerle idare 
edilen memleketlerin meclislerinde ekseriyeti 
haiz partilerin hepsinden1 daha büyük bir ekse
riyetle memleket iktidarına vâzıulyed bulun
maktadır. Bunu bilmezler mi? Bilirler. Hem çok 
iyi bilirler. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, İsmet İnönü'-
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nün beyanlarından vereceğim misallere dikkat 
buyurmanızı rica edeceğim. Maziden ıjnisâl ver-
miyeceğim. Son aylardan misaller Vereceğim. 
İsmet İnönü Samsun kongresine mesaj gönderi
yor. Bunu arkadaşlarımın, sinirlenmeden dinle
melerini isterim. Bakın İnönü bu mesajında ne 
diyor : «Memleketi ileri istikametten alıkoyma
ya hevesli, iptidai, kültürsüz, sadece kaba kuv
vetin tesirine inanmış biçare partizanların son 
tedbirleri de boşa çıkar, ve millete musallat ol
muş,, milletin huzuruna, saadetine kastetmiş bu 
insanlar, hak ettikleri dersi herkese ipret vere
cek şekilde en kısa zamanda alırlar. Ortaçağda 
insanların hiç kimsenin duymasına imkân bırak
madan tutulup atıldıkları, eziyet hücrfeleri yeri
ne birtakım yasakların kanun dışı kullanılması 
teşebbüslerine karşı hakkını bilenlerin bütün 
şiddetiyle savaşacağız... Kendisine eziyet etmek 
istedikleri her vatandaşın mensubu bulunduğu 
zümrenin tamimimi, bizi ve nihayet haksızlığa 
karşı baş eğmemeye azimli ve kararlı milleti 
karşılarında bulacaklardır ve kuvvetlerinin hiç
bir şeye yetmediğini, cesaret sahibi hiçj kimsenin 
kılma dokunanııyacaklarını anlıydcaklardır. 
Onların iptidai kafalarına hakikati eh kısa za
manda sokacağız» 

Muhterem arkadaşlar; bu sözleri alkışlıyan 
arkadaşlar da dâhil, İsmet İnönü'ye huzurunuz
da soruyorum : Eziyet edilmek istenilen bir va
tandaşın mensup bulunduğu zimrelerd^n ne kas-
dediyorsunuz? (Sağdan, «anladın» sesleri) Anla
dım mı? İşte Tahkikat Encümeninde bu suallere 
cevap vereceksiniz. (Sağdan, gürültülejr) Vazife
sini iyi kullanmamış bir Devlet memuıju hakkın
da tahkikat yapılacak. İsmet Paşa Hazretleri ve 
arkadaşları, buna «Eziyet ediliyor» giyecekler 
ve o memurun mensup bulunduğW zümreye 
«Kalkın ayağa» emrini verecekler, «Sizlerden bi
ri eziyet görmekte, kalkın ayağa!» öyle mi? 
Yağma yok. Bu memleketi, bu nevi jDonkişot-
vari emirlerin tesiri altında bırakıjuıyacağız. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) (Sağdan, gü
rültüler) ' 

Partizanlar kimler? Samsun kongresine.,gön
derilen mesajdaki partizanlar kimler? Hükümet 
mi. yoksa Büyük Millet Meclisi mi? P*u, ya Hü
kümet yahut Büyük Millet Meclisidir. Bunun 
da hesabını vereceksiniz. (Soldan, brayo sesleri) 
(Sağdan, gürültüler) 
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Muhterem arkadaşlarım, memleketin muhte

lif hayati mevzu ve meseleleri üzerinde yapılan 
tahriplerden misaller verdim. Şimdi de seçim 
emniyeti sahasına geçiyorum. Halk Partisi da
ha 1950 senesinin 14 Mayısının ertesi gününden 
itibaren «Seçim emniyeti kalmadı» diye feryada 
başladı. O günden sonra ve şimdi (Sağdan, de
mek doğru yazmış, sesleri) Başta îsmet Paşa, 
Grup tdare Heyeti, Parti idare Heyeti ve bütün 
mebusları, teşkilâttaki mesul kimseleri, «Seçim
lerde hile yapılacak olursa, sandıkları başları
nızda kıracağız» (Sağdan, doğru doğru sesleri) 
tehdidiyle dolaşıp durmaktadırlar. Bu'bir... 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Şüpheniz 
olmasın... 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Bu tam 
bir tehdit metodudur. Vatandaşa diyorlar ki, 
«Dikkat et, seçim günü tıpkı 1957 de Anteb'de 
olduğu gibi, falan falan yerde olduğu gibi, fa
kat bu sefer çok daha organize, mükemmel, çok 
daha maddi ve mânevi silâhlı olarak seçimlerde 
hile yaptıklarını ilân edeceğiz, ya sandık başına 
gelmeyin, yahut gelirseniz başınızı kırarız.» 
(Sağdan, böyle şey yok sesleri) 

îsmet Paşanın genç arkadaşları, böyle bir 
şeyin mümkün olmadığını söylüyorlar. Hakika
ten de artık mümkün değildir. Ama şeflerini ve 
onun yakın arkadaşlarını tanımıyorlar. Onlar 
bu gibi beyhude hayallere kapılabilecek insan
lardır. 

HASAN TEZ (Ankara) — Sandık başını 
kâğıt fabrikası haline getirmiyeceğiz. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Sözlere 
bakınız arkadaşlarım, «Seçim teminatı verirse
niz rahat edeceksiniz, yoksa gideceksiniz, hem 
fena gideceksiniz.» Yani muhalefet partisinin li
deri kalkmış iktidar partisi liderine, Hükümete 
diyor ki, «Sen bana radyoda, veya bu kürsüye 
çıkarak veya gazetelere beyanat vermek sure
tiyle resmen diyeceksin ki, bir iki sene sonra ya
pılacak seçimlerde dürüst hareket edilecektir. 
Şayet sen bu sözü söylemezsen fena gideceksin!» 
Bu ne demek? öldürecek misiniz? Heber vere
yim öldürmek kararı varsa biz de kendimizi 
şiddetle müdafaa etmek kararındayız. (Alkış
lar) Yine Paşa söylüyor : «Yolsuzluğa teşebbüs 
edecekler mutlaka perişan olacaklardır.» Fakat 
daha iki sene var seçime! Tehdit mi savurulu-
yor? Sonra seçimde haksızlık yapılırsa kim tes-
bit edecek, hile yapılıp yapılmadığını kim tes-
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bit edecek? îsmet Paşa Hazretleri! îsmet Paşa 
Hazretleri partisinin binasında oturacak, etra
fındaki silâhşörlerine, «Hile yapıldı, alnı silâh
ları koşun» diyecek! Demokrat Parti seçimler
de hile yapılıp yapılmadığının tesbiti işini, Bü
yük Millet Meclisinden almış, bir adlî meka
nizmaya vermiştir. (Sağdan gürültüler) Neye 
itimat ediyorsunuz ki zaten? Sizin kimseye iti
madınız yok. Aslını isterseniz içinizde bir tek 
adama itimadınız var. O da Allah geçinden ver
sin, çok yaşlı! (Sağdan, âmin, âmin sesleri) 

Başka bir tehdit daha : «Vatandaşlarım emin 
olsun ki, seçimi kaybedecek olanlar iktidarda 
kalmak isterlerse dünya başlarına yıkılacaktır. 
(Sağdan, doğru doğru sesleri) Muhterem arka
daşlarım, haddizatında dürüst devlet adamları 
arasında bu tarzda konuşma olmaz, ve olmama
lıdır. (Sağdan, gürültüler, bağırışmalar) Söyle-
miyecektim, ama mecbur ettiniz söylemeye; 1946 
seçimini yapmış olan bir adanı1 ise bunu asla 
söyliyemez, ahlâk bakımından söyliyemez, vic
dan bakımından söyliyemez. (Soldan, bravo ses
leri, şiddetli ve sürekli alkışlar) (Sağdan, 1957 
sesleri) (Soldan, çok şiddetli alkışlar ve bravo 
sesleri) ve nihayet şu garip beyanat... Oku
duğum zaman gözlerime inanamadım. îsmet 
Paşa, edebiyata mı merak etti, dedim. Ne 
demek istediğini anlıyamamıştım. Sonradan 
söktüm, ne demek istediğini. «27 E'kfm 1961 
akşamı gün battığında seçimi yenilememiş olur
larsa gayrimeşru olacaklardır. C. H. P. böy
le bir idareyi asla tanımıyacak, onun Mecli
sinde yer almayı reddedecektir.» 

Gözümün önüne geldi, 1961 in 27 Ekim 
günü akşam vakti, güneş batmak üzere, îs
met Paşa güneşe bakıyor, (Soldan, gülüşme
ler) ve dönüyor, «Ey benim silâhşörlerim; se
çim yapıldı mı, yapılmadı mı? Haydi silâfh 
başına» diye bağırıyor. (Soldan, gülüşmeler) 
Siz, Paşam, affedin, mecburum söylemeye, 
edebiyat yapmışsınız, ama Donkişot bile Şan-
so'ya böyle bir emir vermedi. (Soldan, alkış
lar) 

Aziz arkadaşlarım, yukarda tesbit ettiğim 
memleket manzarasını her sahada yaratan tah
riklerin bu maddi, resmî delilleri 'ki, her biri 
bir şuriş yaratabilecek, her biri büyük küt
leleri harekete getirebilecek mahivettedir, iş
te masum vatandaşlara yapılmak istenen bu 
resmî teîkînlerin yanında, en ucna kÖyleri-
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mizden istanbul'a (kadar, Ankara'ya, Ada
na'ya, izmir'e kadar her yerde mütemadiyen 
«inkılâplar tehlikede», «Başvekil yeşil bay
rakla karşılandı», «Ziyafet masrafları çok faz
la», «Güney sınırlarında can ve mal emniyeti 
yok», «Memleket iktisaden günden güne za
yıflamakta» gibi propogandal'ar yer almakta 
ve her çeşit yalan vatandaşın kulağına birer 
birer, bir çuvalın içine zorla itilen kirli pa
çavralar gibi doldurulmaya çalışılmaktadır. Bu 
propogandalarm, bu taarruzların, bu aleni 
faaliyetlerin elbette yeraltı -kısımları da var
dır ve onlar da muhakkak meydana çıkacak
tır. 

Bir de «Hesap sorma tehdidi» var. (Sol
dan, santimine kadar hesap veririz, sesleri) 
Mubterem arkadaşlar, hesap sorma (bahsinde 
çeşitli teraneler söylediler, ihıısusi mahkeme
ler kuracağız, dediler; hususi kanunlar çı
karacağız, dediler; normal kanunlarla mal 
beyannameleri istiyeceğiz, dediler. Bunlar 
ehemmiyetli şeyler değil. Ehemmiyetli olan şu, 
mebuslar kongrelere gittiler, 'hesap soracağız 
deı-ken 'hemen arkasından meselâ, Sanıed'in 
sehpası ile Namık'ın sehpasını yan yana, dike
ceğiz, tehdidini de 'savurmaktan çekinmediler, 
çekinmiyorlar... Asaea'k mısınız efendiler '• Öy
le'mi"? Bu ölüm tehdidinize cevabımız şudur : 

Hayır efendiler; bu memleketin sehpaları 
devrine bir daha dönmesine asla. meydan ver-
miyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu
gün varacağı karar ile o melun devirlerin bir 
daha hortlamasını önliyecektir. (Sağdan gürül
tüler) 

1958 de Bolu Kongresinde Kasım Gülek ko
nuşuyor. Aynen okuyorum arkadaşlar. «Demok
rat Parti bugün gitti, gidecek; çok az bir fırsatı 
kalmıştır. Günahlarını affettirmesi lâzımdır. 
Bâzıları Amerika'da, İsviçre'de villâlar alırız, 
o gün gelirse 4 motorlu uçağa biner kaçarız, 
derler. Fakat, onları götürecek Türk pilotu 
yoktur. Şayet kaçarız derlerse, arkalarından 
jet uçakları gider alır, getirir.» (Sağdan, gülüş
meler) Ya.. (Sağdan gülüşmeler) Ya.. Devlet 
kuvvetlerinin iç inzibat işlerinde kullanılmasını 
tenkid eden Genel Sekreter, bakınız kendi, par
tileri iktidara geldiği zaman, jet uçaklarını 
kullanacaklarını daha şimdiden bildiriyor. 
(Sağdan gülüşmeler) Kasım Gülek, siz ve sizin 
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gibi düşünenler bilmelidirler ki, Türjkiye'de 

kovala-hiçbir iktidara hasmını jet uçakları ile 
mak hak ve salâhiyetini Türk milleti tanıma
mıştır ve tanımıyacaktır. Memleketi bırakıp 
kaçmaya gelince; alnı açık adamların buna ih
tiyacı yoktur ve bu zilleti ben size de yakıştır
mam. 

Muhterem, arkadaşlarını; yukardan beri de
lilleri ile arz etmiş bulunduğum memleketin, bu
günkü manzarasını çok evvelden teşhis etmiş 
bir zatın sözlerinden parçalar okuyacağım, ib
retle, dikkatle dinlemenizi rica ediyorufn. 

Demokrasinin her millet için müşterek pren
sipleri olduğu gibi, her milletin karakterine, 
kültürüne göre birçok özellikleri vardır. Türk] 
milleti kendi bünyesinde, karayterine göre de
mokrasinin bâzı özelliklerini bulmaya tnecbur-
dur. 

Söz hürriyeti, yazı hürriyeti, şüphe j yoktur 
ki, halk idaresinin söz götürmez ortak I temeli
dir. Her milletin kendi karakterine gör$ de bir 
konuşma, söze dayanma ölçüsü vardır. ! Bu öl
çüyü hiçbir kitapta bulamayız, hiçbir] kitaba 
yazanlayız. Ancak, uygulanırken milletin neye 
dayandığını ve neye dayanmadığını öğrenebili
riz. Son zamanlarda tartışmalarımız Alnian har
binin bitmesiyle daha dünya, hiçbir kararlılık 
bulmadan geniş bir ölçü almıştır. Günüjn paha
lılığı ve dertleri üzerinde şikâyetler doğrudan,' 
doğruya Devletin temel idaresi üzerijıde bil
in eşele şekline girmiştir. Gazetelerimizde en na
zik dış meseleler ve ağır ihtimaller önümde mil
letin maneviyatını zayıflatacak, Türkiye! Büyük 
Millet Meclisi üzerinde saygılı denmiy^eek su
rette dil uzatılmıştı]-. Bu durumun, va|-tanda.ş-
larm haysiyet ve şerefini ölçüsüzlerin oyunca
ğı haline getirdiğinden ve dış politikanjm fena, 
ihtimallerine karşı memleketi zayıf gösterdiğin
den şüphe edilemez. Bu durumun vatandaşlara 
ve dışardan seyreden devletlere memleketi za
yıf gösterdiği, tabiîdir. Bu vaziyet karşısında 
memleketin mutlaka şurasından burasından ateş 
çıkarması tarihte gördüğümüz ve geçildiğimiz 
hakikati erdendir. Türkiye'nin kuvveti i e istik
rarı hakkında bir hüküm vermek için mejmleket-
te ne çıkacağını beklemek seyirciler içip anlaşı
lır bir şeydir. Bütün bu ıstırap verici ihtimal
lere karşı hükümetin ve Meclisin soğukkanlı ve 
sabırlı olması ve memleket menfaatlerine anla
yış göstermesi çok faydalı olmuştur,» i 
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ıBu sözleri söyliyen kim? 1944 - 1945 te İs

met Paşa.. 
Daha çok var. İsmet Paşa ve arkadaşlarının 

bugün kendilerini mahkûm etmek için, tarih ve 
zabıtlara verdikleri vesikalar sonsuzdur. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, demek ki İsmet 
Paşa, bu milletin hangi sözlere dayanıp hangi
sine dayanmıyaağmı biliyor. Tahriklerin gü
nün birinde memleketin şurasından burasından 
ateş çıkarabileceğinin farkında! Demek ki bu 
zat, ölçüsüz sözlerin memleketi dışarıya zayıf 
gösterebileceğini, içeride vatandaşlar arasında 
endişelen yaratabileceğini düşünüyor; demek ki 
her milletin karakterine göre bir tahammül 
takati olduğundan haberi var. Elbette bunları 
hep biliyor. Ve bildiği içindir ki bu şekilde ko
nuşuyor. O halde bu zat her biri bir karışık
lık, bir şüriş işareti olan sözlerinden, beyan
larından, tebliğlerinden, (b aşında bulunduğu 
parti mebus ve idarecilerinin memleketin her 
tarafında yaptıkları propagandalardan netice
ler beklemektedir. Bu neticeler nelerdir? Bu 
açık telkinlerin yanında daha ne gibi yollarla 
aynı neticelere varılmak isteniyor ? 

Bu sorular o kadar ehemmiyetlidir ve o 
kadar büyük bir otorite tarafından sorulmalı
dır ki, karşısında şu veya bu yoldan sıvışıp 
kaçmak mümkün olmasın. İşte arkadaşlarımı
zın getirdikleri takririn hedefi bundan ibaret
tir. Ve bu otorite de ancak Türkiye Büyük Mil
let Meclisidir. (Alkışlar) 

De?ain İsmet Paşa Büyük Millet Meclisi
nin 177 nci maddeye göre komisyona vereceği 
salâhiyetlerden de bahsetti. Yani demek istedi 
ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir so
ru sormak için anket parlâmanter açmak hak
kını haiz değildir. Haizdir efendim, Anayasa 
hukukunun nazariyatına girmeye lüzum yok. 
Demin Mazlum Kayalar söyledi : Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, parti mebuslarından mü
rekkep değildir. Türk Milletinin Meclisidir. O 
Türk Milleti namına teşri, icra, kaza salâhi
yetini nefsinde toplamıştır. Meclisin kararları 
ittifakla veya ekseriyetle verilmiş olsun, onun 
şahsiyeti mâneviyesinin kararıdır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi âmmeye taalûk eden birta
kım hâdiseleri, dışarda veya kendi içinde de 
olsa tetkik etmek hak ve salâhiyetini haizdir. 
Hangi hukuk nazariyesi veya Anayasa mad
desi bunu ret ve inkâr ediyor? 
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Sonra, birtakım gazeteler, birtakım zevat 

diyorlar ki ; «Bu teklif, B. M. Meclisinde ekse
riyet Grupunun ekalliyet Grupu hakkında Mec
lis tahkikatı açması talebidir.» (Sağdan, öyle 
öyle sesleri), (Sağdan, doğru doğru sesleri) 
Hayır. Bu teklif, T. B. M. Meclisinin, kökleri 
ve membalarının bir kısmı kendi içine kadar 
girmiş, anormal ve Devlet, cemiyet, hukuk, 
nizam prensiplerine aykırı, memlekette huzur 
ve sükûnu tehlikeli bir şekilde bozan bir siya
si faaliyetin neticelerinin neler olabileceğini 
sorup öğrenmek istiyen, bunların Meclis tara
fından öğrenilmesini istiyen bir tekliftir. Tek
lifin mahiyetini değiştirmeyin. 

Muhterem arkadaşlar; bu, o kadar açık bir 
hakikattir ki üzerinde münakaşaya değmez. 
Yalnız, ben bir iki misal vermek isterim. Ev
velâ, T. B. M. Meclisinin, kanunların nasıl tat
bik edildiğini araması en tabiî bir hakkıdır. 
Bu hakkı tanımamak Meclisin meselâ tefsir 
hakkını da tanımamak demektir. Sonra, Dev
let, içinde bizzat Meclisin de bulunduğu bir 
mefhumdur. Devletin temellerini sarsan hâdi
seler üzerinde Meclisin durması bu itibarla hat
tâ vazifesidir. Bu vazifeyi hâdiselerle alâkalı 
mebuslar veya Mecliste mebus olan partiler 
var diye görmemezlik edemez. 

Memleketin şurasında burasında bir ateş 
çıktı, sirayet etti veya bastırıldı. T. B. M. Mec
lisinin ekseriyetini teşkil eden âzanm zihnin
de ve vicdanında bir şüphe uyandı. Acaba ken
di içinde de on, on beş adam bununla ilgili mi
dir? Onları mahkemeye vermeden ve suçluluğu
nu ilân etmeden önce ben kendi içimde bunu 
bir kere tetkik edeyim diyebilir. Yapamaz mı, 
olmaz mı? Mükemmel yapabilir, mükemmel 
olur. 

Muhterem arkadaşlar, mâruzâtımın sonuna 
geliyorum, Demikrasimizi, hakikaten büyük 
emeklerle kurulan demokrasimizi himaye etmek 
onu muhafaza etmek ve kurtarmak mecburiye
tindeyiz. Demokrasi ince bir sistemdir, zor bir 
sistemdir. Demokrasiyi yaşatmak için gönüller
de adalet hissine, dimağlarda Devlet mefhumu
na ve nizam fikrine yer vermek, Devlet ve fer
din karşılıklı münasebetlerinin bu his ve mef
humlar içinde âdilâne olması prensibine inan
mak lâzımdır. Bu ince rejimi muhafaza etmek ve 
yaşatmak için en evvel dikkat ededeceğimiz hu
sus. demokrasinin demogojinin ve anarşinin eli-
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ne düşmemesidir. Çünkü, anarşinin arkasından j 
en kısa zamanda istibdat gelir ve memleketin is- I 
tikbali karanlıklara gömülür. Türkiye Büyük I 
Millet Meclisi bizzat tarihinden misallerle iyi bi- I 
liyor ki, Türkiye'de anarşiye meydan verildiği gün I 
çok geriye, gideriz, çok kan dökeriz, maddi ve mâ- I 
nevi büyük zararlara uğrarız. Bunun, için- I 
dii' ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi anar- I 
siye yol. açmıyaeaktır. Âeı ile, elemle iti- I 
raf etmek lâzımdır ki, bu anarşi temayülü I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne I 
kadar sokulabilmiş ve burada Devlet Reisliği I 
yapmış bir zat daha bir saat önce «Meclisin ka- I 
rarlarına itaat etmiyeceğim.» diyebilmiştir, (Sağ- I 
dan, anlamamışsın, gayrimeşru olursa, dedi, ses- I 
leri) I 

Memleketi bu anarşi uçurumunun kenarın- I 
dan çekip kurtarmazsanız, istibdadın kapıları- I 
nı açmış olacaksınız. Türkiye Büyük Millet Mec- I 
lisi bu kapıyı ebediyyen açmıyacak ve istibdadın I 
hayattaki son mümessilinin bu kapıdan geçmek I 
emelini hüsrana uğratacaktır. (Soldan, şiddetli I 
ve sürekli alkışlar) I 

REİS — Kâmil Boran. 
FCÂMlL BORAN (Mardin) — İnönü konuşa- 1 

eak. I 
REİS — Sıranızı mı veriyorsunuz? I 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Grup adına söz 

istiyorum. I 

REİS — Buyurun. I 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — (Sağdan; al

kışlar) Muhterem arkadaşlar; beyanatım üzeri- I 
ne izahatta bulunan hatibin temas ettiği bir I 
mevzuu huzunınuzda tahlil etmek isterim. Bu I 
mevzu Demokrat Parti gruplarının tebliğleri ve I 
salâhiyet sahibi hatiplerinin sözlerinde daima ile- I 
ri sürülmüştür. Biz, ihtilâl metodları takibede- I 
riz. (Soldan; tamam, doğru sesleri) Seçimsiz ik- I 
ti dara gelmek yolundayız, derler. (Soldan, doğ- I 
ru, doğru sesleri) Şimdi bu mevzuu Büyük Mil- I 
let Meclisi huzurunda bir defa 1 cesin olarak açık- I 
lamak isterim. Biz ihtilâlden yetişmiş insanla- I 
rız. içimizde bizini yaşımızda olanlar pek azdır. I 
Ama bizim etrafımızda bulunan teşekküller, fi- I 
kirler, zümreler bizim geldiğimiz yolu bütün te- I 
ferruatı ile bilirler-. Biz ihtilâlden gelmiş bir ne- I 
siliz. Meşrutiyet ihtilâlinden geldik. Cumhuriyet I 
ihtilâline yöneldik. En sonu, Cumhuriyet ihtilâ- i 
ünden demokratik rejime geçinceye kadar çok | 
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gayret sarf ettik ve çok zahmet çektik. Çok güç 
bir devirdi bu. Ama, sabırla muvaffak olduk. 

Bu ihtilâl rejimi; eşit haklarla, dürijst yapı
lan seçimlerle, iktidar değişmesiyle neticelenebil
di ve hiçbir kıyamet kopmadı. Bunun milletimi
zin tarihine, daima örnek olabilecek bir misâl 
olarak, cesaret verici bir misâl olarak geçmesini 
istedik. 

Şimdi, biz tekrar ihtilâl usulünü takibede-
cek ve ihtilâl yoliyle iktidara geleceğiz; ne ola
caka 

En büyük derece ile âzami derecede muvaf
fak olsak, 1938 de, 1940 da, 1945 te vardığımız 
vaziyete varacağız. Bu vaziyetten biz memnun 
değildik. (Sağdan, «bravo sesleri» ve alkışlar) 
Bu vaziyet, bu ihtilâl, rejimini biz demokratik re
jime çevirmek için çok güçlük çektik. Bizim 
ıböyle bir harekette tekrar tevessül etmemizde imâ
na yoktur, mantık yoktur. (Sağdan, bravo sesleri) 

Şimdi biz ihtilâl rejiminden gelerek Demok
rat ilk rejim içinde siyasi hayat takibediyoruz. 
Etrafımızda olan ihtilâllerin hiçfbiri böyle değil
dir. Büyük inkılâplar, büyük devrimler için ya
pılmış ihtilâllerden sonra normal iktidarlar tees
süs edememiş, etmiyor. Rasgele sokak politikacı
ları ımeşru kitidarları altüst etmeye çalışıyorlar. 
Bu gibi teşebbüslerin yüzde 80 i hiejbir memleket
te muvaffak olamıyor. Halk iktidarı haksız gör
müyorsa 3 - 5 kişinin toplanması ile Devletin hoi-
tün silâhlı, silâhsız 'kuvvetlerine karşı hareket ede
rek ihtilâl vücuda getiremezler. Şimdi, ihtilâl, ik~ 
ıtidarı bir defa eline geçirmiş olanlar tarafından 
yapılıyor; son zam anların modası budur. Seçim
le iktidara geliyor, Devletin vasıtalarına el koyu
yor; seçimle gittmok ihtimali ufukta 'görüldü mü 
ben buradan gitmem telâşına düşüyor. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar) (Soldan, Allah'tan kork, 
o senin zamanında sesleri) Ne oldu telâşınız ne?... 

REİS — B i r defa daha işaret, edeceğim, fikir
leri ret veya tasvip umumidir. Münferit müdaha
leler müzakereyi nereye 'götürür, sükûneti mujlıa-
faza edelim. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Şimdi iktidar
da bulunanların, iktidarı ellerinde 'bulunduranla
rın milletleri ihtilâle nasıl zorladıkları insan hak
ları (beyannamesine (girmiştir. Eğer bir idare in
san haklarını tanımaz, baskı rejimi kurarsa o 
memlekette ayaklanma olur. Buna mahal verme
mek için idarelerin demokratik yolda olması, in
san halklarının yürürlükte olması şarttır. Bu fikir 
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Beyannamenin ruhunu tenkil ediyor. Şimdi mev-
zuulbalhısolan mesele bu. 'Demokratik rejim, insan 
hakları yürütülüyor mu, yürütülmüyor mu? Bu 
bir. Eğer insan hakları yürütülmez, vatandaş hak
lan zorlanırsa, baskı rejimi kurulurca ihtilâl be
hemehal olur. (Sağdan, alkışlar, soldan, gürül
tüler) Beni dinleyin... (Soldan, ellerin kanlı se
nin sesleri) Biz 'böyle bit ihtilâl içinde bulunma
yız, bulunanlayız. Böyle bir ihtilâl dışımızda, 
bizimle münasebeti olmıyamlar tarafından yapıla
caktır. (Sağdan, bravo sesleri) (Soldan, gürültü
ler) Biz demokratik rejim dedik, demokratik re
jim kurulmuştur. Bu demokratik rejim istikame
tinden ayrılıp baskı rejimi haline götürmek teh
likeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz, ben 
de sizi kurtaramam. (Sağdan, bravo sesleri ve al
kışlar) (Soldan, gülüşmeler) 

Şimdi 'arkadaşlar, şartlar tamamı olduğu za
man milletler için ihtilâl meşru bir haktır. Fakat 
ihtilâl aslında bir millet hayatının asla arzu et-
miyeceği, çetin ve tehlikeli bir ameliyattır. Birçok 
memleketlerde 'görüyoruz. Çok iyi niyetlerle, va
tanperver hislerle ihtilâl yaparak idare -kuranlar, 
kurdukları idarenin ertesi gününden itibaren, kâ
bus içinde yaşarlar. Onlar muvaffak oldukları 
ihtilâl normal bir demokratik rejime devredebil
mek için imkân bulamazlar. Bulabilenler tarihte 
nâdir. Biz bulduk işte. (Sağdan, bravo sesleri al
kışlar) Ama bunu bulamıyan memleket çok zarar 
görür. İhtilâl niçin yapılır? Eğer ihtilâl vatandaş 
için başka çıkar yol yoktur, kanaati zihinlere ve 
bütün müesseselere yerleşirse, meşru bir hak ola
rak kullanılacaktır. Bundan içtinap kabil değil
dir. 

Basiretimiz yerinde ve aklımız başımızda ise 
normal bir demokratik rejimin icaplarını hulûs 
ile takibederek, eşit haklarla dürüst bir seçimin 
neticelerini kabul ederek bu rejimi bu yola götü
relim yoksa (Soldan, gürültüler) Meclis Tahki
kat Encümeni şeklinde 3 aylık*fevkalâde bir ida
re kuracaksınız. Bu idare muhalefet partisini ve 
basını her yerde takibedeeek. Şu kusuru var, bn 
kusuru var, diye her yerde takibedeceksiniz, şim
diden söylüyorsunuz kusurları. 

İBRAHİM SEVEL (İstanbul) — Evvelâ se
ni itakibedeeeğiz. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Filân yerde şu 
beyanatı yapmışım. Hakkımdır, kanuni saydığım 
takdirde yaptım, kanuni değilse haksız isem, ver 
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mahkemeye. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) Bu
nun aksi telâkki asla itibara lâyık değildir. 

Onun için muhterem arkadaşlarım, bu memle
ketin seçkin, yetişmiş güzide insanlarısınız, mem
leketi fevkalâde bir idareye götürmek istenildiği
nin arifesinde, eşiğindesiniz, hesaplı olarak dü
şünmenizi isterim. Bir fevkalâde idare kuracak
sınız". Bu idareye verilen salâhiyetler gayrimeşru-
dur. İtaat etmiyeceğiz dediğimi söylemek yersiz
dir. Bir defa çıkmış bir kanuna, kanun değil ka
rar, çıkmış bir kanuna itaat etmemek vatandaşın 
elinde değildir. Ama kabul etmeyiz. Razı olmayız. 
Ve vatandaşların hepsine bunun haksız olduğunu, 
buna mukavemet etmek lâzımgeldiğini söyleriz. 
Hür vatandaşın hakkıdır bu. Memurlara itimat 
etmez, adalete itimat etmez, orduya itmiat etmez, 
kendisi esasen azlıktadır, bir kadrodur, bu şeyleri 
yapmak ister, böyle şey olmaz, (Sağdan, şiddetli, 
alkışlar) 

REİS — Demokrat Parti. Meclis Grupu 
adına Osman Kavrakoglu. 

OSMAN KAVRAKOÖU (Rize) — Muhte
rem arkadaşlarım, Halk Partisi Lideri... 

(Halk Partili mebuslar salonu terk etmeye 
başladı.) (Soldan, «Nereye, nereye? Kaçmayın, 
dinleyin» sesleri.) 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — Bı
rakın kaçsınlar. Dinliyemezler, tahammül ede
mezler. 

REİS— Ekseriyet vardır müzakereye devam 
ediyoruz. Buyurun. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — 
Halk Partisi Lideri, gayetle ciddî olarak üze
rinde bulunduğumuz ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tarihinde çok mühim bir mevki al
ması lâzımgelen bu müzakereler sırasında hepi
mizin gözü önünde inadından, ısrarından bir 
milimetre inhiraf etmemiştir. Bu bir bakıma 
dâvamızda son derece haklı olduğumuzun ve 
bu mesele üzerinde hassasiyetimizi çok daha 
artırmak mecburiyetiyle karşı karşıya bulun
duğumuzun bir ifadesi, olmuştur. 

Mevzuu gayet güzel izah eden hatiplerin < 
konuşmaları karşısında hepimizin beklediğimiz, 
İsmet Paşanın» ileri sürülen vesikalarda ha
kikatlere uymıyanlar varsa bunların açıklan
ması. vakıalardan yanlış tefsir edilenler mev
cut ise bunların da tashihi idi. Fakat o bun
ların. hiçbirine en küçük bir itirazda bulun* 
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madan, benimsediği, benliğine yerletşirdiği ken
disi için muta ve muteber saydığı bâzı mef
humları muğlak bir şekilde zikrederek, Partisi 
hesabına tuttuğu yolda musir olduğunu ifade 
etti. » 

Muhterem arkadaşlar; tahkikat takririni ve-
ren arkadaşlar ne istiyorlar? Kötüye doğru 
bir gidişi önlemek üzere bu gidişin sebep ve 
âmillerinin teshilini değil mi?. Samet Ağaoğhı 
memleketin içinde bulunduğu ahvali tablo ha
linde çok güzel tasvir etti. Bu manzarayı gör-
miyen göz, koparılan yaygaraları duymıyan 
kulak mı kaldı? 

Kongrelerde, siyasi toplantılarda gösteri yü
rüyüşlerinde kanunların nasıl çiğnendiğin^ 
şeref ve haysiyetlere nasıl Kaldırıldığını, mes
netsiz iddialar ve ağıza alınmaz iftiralarla ma
sum vatandaşların nasıl tahrik olunduğunu bi
liyorsunm*. 

Bütün bu hareketler memleketin asayişini 
bozuyor, Devletin itibarını zedeliyor, dışarıya 
karşı Cumhuriyeti ve -demokrasiyi tehlikede 
gösteriyor. Hal böyle iken İsmet Paşa bu ha
talı gidişe elbirliğiyle son vermek hususunda 
bize ümit verecek, gençlere rehber teşkil ede
cek, yaşlılara da kşendisinin eski hizmetlerine 
hâlâ devam yolunda olduğu intibaını yaratacak 
tatlı bir söz, munis bir kelime sarf etmeden 
kürsüden, indi. 

Kendileri ısrar ediyorlar, akıllarınca de
mokrasinin esasını teşkil eden bâzı şartların mut
laka tahakkuk ettirilmesini istiyorlar, aksi tak
dirde (isyan hakkını, ihtilâl çıkarma hakkını) 
tabiî bir hak ve netice sayıyorlar ve böyle bir 
akıbetten bizleri hattâ kendisinin dahi kurtara
mayacağını ifade ediyorlar. Ne hazin bir tecelli
dir bu! Neden ve kime karşı isyan olacak? Bize 
karşı mı?.. Demokrat, iktidara karşı mı? Yazık
lar olsun Paşa!., bunu nasıl söylersin!.. 

Demokrat iktidara, senin âletin olarak kar
şımıza dikilen ve 1946 seçimlerini yapanlar bile 
bunu reva görmedi. O devrin bir valisi, bir kay
makamı şöyle dursun, bir polisinin, bir bekçi
sinin bile burnunu incitmedik bir tanesini bile 
kadrodan atmadık. Kanuni salâhiyetlerimize rağ
men, memleket istikrar ister, Devlet itimat is
ter diye düşündük, devri sabıkın hata ve gü
nahlarını şahıslara bağlamıyalım, hepimiz bu 
milletin evladıyız dedik. 

196Ö C : İ 
Üç seçim geçirdik, milletin devamlı güve

niyle mazinin bütün günahlarını ve günahkâr
larını unutmuş insanlar olarak bu şerefli mües
sesede toplandık, kötülüklere bir son vermeye 
çalışıyoruz, böyle bir celsede Paşa böyle mi ko
nuşmalı idi?... * 

Demokrat Parti bir yavrunun anasından 
emdiği süt ne kadar temiz ve helâl is^ o de
rece temiz ve helâl reylerle iş başına gelmiştir. 
Paşanın muğlâk cümlelerle ifadeye Çalıştığı 
tehditler bizi yıldırama;':. Onun körüklediği faa
liyetler memleketin nizam ve asayişini ihlale 
varırsa, millet, hakkı tabiîsini (Paşanın, tâbiri 
ile) Halk Partisi Reisinin zihniyetinde olan
lara ve onun köhneleşmiş usullerini ihyaya ça
lışanlara karşı kullanacaktır, bundan emin 
olsunlar. (Bravo, sesleri) Güzel bir geçiş yap
tık, Tek Parti devrinden kavgasız gürjiltüsüz 
huzurla Demokrasiye kavuştuk. Ne olurdu bu
nu korumasını da bilsek, etrafımızı bir gör
sek, Dünya demokrasilerine bir g'öz atsatk. Mu
azzam Asya Kıtasında üç milyara yakın insan, 
kırktan fazla devlet var; kaçında demokrasi 
var?... Afrika'ya hattâ Güney - Amerika'ya ba
kalım, demokrasi adına ne buluruz? 

Aziz Türk milleti bu şerefli müesseseyi ya
şatmak, bu güzel ve nadide çiçekle yurejumuzu 
süslemek istiyor, bu arzuya candan iştirak edi
yoruz ve demokrasimize bir ııakîsa gelinemesi 
için çırpmıyoruz. Milletin itimad ve reyi ile ik
tidarda kaldıkça bu gayretimizi asla kaybet-
miyeceğiz. Baskı, zulüm, haksızlık aklımızdan 
geçmez. Demokrasi yolundan ileri bir hedefe 
ulaşmak istiyoruz. 

Binbir mahrumiyet içinde senelerce bvran-
dırrlan, geri bir seviyede bırakılan ve en tabiî 
hakları elinden alınmış olan asil bir milleti kı
sa bir zamanda muasır medeniyet sevfiyesinc 
yükseltmeye çalışryoruz. ismet Paşa karşımıza 
çıkmış, dar bİT görüş ve 'kısır bir mantıkla mem
lekette huzursuzluğun, anarşi ve ihtilâlin mü
dafaasını yapıyor. Yazıktır bu memlekete, gü
nahtır! Halk Partisi Reisinden beklenen, mil
letçe derdimize şifa olabilecek, hak için, üç beş 
lâf etmesi idi. Kanlı ihtilâllerden, kardeş kav
galarından değil, Millî birliğin korunması lü
zumundan bahsetmesi gerekirdi, istikbale ümit 
ışığı tutması lâzımdı. Bunu da yapmadı. IBu bel
ki bir takdiri ilâhidir. (Bravo, «esleri, alkışlar) 
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KENAN AKMANLAR (Antalya) — Mak

satlı, maksatlı. 
OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — 

Evet arkadaşlar, kader insanlar için bir hudut 
çizmiştir, ömrü beşer ne büyük tecrübelerle 
bezenirse bezensin, her fâni kendisi için ilâhi 
iradenin çizdiği hududu aşamaz ve mukadder 
olan âkilbete boyun eğer. Bu, İsmet Paşa için 
de böyledir. Onun kaderinde köylünün kursa
ğına birkaç lokmanın girdiği ve kılık kıyafe
tinin bir azıcık düzeldiği, ve milletin refaha 
yöneldiği bir anda, bu gidişe karşı durmak ve 
milletin bir kere daha nefretine nıuhatabolmak 
yazılı ise bunu değiştirmek elimizde değildir. 

İktisadi istiklâline kavuşmanın ve milletçe 
kalkınmanın en büyük hamlelerini yaptığımız 
bir sırada bizi çelmelemesi ve sanki başka usul
ler yokmuş gibi, cemiyetimizi karanlık yollara 
sürüklemesi esef edilecek bir vakıadır. Buna 
teessüf etmek lâzımdır. (Ediyoruz, sesleri) 

Halk Partisi Lideri, sözde bir cesaret örne
ği vermiş olmak için; «Beni diyor, mahkemeye 
verin.» elbette sizi mahkemeye vereceğiz, sırası 
geldiği zaman elbette seni mahkemeye verece
ğiz. Vaktiyle senin mahkemeye verip muhake
me ettirdiklerin arasında suçsuzlar varsa, on
ların hakkı namına, onların hatırası namına, 
Ali ahin adaleti namına elbette seni huzuru ha
kime göndereceğiz. Tarih tekerrür eder derler; 
sen inandığın bu yanlış ve hatalı yoldan ken
di iradenle dönmez ve sen şu aziz millete acı
mazsan, bizi 'kardeşi kardeşle boğuşturacak 
yanlış yoldan dönmezsen biz seni mukadder 
akıbetten kurtaranlayız Paşam! (Bravo, sesle
ri, alkışlar) 

Sonra sen hangi hâkimin hükmüne inandın 
da ne yüzle gelip beni hâkime sevk edin diyor
sun. Sen hâkimlerimizi namzetlik vadederek sa-
tmalmak istiyen partinin lideri değil misin? 
Sen, aleyhinde hüküm verdikçe hâkimleri teş
hirden çekinmiyen paşamız değil misin? (Sol
dan; paşamız değil, paşa, sabık paşa, sesleri) 
Sahık paşa değil misin? 

Sonra, ne demektir bu gayrimeşru lâfı? Mü
temadiyen ismet Paşayı dinlersiniz; şunu, şunu 
yapmazsınız gayrimeşru olur diye, fetva verir. 
Bugünün hukuk anlamı, hukuk kavrayışı bir
takım ana kaidelere dayanmaktadır. Kanunlar 
arasındaki tefsiri, izahı parlâmentolar yapar. 
Parlâmento! ;ir bizzat hukukun menbaıdır. Burası 
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iradei milliyeyi tecelli ettirir. Bunun kararları 
hakkında gayrimeşrudur, fetvasını nasıl verir
sin? Ama alışmıştır. Bütün samimî görünme 
gayretine rağmen, görüyorsunuz kelimeler na
sıl kendisini mahkûm ediyor. 

Çünkü sözleri ile karar ve fiilleri bu derece 
birbirine uymıyan (bir başka hatip bulmak çok 
zordur. Kaldı ki, Meclisimizin tarihi, Devletin 
mânevi varlığına, aziz ve sevgili milletimize ve 
genç Demokrasimize karşı bu derece merhamet
siz ve insafsız bir konuşma kaydetmemiştir. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Bir daha, bir 
daha söyle Kavrakoğlu, asıl biz onu kurtaranla
yız. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — Bü
tün bu tahripkâr sözleri sarf ettikten sonra iza
hat veriyor, diyor ki: Devrimizde diktatörler ik
tidara ihtilâl ile gelmezi ermiş, evvelâ seçilerek 
iş başına gelirler, sonra Devletin bütün vasıta ve 
imkânlarına vazıyed eder ve bundan sonra da se
çimi reddederlermiş. 

Yüz kere bin kere söyledik, ne kadromuzda, 
ne saflarımızda rey hırsızlığına tenezzül edecek 
kimse yoktur. Milletin' namusu gibi muhterem 
saydığımız reylerine el uzatmak -şerefsizliğini en 
büyük ahlâksızlık sayıyoruz. 

Rey çalmak bizim hayalimizden geçmez, se
çimlere fesat ve hile karıştırmak Ibizim kârımız 
değildir. Hele seçimleri reddetmek, seçilmeden 
iktidarda kalmak, bunlar insafsız iddialardır. 

Biz milletin reyine kaderini bağlamış hürri
yete gönül vermiş insanlarız. Hürriyet ve millî 
irade mefhumları benliğimize o derece yerleşmiş 
hayatımıza o derece temel prensip olarak girmiş
tir ki, Allah göstermesin, bunlara arka çevirecek 
olsak bizi aile muhitimiz bile kabul etmez. Biz 
milletin güvenine kavuşmanın bir anlık zevkini 
bir ömre bedel sayanlardanız. 

Bu zevki, kadir bilen vefalı bir milleti Çan
kaya'dan (nankörler!) diye itham edenlerin duy
masına imkân yoktur. Paşa ömründe milletin he
lâl reyleri ile bir saniye bile iktidar sürmemiş bir 
talihsizdir. Onun için bizi rey calici zannediyor. 
Bu hırsızlık ithamını şiddetle ve nefretle redde
deriz. Artık Türkiye'de bundan sonra bu 'kürsü 
rey hırsızlarının yeddgaspma tevdi edilmiyeeek-
tir. 

Bakın ne ustaca söylenen sözler, nasıl maksa-
I di ele veriyor: Diyor ki. eşit haklar, dürüst se-
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çim, şunlar bunlar yapılmazsa mutlaka ihtiâl 
olur. Ne biliyorsun...? Sana karşı oldu da mı bi
liyorsun. Seni millet kan dökerek ihtilâlle mi in
dirdi. Hayır değil mi? Şu halde bu ihtilâl ve is
yan temennileri niye!.. 

Bu, kindar bir ruhun merhametsiz bedduala
rıdır. O bahsettiği duruma vaktiyle sürüklenmiş 
ve milletin nefret duygularına bizzat muhatabol-
muştu. Hâlâ aynı duygunun zebunudur ve hak
kında milletçe verilmiş ağır hükümden kendisini 
kurtaramamış olmanın gayzı içinde konuşuyor. 

Seçimleri mutlak ve mutlaka dürüst yapaca
ğız. Kaybetsek dahi şerefimizle geldik, şerefimiz
le gideriz. Böyle gidenler her zaman dönebilir
ler. Fakat lekeli gidenler için bir daha milletin 
itimadına mazbar olmak zordur. Paşa bunları râ-
na bildiği için kendi işlediği suçları bizim de tek
rarlamamızı, girdiği günahları bizim de işleme
mizi bekler ve temenni eder görünüyor. 

Fakat asla!. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Demokrat Partili büyük ekseriyeti böyle şerefsiz 
yollara, millet iradesine aykırı gidişlere iltifat 
etmiyecektir. Bu iddiaları reddediyoruz, icrayı 
zaafa düşürmek için memurları devamlı olarak 
tahrik eden muhalefet Lideri bu cephesinden de 
samimî değildir. 

Onun için hiçbir müesseseye saygı yoktur. 
Camide vaaz ederken heyecanlanarak Halk Par
tisini tel'in eden bir vaiz hakkındaki cezanın af
fına ait müzakere zabıtlarını işhadederek söylü
yorum, Paşanın o celse de Adliyeye karşı teca-
vüzkâr sözleri ibretle üzerinde durulacak veha-
mettedir. 

Aynı şekilde katileşmiş ilâmlarla yüz kızartı
cı suçlardan mahkûm olmuş ve şerefli ordumuz
dan atılmış şahısları iltimas ederek tekrar bu mu
kaddes ocağa sokmak suretiyle millî varlığımızın 
en kıymetli müessesesine karşı da saygısızlık gös
terdiği malûmunuzdur. Tekrarından utandığım 
bu iğrenç hâdisenin tafsilâtını aranızda bulunan 
arkadaşım Rize Mebusu Mehmet Mete Beyden ve 
Meclis zabıtlarından öğrenebilirsiniz, 

Devletin bekasının teminatı olan kahraman 
ordumuza politika sokmak, yaldızlı vaitlerle bâzı 
zayıf iradeli ordu mensuplarını kandırmıya ça
lışmak memlekete yapılacak fenalıkların en başın
da gelir. Vatanperverlik, asker, sivil bütün vazi
felileri görevlerinde ciddiyete teşvik etmektir. 
Cumhuriyeti başka türlü ayakta tutmıya ve va
satım va imkân voktur, 

rneğini 
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Demokrat Parti müsamahanın en üst öj 
vermiştir. Paşanın bendelerinden hiçbirinin işine 
son verilmemiştir. Üniversitedeki çömezlerinden 
en yüksek mevkilerdeki Ibirçok vazifeliler, 
olan bağlılıkları malûm bulunduğu halde, 

Paşaya 
vatana 

da bağlılıkları hesaba katarak, hepsine gfileryüz 
gösterilmiştir. Eğer bunların vazifelerinij redde
derek, 'bir anarşi ânında Paşaya destek olacakları 
hayaline istinadedilmek isteniyorsa, bunujn neti
cesi hüsran olacaktır! Türk milletinin ekseriyeti, 
memuru, işçisi, hâkimi, hekimi dâhil olduğjı halde 
arkamızda oldukça bu hayal perdelerinin bir an
da yırtılması işten bile değildir. 

Sonra bu telâş niye? Meclis nasıl bir karar 
almak istiyor ki, bu derece telâşlanıyorsunuz. 
Vatanın şurasında, burasında, siyaset banbaz-
larmın çıkardıkları yangınların üstüne gitmek
ten neden kaçmıyorsunuz! 

Gazianteb'te polislerimize sıkılan kurşunları 
şer melekleri mi sıktı? Belediyeyi Basan ,̂ Türk 
bayrağını indiren, yerine altıoklu baymağınızı 
çekenler paraşütle inen feza adamları mı [idiler?. 
Yeşilhisar'da patlıyan tabancaları kimlejr ateş
ledi?.. Adıyaman'da öldürülen demokratlarınka-
atilleri kimlerdir?.. Bunları Meclisin öğrenmesin
den niçin kaçıyorsunuz?, ihtilâl çıkarmış j da on
dan... Olmaz böyle şey Paşa, olmaz! | 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi memleket me
selelerine böyle ciddiyet ve hassasiyetle i l koy
dukça ve milletin emaneti olan iktidarı nıilletin 
emrine teslim etmeyi şanlı bir vecibe saydıkça 
Türkiye'de ihtilâl olmıyacak, kardeş kanı dökül-
miyecektir. 

Meclisin bir tahkikat açması salâhiyeti yok 
mudur?.. Kendi Partisi de böyle taleplerde bu
lunmadı mı?.. Gençlik kolları mevzuundan binbir 
tezvirata kadar hepsini Meclise intikal ettiren 
sizin partiniz değil mi idi?. Şimdi ekseriyet par
tisi en ciddî bir mevzuu ele alınca maiyetinizi 
topluyor ve Meclisi terk ediyorsunuz. |Büyük 
Meclis kan dökülmesine sebebolan hâdiselere te
veccüh edince müzakerelerden kaçıyorsunu^. 

Kaçmakta haklısınız... Mesajlarınızdan ve ko
nuşmalarınızdan Samet Ağaoğlu arkadaşımın 
tespit ettiği pasajlar, Millet Meclisi huzurunda 
kolay izah edilir, kolay müdafaa olunur şeyler 
değildir. 
. (Tarumar olmak, perişanlığa sürüklenmek, 

fena gitmek) sözlerinden muradınız nedirİ-
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Siz Demokrat Partinin vatan sathındaki mıı-

.azazm teşkilâtını hiç duymadınız mı? 
Siz bu partinin Meclisteki ekseriyetini seçen 

milyonlarca seçmenin bu milletin bizzat kendi
sini teşkil ettiğini bilmiyor musunuz?.. 

Sonra Demokrat Parti Liderine gittiği her 
yerde Milletçe gösterilen muhabbetten haberiniz 
yok mu? Yüz hinlerin nasıl fevç fevc coşarak 
Menderes'i bağrına bastığını işitmediniz mi? 

Bu partinin mebuslarının milletçe nasıl se
vildiklerini ve defaatle seçildiklerini görmediniz 
mi?.. 

Tarumar olacak bu parti, perişanlığa sürük
lenecek bu seçmenler ve fena gidecek olan bu 
Lider midir? Buna nasıl oluyor da gönlünüz 
razı olabiliyor? 

Söyleyin bakalım, dünyanın neresinde iktida
rın böyle üstün bir ekseriyete dayandığı bir 
Parlâmento vardır. Amerika'da mı, Fransada 
mı, ingiltere'dermi? italya'da veya Almanya'da 
mı, nerede? Dünyanın neresinde ve hangi parti
nin başında Demokrat Parti lideri gibi sevilen 
bir Reis vardır.. 

Bütün bu hakikatler karşısında siz görülme
miş bir insafsızlıkla tarumar edilmek tehdidini 
hem de Demokrasi ve Hürriyet havarisi rolünde 
savnracak ve Meclisten çıkıp gideceksiniz.. 

Gidiniz, gidniz, kötü temennilerinizle ebedi
yen gidiniz! Temennimiz, Büyük Allah'ın bir 
daha bu kürsiye avdeti size nasibetmemesinden 
ibarettir. (Soldan, alkışlar) 

ADNAN SELEKLER (Antalya) — Muhte
rem arkadaşlar, mevzuu müzakere olan tahkikat 
•önergesi hakkındaki düşüncelerimi, işin tarihî 
ehemmiyetini müdrik olarak ve vüsatim nispe
tinde ifade etmeye çalışacağım. 

İlk defa Halk Partisi Genel Başkanının konuş
masına noktai hareket teşkil eden ihir fikre cenap 
vermek istiyorum. 

Kanun karşısında ve Hükümet kapısında va
tandaşlara eşit muamele yapmak. 

Arkadaşlar, şunu, bütün samimiyetimle ifade 
etmekteyim ki, başta Inönö de dâhil, Halk 
Partisinin 170 mebusu Devlet kapısında C. H. 
P. li vatandaşlara asgari D. P. li vatandaşlar ka
dar eşit muamele yapıldığını (bilmektedir. (Sol
dan, «Daha fazlası» sesleri) Binaenaleyh, konuş
masına noktai hareket teşkil eden sözün, hükmün 
hu suretle samimiyetle alâkası bulunmadığı tosbit 
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edildikten sonra; 'bu fikir üzerine (bina edilen di
ğer mütalâaların salâbetinin takdirini yüksek na
zarlarınıza arz ederim. 

Bu ıbaşlangıçtan sonra, mesele şu suretle gö
rülmektedir : 

iktidar ve muhalefet münasebetleri son gün
lerde çok buhranlı, çok gergin bir manzara arz et
mektedir. Siyasi partilerin değil, her şeyden evvel 
ve ıher şeyin üstünde millî menfaatlerin bahis 
mevzuu olduğu kritik bir devrede yaşıyoruz. 
Cumhuriyeti idame ve îlâ ile vazifeli biz Atatürk 
çocuklarının Cumhuriyeti kurana liyakatimiz 
çok 'înüreffelh, .çok medeni, çok ımesııt bir Türkiye 
yolunda, Türk milletinin dinamik idealini tahak
kuk ettirmekle 'mümkündür. Yoksa bugün olduğu 
giıbi işleri bir kardeş kavgasının 'eşiğine getirmekle 
değil. 

Büyük halk kütleleri huzur ve sükûn istemek
tedir. Yakın tarihimiz, siyasi parti münaferetle-
rinin, mevki ihtiraslarının bu memlekette çok pa
halıya malolmuş acı misalleriyle doludur. Görül
memiş 'bir kalkınıma hıızı içinde bulunan 20 nci 
asrın modern demokratik Türkiye'isini geri .mem
leketlerin iptidai siyaset oyunlarına kurban etmek 
hiç kimsenin hakkı ve .haddi değildir. Bâzı haki
katlere işaret etmek suretiyle sözlerime devam 
edeceğim. 

Bu memlekette iktidarın kaderini ortaya ko
yacak -bir umumi seçimin yapılacağından hiç kim
senin şüphesi olmamalıdır. Yapılacak bu seçimle
rin tam bir dürüstlük ve emniyet içinde icrasını 
temin etmek için mevcut kanunlar yeni hüküm
lerle tadil edilecektir. Bu hakikatlere, milletin 
sevgisine mazhar olmıyan 'bir siyasi teşekkülün 
seçimi kazanmasına imkân olmadığı mütearef esini 
ilâve ederseniz estirilmek istenen (bu fırtına ha
vası, bu kıyamet tertiplerinin hakiki maksadına 
nüfuz etmek eok kolaylıkla mümkün olur. Arka
daşlar, demokrasi şampiyonluğu tek siyasi teşek
külün inhisarında gösteriliyor ve daima mesele
ler dar bir zaviyeden tahlil ediliyor. Şunu ifade 
etmek isterim ki, Demokrat Partinin en 'büyük 
kuvvet hâkimiyetini halk oyuna istinaddettirmiş 
bulunmasmdadır. Demokrat Parti Ibu en kıymetli 
Hazineden ayrılmamak maksadiyle her hareketini 
gayet hesaplı olarak yapmak ve her tasarrufunu 
bu umumi 'görüşler içinde aramaktadır. Millî Hâ
kimiyet prensibine karşı koymayı, bir dikta, reji
mi kurmayı asla aklına getirmemiş bulunmakta -

J yız. Bir dikta rejimi nasıl kurulur? Bunun bilin-
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miyen tarafı yoktur. Demokrat Parti 10 senelik 
çalışmalarında daima kuvvetliye karşı mazlum 
halk küitleleriyle iberalber olmuştur. Bir dikta reji
mine noktai istinat teşkil eden kuvvetlere, halk 
aleyhine Demokrat Partinin verdiği 'hiçbir tâviz 
yoktur, -arkadaşlar. Bilhassa muhalefetin bulun
masını ••çok isterdim. (Soldan, «Aramızda muhale
fet var» sesleri) (Kendilerinin ıbir hareketi karşı
sında bir tehlikeyi kendilerine haber vermek iste
rim. Büyük Millet Meclisinin çıkardığı kanunlara 
riayetsizlik, âmirlerin usulü dairesinde memur
lara verdiği emirlere karşı koymak (bir hürriyet 
sloganı haline getirilirse, zaman zaman ve yer yer 
kaba kuvvettin (Hükümet otoritesi yerine kaim ol
masından doğacak tehlikelere cümlemiz mâruz bı
rakılırız. O 'zaman vay Türk 'milletinin haline! 

îşte arkadaşlar, hâdisenin vahametini ve me
suliyet mevkinde bulunmanın bütün icaplarını 
nazarı (itibara alan Demokrat Parti ıGrupu millî 
hâkimiyetin yegâne mümessili ve (bütün hüküm
ranlık .haklarının sahibi 'bulunan Büyük Millet 
Meclisinin işlere el koymasını teklif etmektedir. 
Bu suretle Büyük Millet Meclisi, encümeni vaısı-
tasiyle hakikat ışığını karanlıklara tevcih edecek 
ve hâdiselerin maveralarında nelerin bulunduğu
nu birer birer meydana çıkaracaktır. Suçlu olmı-
yanların böyle bir tahkikattan telâş etmelerine hiç 
lüzum yoktur. Ama suçluların yakasına adaletin 
kahredici eli yapışacaktır. Bu itibarla yapılacak 
olan tahkikatın Büyük Milletin menfaatine neti
celer vermesi ıtemennisiyle hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (ıSoldan, alkışlar) 

REİS — Verilmiş olan kifayet takrirleri var, 
onları okutuyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) 
sözümüz ne oldu... 

Bizim 

REİS — Takrirleri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye arzını teklif 

ederim. 
içel 

Sami Göknar 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye arzını 

teklif ederiz. 
İstanbul Amasya 

Mehmet Gürpınar Hüseyin özbay 
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REİS — Okunan kifayet takrirlerini yüksek 

tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
in i.yenler... Kabul edilmiştir. 

O halde Mazlum Kayalar ve Baha Akşit arka
daşlarımız tarafından madde madde tasrih edil -
mek suretiyle verilen ve Yüksek Meclisin ıttılaına 
arz edilmiş (bulunan takriri tasvibinize arz ediyo
rum : Kabul buyuranlar... Kalbul etmiyenler... 
İki -muhalife karşı takrir büyük ekseriyetle kabul 
edilmiştir. (Alkışlar) 

Şimdi takrirde teklif edilen 15 kişilik komis
yonun seçimine geçeceğiz. 

Evvelâ tasnif heyetini seçiyoruz. 
Süleyman Özsever (Sivas) Yok... 
Yekta Teksel (Bursa) Burada, 
Şükrü Esen (Kastamonu) Burada. 
Nurettin Aknoz (Tekirdağ) Burada, 
Tasnif heyeti teşkil edilmiştir. 
Şimdi seçime geçiyoruz. 15 arkadaş seçilecek

tir. Seçime çektiğimiz kur'a neticesi Aydın seçim 
bölgesinden başlıyoruz. 

Reyler kürsüdeki sepete atılmak suretiyle top
lanacaktır. 

(Reyler toplandı.) 

REİS — Reylerini kullanmıyan arkadaşlar 
varsa lütfen kullansınlar. Rey toplama muamelesi 
bitmiştir. Şimdi tasnife geçiyoruz. 

(Reyler tasnif olundu.) 
Reylerin neticesine ait mazbatayı okutuyo

rum. 

Yüksek Reisliğe 
Cumhuriyet Halk Partisinin yıkıcı, gayri-

meşru ve kanun dışı faaliyetlerinin memleket 
sathında cereyan tarzı ve bunların mahiyetinin 
nelerden ibaret olduğunu tahkik, tesbit ve 
memleketin her tarafında yaygın bir halde gö
rülen kanun dışı siyasi faaliyetlerin muhtelif 
sebeplerine intikal etmek, matbuat meselesiyle 
adlî ve idari mevzuatın ne suretle tatbik edil
mekte olduğunu tetkik eylemek üzere kurulma
sı kabul edilen 15 kişilik tahkikat encümeni için' 
yapılan seçime 354 zat katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı zatlar hizalarında gösterilen 
reyleri almışlardır. 

Saygı ile arz olunur. 

Âza 
Bursa 

Y. Teksel 

Âza 
Kastamonu 

Ş. Esen 

Âza 
Tekirdağ 
N. Aknoz. 
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Osman Kavuncu 
Bahadır Dülger 
Nüzhet Ulusoy 
Said Bilbiç 
A. Hamdi Sancar 
Vacid Asena 
Kemal Biberoğlıı 
Kemal Özer 
Hilmi Dura 
Ekrem Anıt 
Nusret Kirişeioğlu 
Turan Bahadır 
Selâmi D ine er 
Himmet ölçmen 
Necmeddin önder 
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Kayseri 
Gazianteb 
Samsun 
İsparta 
Denizli 
Balıkesir 
Çorum 
Kütahya 
Kastamonu 
Samsun 
Sakarya 
Denizli 
Sakarya 
Konya 
Nevşehir 

18 
353 
354 
354 
354 
354 
354 
354 
354 
354 
354 
354 
254 
354 
354 
354 

REİS — Ali Şahin söz istemiştir, buyurun. 

ALÎ ŞAHİN (Gazianteb) — Muhterem arka
daşlarım ; biraz evvel yüksek huzurunuzda cere
yan eden müessif hâdise cümlenizin malûmudur. 

Meclis müzakeratının devam ettiği esnada 
Halk Partili arkadaşların sıralarından Demok
rat Partili mebuslara, Demokrat Parti ile
ri gelenlerine; namussuzlar, hırsızlar, alçak
lar diye mütemadiyen söz atmalar de
vam ve tevali ediyordu. Vaziyet artık taham
mül edilmez hale gelmişti. Bilhassa Sırrı Ata-
lay ve Turan Feyzioğlu arkadaşlar hırsızlar, 
namussuzlar diye söz atıyorlardı. Bendeniz bu
na tahammül edemedim ve kalktım ve «Kimdir 
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hırsız, kim namussuz1? ispat edin» diye hitabet
tim. 

Kenar sıralardan tanıyamadığım Halk Par
tili bir mebus diğer arkadaşlariyle beraber üze
rime hücum etti. 

Hâdise budur. Benim silâh çektiğimi ve üzer
lerine hücum ettiğimi söylemişler. Bu tamamen 
yalandır ve asılsızdır. Bendeniz Dahilî Nizam
namenin ne olduğunu, silâhla Meclisi Âliye ge-
linmiyeceğini bilen bir arkadaşınızım. Bu na
mussuzca isnat ve ^iftirayı kendilerine ret ve 
iade ederim. 

REÎS — Arkadaşlar; Yüksek Meclisin me
habet ve şerefli tarihine yaraşmıyan bir şekil
de nasıl bir ayaklanma olmuştur, hepiniz gör
dünüz. Ve Riyaset olarak bu hâdiseyi hassasi
yetle takibetmiş, görebildiklerime lâyik olduk
ları cezaları vermiş bulunuyorum. 

Şimdi bunun üzerine şöyle bir ses duydum: 
«Filân arkadaş tabanca çekti.» Derhal İdare 
Âmirini çağırdım, vazifeye davet ettim. Akabin
de lâzımgelen muameleye tevessül etmişlerdir. 
Ayrıca bir ihbar da vâki olmuştur. Şimdi bu 
hususta Ali Şahin arkadaşımızı da dinlediniz. 

Riyaset bu hususta Dahilî Nizamnamenin 
icabettirdiği tahkikata da geçecektir. Bunu arz 
ederim. 

20 Nisan Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,20 
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