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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gündemde bulunan 12 aded Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun 8 er üyeden teşkili, 15 
gim içinde Başbakan ve bakanların yazılı gö
rüşlerini ilgili komisyonlara bildirmeleri ve 
komisyonların seçildikleri tarihten itibaren gö
reve başlamaları hususları kabul olundu. 

Soruştmrma Hazırlık komisyonlarına üye se
çimi yapıldı ise de, oyların ayrımı sonunda, ço

ğunluk sağlanamadığa anlaşıldığından; 
Saat 16,15 te Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başıkanvekili Ordu 

Fikret Turhangil Memduh Ekşi 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Doğan 
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(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kereye başlıyoruz. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. ^— Boykotlar, öğrenci hareketleri ve de
mokratik rejim aleyhindeki aşırı akımlarla ilgi
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yasa düzeni içinde görevini yapacak kudrette 
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t?. P. Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu'nun gündem dışı demeci ve 
Başbakan Süleyman Demirel'in cevabı. 

BAŞKAN — Boykotlar, öğrendi hareketleati 
ve demokratik rejilm aleyhindeki asın alkımlar 
karşısında, Pıarlâmenltonun Anayasa düzeni 
içinde 'demokratik rejim esasını koruyacak 
ödev ve kudrette olduğunu göstermek üzere, 
Halk Partisi Genel Başkanı Sayın İsmet İnö
nü gündem dışı söz istemJiştir. 

Buyurun Sayın İnönü. (C. H. P. sırala
rından sürekli alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ 
(Malatya) — Çok saygı değer arkadaşlarım; 
memleketin içinde 'bulunduğu durumu sizlerle 
görüşmek içfaı huzurunuza geldim. Bu vaziye
ti anlatmak için alışkanlığımız olarak, parti 
başkanı olarak basın toplantıları tertipleyebilir, 
bildiriler yayınlıyabilirdim. Bu şekilde sizlerin 
ve kamu oyunun dikkatini, önemli gördüğüm 
konu üzerine çekmenin çarelerini bulabilirdim. 
Ama konuşmamı bu çatı altında, Parlâmento
nun çatısı altında yapmayı tercih ettim. Çünkü 
dâva aslında parlömanter rejim davasıdır ve 
hepimizin müşterek davamızdır. 

Nedir vaziyet? 
Hak olan grevler var, hak olmıyan grevler 

var, öğretmenler ve gençler var, hak olan di
renişler, boykotlar var, hak istiyenler var. 

Bu, bir taraf. 
Bunların hepsi Anayasanın tanıdığı temel 

haklara ve onları uygulama şartlarına, genel
likle gelebilir. Böyle bir hudut içinde, Anayasa
nın gerçek ruhuna uygun şekilde hak isteme 
gösterileri demokratik rejimin icaplarmdandır. 
Hükümetin de, memleketin de dikkatini celbe-
der, kâfi derecede tesirini yaptıktan sonra nor
mal hal avdet eder. Basiretli hükümetler ge
reken dersi alıp gerekenin icabını yaparlar. 
Ters yolda kimse inat etmez. 

Bugün Öğretmenler meselesi var. Bu mesele 
iktidarla aramızda tartışma konusu olmuştur. 
Vakit vakit öğretmenlerin haksızlık gördükleri
ni bizzat Başbakana kadar götürmüşüm ve 
onunla konuşmuşumdur. Vakit vakit öğretmen
lerin mâruz kaldıkları muameleler, hakikaten 
şikâyet edilecek ve öğretmenlik meslekinin iti
bârına olduğu kadar değerine zarar verecek 
İmdûtla'ra geîmişjtir. 

Sayın Başbakan pek güzel hatırlarlar, 1965 
hükümetleri! zamanında kendüsiyle temas etti
ğim ilk mesele öğretmenler ve gençler mese
lemi olmuştur. Erzurum'da, onun hudutlarında 
öğretmenler aleyhine ilk hareketler başlamıştı. 
İlk şikâyetleri yapmıştım. Pek ciddî olarak 
dikkatle dinlemişlerdi. Benim o zaman Başba
kana rica ettiğim tedbir, gerek öğretmen ve ge
rek gençlik hareketlerini kendisinin eline ve 
idaresine almasıdır. Onu rica etmiştim. Zaman, 
türlü tesirler altında cereyanını takibetti. Zan
nediyorum Başbakan pek güzel hatırlıyacak-
tır. 

öğretmenlerin hareketlerinde sadece tahrik
lerin tesirini görüp Hükümetin ikazlar karşısın
daki kayıtsızlığını hiç kaale almamak haksız
lıktır, insanları salim hükümlere götürmez. 

Ne var ki, bunların hepsini tartışabiliriz, ça
resini bulabiliriz ve öğretimin memlekette bir 
ileri işleme usulüne kavuşmasını sağlıyabiliriz. 
Mesele bunlar değildir. 

öğretmenler hakkında bir şahsi görüşümü 
Yüksek Meclise arz etmek isterim. Bir kaç vesi
le ile de söylemişimdir : Biz, dünya ölçüsünde 
öğretim ve bilim alanında çok çalışmaya ve iler
lemeye muhtaç bir haldeyiz. Bizim en ileri mem
leketlerle öğretmen olarak yarış yapabileceği
miz meslek ilk öğretim meslekidir. Bizim ilk öğ
retmenlerimiz dünyanın her yerinde birinci sınıf 
öğretmenlerdir. (C. H. P. sıralarından şiddetli 
alkışlar) 

Hepimiz ilköğretimden geçtiğimiz zamanları 
ve hocalarımızı pek güzel hatırlarız. Bugünkü 
ilköğretmenlerin çocukları alışı, işleyişi, yetiş-
tirişi ve kabiliyetlerini mümkün olduğu kadar 
isabetle meydana çıkarışı ve bizim şimdiye ka
dar «anadan doğma kabiliyeti varsa çocuk öğ
renebilir, yoksa uğraşmak beyhudedir» denilen 
önemli konuları her çocuğa muayyen bir ölçü
de işleyebilmekte, ekliyebilmekte ve onu yetiş
tirebilmektedirler. Resim, bunun başlıca bir de
lilidir. Resim dersi, bugün okuma - yazma bilme 
kadar önem peyda etmiştir. Bugünkü ilköğret-
menler her çocuğu, en güç olan, kabiliyet isti-
yen resini dersinde bile işleyebilmektedirler. 
öğretmen üzerinde sınıf sınıf, kadro kadro özel 
görüş olarak bulabildiğim sevindirici bir geniş
liği huzurunuzda söylemekle İftihar ederim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 
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Mesele şudur : Bugün memlekette ciddî ola
rak bir bunalım var. Parlâmento rejimini, de
mokratik rejimi istemiyen, keşfetmeye çalıştı
ğımız, aslını bilmediğimiz, kimin çizdiğini an
lamadığımız meçhul hedeflere memleketi götü
recek bir ihtilâl rejimini tahakkuk ettirmek 
amacında bir cereyan var. Âdeta denilebilir ki, 
bugün memleketin huzuru aşırı solun irticama 
karşı ve aşırı sağın irticama karşı müdafaasız 
bir haldedir. 

Aşırı sol irtica ne istiyor? Aşırı sol, «Bu de
mokratik rejim uydurmadır» diyor, «Bu de
mokratik rejimden kurtulmak lâzımdır diyor.»t 

Kurtulup ne olacaksın? Diyorlar ki; kurtu
lacaksın, demokratik rejimden kurtulacaksın, 
Atatürk rejimi asıl o zaman gelecek, Atatürk 
namına yapılacak, bu. 

Ondan sonra? Ondam sonra, asıl hedefleri 
ne ise, karmakarışık fbir hayat içinde o he
defe doğru .memleket, sürüne sürüne çürüyüp 
gidecek. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Düpedüz budur. 

Aşırı solun istediği; engelleri bertaraf et
tikten sonra, değersiz ve ölçüsüz bir ihtilâl re^ 
j imini, kimin elinde olursa olsun, getirdikten 
sonra, ondan sonrası kendi kendine, yuvarlana 
yuvarlana işler, onun hedefine varır arzusu
dur. Aşırı sol yardakçıları bu zandadırlar. 

Bunun yanında aşırı sağ vardır. Aşırı sağ, 
'sonunda şöyle olacak, böyle olacaktan evvel, 
bugün biran önce dlört elini kana boyayarak 
memlekette boğuşmayı bir defa meydana ge
tirmek istiyor. Bilirler ki, böyle bir boğuşmayı 
aşın sol irticama, karşı aşırı sağ bir def aj ta
hakkuk ettirebilirse, bunun bir Ortaçağ Devri
ne, memleketin idaresini götürmeye müncer 
olacaktır. Maksatlarına ererler. 

Aşırıların güoleri var mıdır? 
Güçleri, her ikisinin de yoktur. (C. H. P. 

sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar). 
Memleketteki anarşi havasiyle umumi (bir 

bezginlik, "bedbinlik yaratara'k insanları camın
dan bıktıran bir hal. Bu, ağırı solun istediği 
şeydir. 

Aşın sağın istediği, elini kana boyayarak 
«31 (Mart» lara \gitmektir. (0. H. P. sıraların
dan, alkışlar). Bunun ilk işaretlerinin görüldü
ğünü söylediğim zaman mübalâğa ettiğim© hük-
medüıniştir. 

Her gün bdr 31 Mart içinde yaşıyoruz. 
Tabiî, boğuşma patladığı zaman bildiğimiz 
31 Martlar, (bu yeni gelecek yanında oyuncak 
kalacaktır. (0. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). Aşırı sağ irticaa bizi götür
mek istiyor. 

Onun da gücü yoktur. Devletin kuvvetleri, 
Hükümetin, Cumhuriyet Hükümetinin gücü, si
yasi Ihayatımızm anlayışı bütün bu güçlüldLerte 
uğraşacak dermandadır. 

Karşımızdakilerin kullandıkları, Parlâmento 
düşmanlarının ve bütün karışıklık yaratıcıları
nın kullandıkları bir müşterek silâh var: Bun
ların hepsi, Atatürk nâmına yapılacak. Atatürk 
zamanı şöyleydi, usulleri böyleydi, prensipleri! 
şudur, diyorlar. 

Atatürk'ün prensiplerinden «zerre bırafcmı-
yacaklar ve Atatürk nâmına yapacaklair. (O. 
H. P. sıralarından «Brajvo» sesleri). Bunun 
kendine göre aydınlan var, bunun kendine 
göre yazarlan var, bunun kendine göre her 
meslekten, her çeşitten az âdette iyi niyeti, 
mütevekkil adamlan var. 

Bir noktaya dikkatinizi çekerim \ tki aşırı 
irticadan ben, şimdiye kadar, aşm sağ irticaın 
tehlikesine daha önem vererejk işarclt etmişim
dir. Bu, aşın sol irticaın zararını küçümşedi-
ğimden değildir. 

Aşın sol memleketi zayıflatamaz. Çünkü, 
sol irticai bu memleket tutmaz. Ne kaJdar az
gın olsalar 24 saat içinde bunlardan eser kal
maz. (C. H. P. sıralarından «Brajvo» sesleri). 
Ama aşın sağ öyle değildir, Aşın sağ memle
kete sirayet eder. Sirayet ettikçe uğraşması 
güçleşir ve nihayet zayıf yöneticiler, onun ce
reyanına üst gelemezler, ona ta|bi olurlar. 
(0. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkış* 
lar.) 

Aşın sağın kuvveti nereden geliyor? 
Aşın sağın başlıca kuvveti şudur: Aşın 

sağı Hükümet himaye ediyor zannJolunuyor.. Bu 
kanaatle, aşın sağ hareket ediyor. 

Bu kanaatte bir esas da var: Üstüste teca
vüzler oluyor, baskınlar oluyor, öMürmeleır 
oluyor, suçlusu yoktur., «Aranıyor» deniliyor, 
^Bulunamıyor» deniliyor, irtica a<dı konamı
yor, cesaretle, «Bu irticadır» denilemiyor. Bu
nu dedirtemedim. Denmiyor. (<3. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). Böyle gide,. 
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rek Hükümet yıpranıyor, itibarını çok çevrede 
kaybediyor. 

«Bir aşırı sağ irticai Hükümet istiyor.» 
Bunu kimse diyemez, böyle bir iddiamız yok. 
Ancak aşırı sağ, teşebbüslerinin hepsini Hü
kümetini himayesi ve müsamalhası altında bu
lunduğu kanısı ile yapıyor.. Bu kanıyle hare
ket ediyorlar ve Hükümet idaresi bu kanıyı 
-düzeltecek bir şey yapmıyor. 

Her zaman söyledim; Devlet kuvvetleri
nin demokratik rejim içini© kullanılabil
mesi için bu kuvvetlerin mutlaka ve mutla
ka günlük siyaset üstünde bir davranış
ları olmak lâzımdır. Yani ordu, jandarma, 
polis hiçbir surette bir siyasi partinin özel 
programını, özel politikasını tatbik etmek 
üzore tek taraflı kullanılmamalıdır. (C. H. P., 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Aksi 
halde demokratik rejimin temeli kalmaz. Her 
Vakada kanun suçlusunun ciddî olarak ta-
kibedilmesi, yakalanması, inandırıcı deliMeırle 
mahkemeye verilmesi lâzımdır; başka tür
lüsü olmaz. 

Beni Hükümet mazur görsün, a(şırı sağ 
hartladıkça, nihajyet «Bu vicdanı ve kanaat 
meselesidir, vicdan hürriyeti meselesidir» 
denildikçe bunlar kendilerini bir himaye al
tında hissediyorlar. Hem teşkilâtlanmaları, 
hem para yardımı görmeleri, hem saldırıları, 
hem hedefleri her gün artıyor. 

Şimdi, bu durum içinde memleketi anar
şiden ve ümitsizlikten kurtarmak lâzımdır. 

Öğrenci hareketleri var. Bunlar esasta 
mâkul, «Bütün dünyada öğrenciler yeni bir 
kuşaktır. Yaşlan ile mütenasibolmıyan mem
leket dâvalarına karışmaktadırlar», diye şi
kâyet olunuyor. Fakat karışmaları da her yer
de, her memlekette mazur görülüyor. (C. H. P. 
'sıralarından alkışlar.) Değişikliklere ayak uy
durulması şarttır. Ama bu gençler, nihayet 
öğrencidirler. Bunlar ailelerinin, cemiyetin 
göz bebeğidirler. Ailelerinin, cemiyetin ken
dilerinden istediği ilk şey öğrenmeleridir. 

Dünyada öğrencilerin memleket dâvalarına 
karışmaları var, ama, bu da var., Çoğu öğrenmeı-
yi fbir köseye itip, bir üniversitenin veya bir 
yüksek okulun bir sınıfında 8 defa kalmış, ilk 
sınıflarda sürünmekten öteye gelçememiş pro
fesyonellerin, öğrenci hareketleri idarecilikle
rinden elleri mutlaka çektirilmelidir. 

Arkadaşlarım, Hükümet, bütün bu güçlük
lerle uğraşacak ve üst gelecek kuvvettedir. 
Parlömanter rejim üzerinde Ihıep mutabıkız, ir
ticai, aşırı ıs ol irticaim ye aşırı sağ irticaini 
isfceımliyoruz. Ne kadar yaldızlı olurlarsa olsun
lar, bunların suratlainnidakA ımaskeyi (sıyırıp 
memlekete göstermek lâzımdır. IBunların için
de ırejim düşmanı, belki memleket düşmanı, 
doğrudan doğruya mürteci kışkırtıcıları var
dır. Ama elinde kalemi vardır, lama aydın gö
rünür va ısaüre. Böyle parlömanter rejimde 
mutafbık olduğumuz zıaman Hükümet, cesaretle 
üzerine (eğildi mi aşırı sol iblir mesele olmak
tan çıkar. Ne var M, vicdamllarmidan, Hüküme
tin (aşırı sağ irticaa kargı (müsamahalı, aşırı so
la karşı kanun dışında şediıd Olduğu kanaatini 
kesinlikle 'bertaraf etmek şarfciyle. 

Arkadaşlar, ordu temizdir. Aslmıda bütün 
gayret orduyu, belki bir iki (sergüzeştçi bulur
larsa, onunla harekete geçirmek lemelidir. Bu 
emel yatıyor. Ama ordu, bu istidatta ideğildir. 
Oıldu hiçbir vesile İle memleketine zarar getire
cek bir harekete vasıta kılınamaz. Türk Ordu
sunun geleneği budur. Bunu ıdaima fepatla-
mıştır. Türk lOrdusunun, milletinin istemediği 
bir (harekette bir sergüzeştçinin peşlinde gittiği
ni Ikıîmse görmemiştir. (C. H. P. Biralarından al
kışlar) . 

Jandarma ve özelikle polis, tarafsız Devlet 
kuvveti olarak kullanılmalıdır. 'Suçlu sokakta 
adam öMürüyor, Taksim meydanında öldürü
yor, camiden çıkıp öldürüyor. 'Nerede bu suç
lu? Suçlu yok! Nasıl zabıtadır 'bu? Kim güve
necektir ona, Kim güvenecektlir ona kumanda 
eden Hükümete? (O. H. P. sıralarında alkış
lar). Suçlular böylece daha rahat, daha geniş 
çapita, daha tertipli bir kanlı hareket çıkartmak 
için teşvik edilmiş oluyor. Bu politikayı değiş
tirmek lâzımdır. 

Bu politikadan fayda ummak için Başbaka
nın ne müzacı, ,ne yaradılışı, ne kültürü, ne tabi
atı hiçbir şeyi müsait (değildir. (0. H. P. sıra
larından alkışlar). Bakanlarına bu vazifeyi yap
tırmalı, (düzeltmelidir. IBöyle bir emniyetle, ne 
memleketi düpedüz çamura götürmek istiyen 
aşırı sol serserileri, ne (memleketi ikana boya
mak iistiyen (aşırı sağ canileri bir kuvvettir. 
(C. H. ÖP. sıralarından alkışlar). Bunlardan as
la ürkmeyiniz. 
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Bu yaygaracılar partilere kadar girmiştir. 
Partlilerin içinde biz bunlarla uğraşmaktayız. 
Bunlara uyanlar içinde iyi niyetli olan, sami
mî görüşleri bulunan iyi insanlar vardır, olabi
lir. Ama bu enderin enderidir. Nadir zanne
dilenler de bazan sonunda en azgım şeyler, re
jim düşmanları çıkmıştır. 

Hani ya, demokratik rejimden yanaydılar? 
1945 te, 1946 da demokratik rejimi getirmesey-
dak asıl kanlı ihtilâl o zaman olacaktı. Ve o za
man, bugünkü pek ikıymetflÜ Atatürkçüler ağız
larına geleni söyleyip memleketi, bir büyük 
harb baldıresinden selâmetle çıkmış bir memle
keti ayaklariyle isyana itiyorlardı. 

Ne oldu? IBugün hepsi çıkmışlar, başlıca ka
bahat demokratik rejimdedir, /onu igetirenler-
dedir, bSlmean nedir (diyorlar. 

Demokratik rejimi getirenler Atatürk'ten 
sonra tam 00 yıl bu devrimleri candan (koruyan 
nesilleri bu nizam içlinde, hürriyet ınlizaımı üçinde 
yetliştiirebıildikler'inden dolayı bahtiyar ive müf-
tehirldirler. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
Ve bu nizamın, onlar yeminli, azimli, gözü pek 
bekçileridir. IRejim sahipsiz değildir. ÎBunu 
herkes ityii bilsin. Ayağını ona göre atsın, öğ
retmenler, öğrenciler çoklukla ıbu ısahiplerden-
ıdirler. (C H. P. ısıralarmdajn «bravo» sesleri ve 
alkışlar). 

Mk mesele bugün memleketi (selâmete götür
mektir. 

İttifak yaparsınız, dostluklar kurarsınız, 
kendi liçinizde derman yoksa, herkes birbirinin 
boğazma samlmışsa o memleket hiçbir mâna 
ifade etmez. O memleket, müttefiklerinin ağ--
zmlda bile kaba alay konusu olur. Türkiye'yi 
bu hale düşürmeyelim. Türkiye'yi bu hale dü
şürmeye hiçbirimizin hakkı yoktur. 

Başlıca sorumluluk Hükümete düşüyor. 
Kuvvetleri, partiler üstünde bir doğrulukla 
kullanmayı mutlaka tesis etmek Hazımdır. O 
kadar fena alışıldı ki, bunu tesis tor görünür. 
Aslında değildir. Bugün, çektiğimiz ıstırap
lar, biraz da geçmiş zamanların tesirlerinden 
geliyor. Kuvvetleri bu tarzda kullandık, bu
nu yaptık ,mı demokratik rejim içinde, demok
ratik hürriyetler içinde Türkiye'yi dertlerinden 
kurtarmak, ileriye götürmek kaabil olur. Dü
rüst seçimlerle iktidara gelip gitmekte devam 
edecek Hükümetlerin birbirlerini tamamhyarak 
memleketi iyi (istikametlere itmesi zor değ'Mir. 

17 . 12 . 1909 O : 1 
I Şimdi, parlömanter demokrasimizin düş

manlarının oynadıkları Atatürkçülüktür. Ken
di içlerindeki takımların hepsi Atatürkçüdür ve 
onun aıamına iş görürler. 

Arkadaşlar, Atatürk bir büyük eser bırak-
mışıtır. Bu eseri korumak ve ilerletmek bfizim 
Vazifemizdir. O, böyle haller içinde bulunsay
dı ne karar verirdi? 

Belki, hiç kimsenin aklına gelmiyen kara
rı verirdi, o. Bu kararı keşfetmeye limkân 
yoktur. Şimdi biz, Atatürk'ün bıraktığı eseri 
ileri götürmek için, kemdi aklımızı kullanarak 
tedlbirler bulacağız, çareler bulacağız. Biri 
bu. 

ikincisi; derler ki, demokratik rejim yapa
maz. 

Ben, demokratik rejimin ıdışınJdaki rejimle
rin hiçbirini nazari olarak keşfetmiyorum. Hep
sini, salâhiyetsiz küçük memur olarak içinde 
yaşamış, görmüşümdür. Salâhiyetti olarak, o 
devrin demokratik olmıyan rejimlerin bütün 
kuvvetlerini kullanmış, evet kullanmış, tatbik 
etmiş, neticelerini görmüşümfdür. Demokratik 
rejim içinde biz bu memleketi ilerletiriz veya
hut (ecdadımıza lâyık olmıyan insanlar olarak 
sürünür, mahvoluruz. 

Kesin kanaatim odur ki, Parlâmento olarak 
doğru yolda birleşelim. «Sivil, asker, Türk ay
dını bizimle beraberdir. Özgürlüğün kıymetini 
en iyi o bilmektedir. Biz, demokratik rejim 
içimde bu memleketi kalkmdırınz. Hataları
mızı düzeltiriz. Yeni işleri, hamleleri yapa
rız. •Dürüst seçimler yaparız. Geliriz, gideriz. 
Halkı kilmse, hep aldatamaz, kandıramaz, 

Bu rejimi kuracağız. İBunda Türkiye'nin 
gerçek kuvvetleri hep mutabık olalım. Buna 
inancımızı sarsmak ve bunu ortadan kaldırmak 
aşırı sol tiırttâJcta- faaytıaiannın! ve (aşın sağ Meal 
eli kanlıların ilk hedefidir. 

Rejimi tutacağız. Kim iktidarda olursa onu 
murakabe edeceğiz, onunla çekişeceğiz. Ama, 
memleketi güven içinde, çalışma jaşkı içinde, bu 
tedbirleri 'arayan insanlar ellinde ileriye görüre-
ceğiz. 

Bir ide derler Od, Türk Milleti gelişmemiştir. 
Kibar oldukları için «gelişmemiştir» diyorlar. 
Söylemek istedikleri şudur: Yani, iptidai bir 
haldedir. Nasıl, Atatürk nasıl ona zorla yaptı
racağını keşfetmiş, tatbik etmişse -ki bu bir 

| büyük (iftiradır - biz de onu yapacağız. 
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Kim olarak Atatürk? iHer birli bor Atatürk. 
Hayır, hiç bliri, bir AtaJtürk değildir. (C. H. 

P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Asırlardan beri esaret altında yaşatmış olan 

milletler meydana geliyorlar, istiklâle kavuşu
yorlar, (demokratik rejÜm içimde biir (idareyi ger
çekleştirmek liçin çırpmıyorlar. Biz (asırlarca 
dünyaya hükmetmişiz, len kuvvetli devletler ku
rup, lonları yürütme sanatımızı göstermişiz. Şim
di «millet olarak bize bu usuller gelmez» diyor
lar. 

Hadi canım, sem ide.. (C. H. P. sıralarından 
gülüşmeler, .alkışlar) 

Ve bir yaddan da «HaMmliyet kayıtsız şart
sız milletindir» diye bağırırız. «Hakimiyetin 
zerdesine bu miület lâyık değildir» üç kanaatliy
le bu memleketli idare etmeye çalışanlar türe-
mek istiyor. 

Bu adamlarda ablaktan, ciddiyetten, her 
hangi bir sorumluluktan eser var mıdır? Bun
lara insan kendüslini (kaptırır mı? İBugünkü ik
tidar, dürüst bir seçimle işbaşına gelmiş olan 
bu iktidar, sorumlu 'iktidar orada bulunduğu 
müddetçe (Devleti selâmete götürmek için, içe
ride (huzuru korumak liç'in 've vatandaşlara 
cam lemnliyeti, imal 'emniyeti, fikir hürriyeti tat
bik ötmek için her salâhiyete sahiptir. Mese
le, o ehliyete de sahibolmasıdır. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

Asla (kendilerinden şüphe etmesinler. Asla 
muhalefet partilerinden, memleketin aydının
dan ve gerçek kuvvetlerinden gocunmasınlar. 
Tabiî, doğru yolu tuttukları sürece. 

Benim (tavsiyem bundan ibarettir. Büyük, 
dağdağalı bunalım içimdeyiz. Bunu yaratan
lar, (daha ziyade ürkütecek, korkutacak yayga
rayla insanları, idare edenleri çığırından çı
karmak isltiyeoek hevestedirler. Buna kapıl
mayınız. 

Bir noktayı İhmal letmeyin: Devlet Ikuvvet-
lerii mutlaka âdil olacak, mutlaka tesirli olacak, 
her (türlü siyasi cereyanların, yani partizanca, 
bir 'taraflı cereyanların üstünde, suçluyu mut
laka bulacak. Yargı organı onu cezalanldıracak-
tır. Mesele bundan ibarettir. 

Boykota katılan öğretmenler aleyhinde «kı
yım» ve «ezme» tedbirleri düşünüldüğünü, uy
gulandığını (haber alıyorum. Şimdiden boykot 
muvaffak olmadı veya iştirak edenler suçlu gö- ; 
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rülerek, bunları (türlü tedbirler ile bıktırmak, 
kıymak temayüllü görülüyor. 

Gayretkeşler varadır. Bu muameleler son 
derece yanlıştır, zararlıdır ve (benzine aüıev dök
mek gibi, büyük ölçüde parlatıcı sonuçlar ve
rebilir. 

Başbakanın kanun içinde, kanun haklarını 
kullanarak: yapılan öğretmen gösterileri, her 
hangi göıslteriler, bunların lemniyet içinde, ka
nun hudutları içinde işletmesinde kanun kuv
vetlerinin laldaletle imurakıboimalarını sağlama
lı ve şimdiki başlamış olan, Tbana şikâyet edilen, 
muttasıl haber verilen ezme ve yıldırama gay
retlerini kesin olarak önlemelidir. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) Bunu 
büthama rica ederim. 

Sevgili arkadaşlarım, hepinizi saygılarla se
lâmlarım ve beni dinlemek lûtfunda bulundu
ğunuz idin teşekkürlerimi sunarım. (0. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, şiddeltfli ve sürekli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Eğitin camiamızı ilgilendiren 
son olaylar üzerinde Güven Partisi Genel Baş
kanı ve Grup Başkanı Sayın Turhan Feyzioğlu 
da gündem dışı Söz talebinde bulunmuştur. Sa
yın Feyzioğlu'na söz veriyorum. 

Sayın Feyzioğlu, buyurunuz. (G. P. sıralann-
dan alkışlar) 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ
LU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım : 

Sağ - Sol kavgalarının sonucu olarak, öğren
cilerimizin... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir dakikanızı 
rica edeceğjm efemdim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü Birleşik 
Toplantıda önemli seçimler de var, bu hususu 
arkadaşlarımın dikkatlerine arz ederim. Aslında 
gündemde var, aıma hatırlatmayı faydalı telâk
ki ediyorum. 

Buyurunuz Sayını Feyzioğlu. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ
LU (Devamla) — ideolojik kavgaların sonucu 
olarak birtakım gençlerimizin öldürülmesi, öğ
renci boykotları, üniversjtelerde yeniden yer 
yer başlıyan boykot ve hattâ bâzı işgal hareket
leri ve nihayet büyük önem arz eden öğretmen 
boykotu gibi olaylar vesilesiyle, huzurunuzda 
Güven Partisinin bâzı görüşlerini arz etmek ve 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin tümünü, parti' 
farkı ayırmadan, bekliyen bâzı vazifelere - ken
di görüşümüz açısından - dikkati çekmek için 
huzurunuzdayım. 

Bütün bu hâdiselerin, memleketini seven her 
insanda, memleketin huzur ve güven içjnde yük
selmesini istiyen her vatanseverde endişe yarat
tığı inancı içinde, sözlerime başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, eğitim, kesin inancı
mız şudur ki, Türkiye 'nim kalkınmasında kilit-
taşı vazifesini gören bir sektördür. Türkiye'nin 
kalkınması ve yükselmesi, son tahlilde, insan gü
cüne, yetişmiş, vasıflı vatansever, milliyetçi ve 
çağımızın bütün icaplarını bilen ileri sayılan mil
letlerin yetiştirdiği unsurları seviyesine her 
alanda ulaşmış memleket evlâtlarının yetişmesi
ne bağlıdır. 

Eğitim alanında geri kalmışlık çemberini 
kırmıyan milletlerin, iktisadi alanda geri kal
mışlık dâvasıma çare buldukları görülmemiştir 
ve eğitim alanımda insan gücü bakımından yük
selmiş, ilerlemiş, dünya milletlerinin ulaştığı en 
ileri seviyelere ulaşmış olan milletlerin de iktiı-
sadi yokluklara - tabiat şartları, tarihin, coğraf
yanın şartları ne kadar ağır olursa olsun - çare 
bulmadıkları keza görülmemiştir. Bu inanç için
de, eğitim dâvamızın vatansever gayretlerle ele 
alınmasını şüphesiz istiyoruz ve bu inanç içinde 
eğitim alanımda ciddî ıslahata taraftar olduğu
muzu her zaman ifade etmişizdir. 

Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlan
ması, eğitimin, parası olanın 'imtiyazı değil, ka
biliyeti olan her memleket evlâdının hakkı ola
rak görülmesi ve bunun için ilk öğretimde orta 
öğretimde, teknik öğretimde, yüksek öğretimde, 
maddi imkânsızlık setlerinin yıkılması i'çin çaba 
gösterilmesi gereğini, bu kürsüde her vesile ile 
savunduk. 

Son günlerde cereyan eden hâdiselerin gerek
çelerinden biri olarak bu konu da ele alındığı 
için, bu konuya temas ediyorum. 

Bu konuda hiçta' tahrikte bulunmadan, Yü
ce Meclise kanun teklifleri de getirdik. Bu ka
nun teklifleri, yüksek öğrenimde kredi dâvasını 
kökünden halletmek, yurt ihtiyacını tamamiyle 
karşılamak, ucuz kitap dâvasını halletmek, köy 
çocuğunun rahatça okuyabileceği orta öğretim, 
meslekî öğretim yurtlarım, pansiyonlarım mut
laka süratle geliştirmek ve Türkiye'de eğitim 
dâvasında kabiliyetin hakkını tam olarak ver

mek; bunun için Yüce Meclise sunulmuş tek
lifler, memleketim kalkınma plânında yer almış 
hükümler vardır. Bunların biran evvel gerçek
leştirilmesi lâzımdır. 

Türkiye ̂ de personel dâvası bakımından halli 
gereken konular şüphesiz vardır ve bunlar yal
nız öğretmenin dâvası da değildir, tüm Devlet 
personellinin bir uçtan bir uca ıstırabı var. Ha
yat pahalılığının yükü altında ezilen dar gelirli 
insanlar var. Yıllardan beri yapılmış vaitlerin 
yerine gelmeyişüıden dolayı ortaya çıkan bir 
gerginlik var. Bunu da kabul etmek ve perso
nel dâvasına çare bulmak lâzımdır. Öğretmen 
camiasının maddi ve mânevi huzurunu sağlamak 
için gerekli tedbirleri şüphesiz almak -lâzımdır. 
Türkiye'de eğitimin kalitesini yükseltmek ve 
Türkiye'nin iktisadi kalkınmasının icaplarına 
uygun, kalkınma plânının icaplarına uygun, eği
tim kurullarını plânlı bir şekilde geliştirmek; 
bütün bunlarda beraberiz. 

Yalnız, değerli arkadaşlarım, kabul etmediği
miz ve kabul edemiyeceğimiz şey, bu dâvaların 
a^la eğitim konusu ile ilgili olmıyan birtakım ar
ka maksatlı ihtilâl heveslerine alet edilmesi
dir. Eabul etmediğimiz şey, bu dâvaları anarşi 
yoiiyle halletme çabalarıdır. Aslında bu dâva
ları halletmek için anarşi youna gidilemiyece-
ğlni herkes bilir. Ama, bu dâvaları vasıta ya
parak, memleketi anarşik bir ortama sürülde-
mek istiyen her teşebbüsün ardında yatan asıl 
niyetler nedir diye arattırmak; yine her vatan
severin - siyasi inançları, siyasi parti bağlan ne 
olursa olsun - vazifesi olduğu, kesin inancı için
deyiz. 

Türkiye'de, biraz evvel konuşan Cumhuriyet 
Halk Partisi Sayım Genel Başkanının da ifade 
ettiği gibi, «Demokratik rejim yürümez» diyen
ler vardır. 

Şimdi size bir belge okuyacağım ve son gün
lerdeki hâdiselerle bunların irtibatları olduğunu 
gösteren bâzı vesikalar ortaya koyacağım. 

«Türkiye'de demokratik rejim yürümez» id
diasında olanlar vardır. Demokratik rejimi yık
ma gayretinde olanlar, mutlaka bir uçda da değil
dir. Teokratik düzen getirmek istiyenler gibi 
hür seçimsiz, hür basmsız, hür sendikasız, her
kesin Devlet kapısında boğaz tokluğuna köle 
olduğu, öğretmenin siyasi iktidarın papağanı 
olduğu, kölesi olduğu, dilin kilitli, kalemin esir 
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olduğu., Meclislerin kukla meclisler halinde gö
rüldüğü, meslekî kuruluşların komünist parti
sinin komiseri emrinde sadece kukla teşekküller 
olduğu siyasi rejimler var ve bu rejimlerin öz
lemini çekenler de var. Elbette var. «Aşırı sol 
serserisi» şeklinde biraz evvel ifade edilenler 
bunlar. 

Aşırı sağda ve aşırı solda birtakım tehlike
ler bulunduğunu kabul ettikten sonra, bunun 
bâzı icaplarını T. B. M. M. nin bütün olarak ele 
alması ve gerçeklere doğru teşhis koyarak hâ
diselerin tam tesbitini koymaktan çekinmiyerek 
ve bu kürsüden sadece tarih önünde ve millet 
önünde, sadece Büyük Türk Milletinin ebedî 
varlığına hizmet etmekten başka hiçbir çaba 
gütmeden şu gerçeklere açık açık teşhis koyup 
hep beraber bunun çaresini bulmamız şart. 

Değerli arkadaşlarım, «bunlar siyasi partile
re sızmışlardır» dendi. Bütün kalbimle iştirak 
ediyorum, evet sızmışlardır. Bunların siyasi 
partilere sızmış olduklarını bilen insanlarız. De
ğerli arkadaşlarım bunların siyasi partilere sız
mış olduklarını biraz evvel bu kürsüde C. H. P. 
Genel Başkam ifade ettiği zaman gerçekten bu 
ifadeden inşirah duydum, sızmışlardır. Ama si
yasi partilere sızarlar da derneklere sızmazlar 
mı? Siyasi partilere sızarlar da şu veya bu isim 
altındaki meslekî teşekküllere bu gibiler sızmaz
lar mı? Siyasi partileri kendi karanlık emelleri
ne alet etmek isterler de «sendika», «kuruluş», 
«dernek» adı altındaki «öğrenci derneği» adı al
tındaki yetkileri, vazifeleri kanunlarla belli olan 
kuruluşlara bu gibiler hiç el atmazlar mı? 

Siyasi partilerin programları vardır, siya
si görüşleri bellidir. Muhkem disiplinleri var
dır. Bütün bunlara rağmen bu gibi teşekkülle
re sızmaya çalışan bu gayretlerin, aslında si
yasi olmaktan başka vasıflar taşıyan kuruluş
lara çeşitli maskeler altında, çeşitli yollardan 
sızmaları ve meslekî maksatlarla kurulmuş te
şekkülleri bu gibi karanlık emellerine alet et
meye çalışmaları mümkündür. 

Türkiye'de, açıkça bilmek ve açıkça söyle
mek lâzımdır ki, Suudî Arabistan'dan gelen pa
ralarla beslenen, Amerikan ARAMGO Petrol 
Şirketinin beslediği birtakım sokak hareket
leri bulunduğu gibi, Mao'cu,, Lenin'ci, Bulgar
istan 'dan, Sovyet Rusya'dan, Fransız Komünist 
Partisinden beslenen ve bugün değil, kırk se

neden beri yer altında - bugün kısımen yer üs
tünde - faaliyet gösteren bir komünist sokak 
hareketi de vardır. (A. P. ve G. P. sıralarından 
alkışlar) Bunların her ikisini de açık açık gör
mek ve değerli arkadaşlarım,, bunların üstüne 
milletçe yürümek lâzımdır. Bu vazife herkesten 
evvel Yüc'e Türk Milletinin iradesinin, temsil
cisi olan, tek temsilcisi olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisidir. 

«Demokratik rejim yürümez» «Demokratik 
rejim içinde iktisadi kalkınma olmaz» diyen
ler var. ..«Demokratik rejim içinde devrimler ya
pılamaz, devrimler korunamaz» diyenler var. 
Bu gibiler, zaman zaman kendi maksatlarına el
verişli sandıkları veya saydıkları için, şu veya 
bu şahsı, şu veya bu zümreyi, şu veya bu siya
si kuruluşu destekleseler de bilmek lâzımdır 
ki, bu gibilerden «Demokratik ıfejime inanı
yorum» diyen hiç kimseye sonunda hayır yok
tur. Demokratik rejimin vazgeçilmez parçası 
olan. ve ancak demokratik rejim içinde mânâ 
ifade eden hiçbir siyasi parti, bu gibi demok
ratik rejim düşmanı maceracıların kalem des
teğinden, hareket ve eylem desteğinden - ken
di tâbirleri ile - hiçbir fayda bekliyemez; bun
lar sadece ileride daha fazla çözmek için örer
ler. Demokratik rejimi yıkmak i!çinr adım adım 
hedeflerine ulaşmak liçin, bir safhada övdükle
rine bir başka safhada sövdüklerinin misalleri 
şu iki senelik, üç senelik tatbikat içinde her 
gün görülmektedir. 

Artık bunlaaın maskesi o kadar düşmüştür 
ki, bunların maksatları o kadar belli olmuştur 
ki, demokratik rejime inanmış siyasi kuruluş
ların, iktisadi ve sosyal konularda, şu veya bu 
noktada hangi ayrılıkları olursa olsun, bun
ların karşısına hakikaten demokratik rejime 
inanmış bir kütle halinde çıkmasında ve Tür-
ikiye Büyük Millet Meclisinin bu gibi konular
da (1) nin üstüne noktasını koyarak, gerçek
len! maskelemeden açıkça ortaya koyarak yü
rümesi lâzımdır. 

Sevgili arkadaşlarım, son boykot hareketle
rinde ön safta görülen bâzı kimselerin mak
satları ve inanışları ile, boykot hareketlerine şu 
veya bu ölçüde katılmış öğretmen kütlesinin 
arzularını, isteklerini, dertlerini ifade etme 
gayetlerini asla birbirine karıştırmamak lâ
zımdır. 
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Öğretmen kütlesini, yakından bilen, onların 
içinden gelmiş, aralarında çok uzun yıllar bu
lunmuş bir nâçiz arkadaşınız olarak ifade ede
yim ki, öğretmen kütlesi gerçekten vatansever,, 
gerçekten idealist bir kütledir. Meslekin ken
dilerine verdiği özelliklerden biri de kendileri
ni cemiyetin istikbaline, geleceğinle adama gay
retidir. 

Türk Milleti, öğretmenini seven millettir. 
Türk Milleti, öğretmenini sayan millettir. Ne 
yazık ki millî harsa ve terbiyeye aykırı birta
kım çabalarla,, biraz evvel bahsettiğim ve acı acı 
şikâyet ettiğim ideolojik çabalarla,, bugün öğ
retmenine tornavida çeken, ağza alınmaz galiz 
sözlerle küfreden birtakım ihtilâlci müsvedde
leri, birtakım karanlık niyetli kimseler bulu
nabilir. Ama, Türk Milleti bütünü ile, kendi
sine bir şey öğretene saygı duymayı dininin 
icabı, millî harsmın icabı saymış olan ve öğret-
cmenıine gerçekten saygı duyan bir millettir. 

Değerli arkadaşlarım, çocukluğumuzdaki 
sahneleri, hatırlarsınız. Ben bilirim ki, bir lise 
öğretmeni geçtiği zaman bütün bir çarşı aya
ğa kalkardı. Her dükkânın önünden geçtikçe 
«Öğretmen geçiyor» diye ayağa kalkılır, se
lâm verilirdi. Bir topluluğun bulunduğu ye-. 
ire öğretmen girdiği zaman en büyük itibar 
mevkiine oturtıüur&u. Öğretmenin mânevi ba
kımdan itibarı bu idi. Maddi balamdan sıkın
tısı, Türkiye'nin o günkü şartlar içinde her-
haldje bugünküne yakın olsa da yine öğretmen 
bu mânevi rütbesinden dolayı bir huzur içinde 
çalışır idi. 

Bu vatansever kütlenin, dağ başlarında en 
ağır şartlar içinde vazife gören, idealizmle va
zife gören bu büyük kütlenin hissiyatını dert
lerini, ihtiyaçlarını anlamak, bunların üzerine 
eğilmek, vadedilen birtakım kanunları biran 
evvel gerçekleştirmek Büyük Meclisin vazifesi. 
olmalıdır. Büyük kütlenin haklı isteklerinin bir-
takın kötü niyetli kimseler tarafından ve Tür
kiye'de demokratik rejimi yıkmak için bu na
muslu ve vatansever kütlenin dertlerini ma
nivela yapmak istiyen birtakım maceracıların 
kötü niyetlerine alet olmamaları için bu dâva
ları süratle halletmek şarttır. 

Personel rejimi konusunda artık yapılması 
çoktan gerekli hale gelmiş olanlar yapılmalı
dır. Eğitim konusunda Millî Eğitim Bakanının 

dün Senatodaki izahatını dinlerken «ele al
dık» diye bahsettiği kanunlar, biran evvel 
hepimizin el birliği ile bu meclislerden geçme
lidir. 

Ne ölçüde olursa olsun, eğitim camiasının 
tartışmasına girecek değilim; çünkü maksadım 
hiç kimseye tarizde bulunmak değil, memleket
çi bir şuurla ortak tehlikeler ve ortak dâvalar 
etrafında görüş birliğini mümkün olduğu kadar 
sağlamaya çalışmaktır.. 

Bu camia üzerindeki küçük partizan baskı
lar behemaihal ortadan kalkmalı, mahallî parti' 
teşkilâtlarının küçük ve mahallî hesaplarla or
taya ataPoilecekleri iddialar üzerinde son dere
cede dikkatli davranılmalı, buna karşılık bu öğ
retmen kütlesinin solcu birtakım teşekküllerin 
tasallutundan kurtarılmasına da, siyasi iktidarın 
partizanlığından kurtarılması dâvası kadar 
önem verilmelidir. Bu bizim öteden beri savun
duğumuz görüştür. 

Böyle bir tasallut var mıdır? Böyle bir tasal
lut vardır arkadaşlar. «Bugün Türkiye'de de
mokratik rejimi yıkmak istiyen kuvvetler var.» 
dendi. Bunların kim oldukları ne istedikleri kıs
men meçhul olduğu ifade edildi. Bizim birinci 
noktada görüş birliği içinde olduğumuzu ifade 
ettim. Tamamiyle görüş birliği içinde olamıya-
cağımız nokta, ikinci noktadır. Bunlar artık 
meçhul değildir. Bunların Mm oldukları, ne ol
dukları ne yapmak istedikleri apaçık ortaya çık
mış görünmektedir. 

Son boykot hareketlerinde önplânda olan 
Türkiye öğretmen Sendikası (TÖS) 31 Temmuz 
1967 gününde bir bildiri yayınlıyor. Bildiri mes
lekî dâvalarla üigili değil, Türk öğretmeninin 
ıstırabiyle ilgili değil. 

Bir yazı yazmış komünizmden mahkûm, bir 
defa değil, ta Nazmı Hikmetle beraber mah
kûm bir kimse talebeliğinde komünizm propa
gandasına adı karışarak Harb Okulundan tard 
edilmiş, o zaman mahkûm olmuş, sonra bir da
ha mahkûm olmuş bir kimse... Bağımsız Türk 
adliyesi, 1961 Anayasasının bütün teminatı için
de her türlü siyasi tesirin dışında vazife gören 
bağımsız Türk adliyesi mahkûmiyet karan ver
miş. Tam mânası ile bağımsız olan Yüce Yargı
tay kararını vermiş, tasdik etmiş, ma^hkûmi'yet 
kesinleşmiş. 

Bu sendika, bu kesMeşmıiş mahkûmiyet ka
rarı ile ilgili olarak bildiri yayınlıyor ve bu 
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komünizm suçlusunu savunmak suretiyle, bu 
mahkûmiyet kararının fikir özgürlüğüne aykırı 
olduğunu iddia ediyor. Benim paylaşmryacağım 
davranış bu. Ve Türk öğretmeninin büyük küt
lesinin böyle bir davranışı benimsiyeceği inan
cında da değilim arkadaşlar. (A. P. ve O. P. sı
ralarından alkışlar) 

Onun ıstıralbma çare bulduğumuz zaman, yıl
lardan beri vâdedilip gerçekleşnıiyen birtakım 
vâitler gerçekleştiği, vatansever, idealist milli
yetçi, Türk öğretmeni, gerek eğitim dâvası ba
kımından, gerek maddi mânevi huzuru bakımın
dan kendisini üzen birtakım dâvalarda T. B. 
M. M. nin yakın ilgisini gördüğü gün, elbette ki 
bu çeşit bildiri yayınlıyan birtakım marifet er
babının, partilere sızmaya çalıştıkları gibi, der
neklere de elbette sızmaya çalışan, aynı marifet 
erbabının, hür demokratik rejim düşmanı ve kö
lelik düzeni taraftarlarınım bu gibi tahriklerine, 
hiç şüphesiz M, gerekli teşhisi çok daha kolay 
koyacaktır. 

Mecliste Türkiye işçi Partisine mensup bir 
milletvefciflinıin dokunulmazlığının kaldırılması 
söz konusu. Haımgi yazıdan dolayı? Hakkında 
yine mahkemelerin mahkumiyet kararı vermiş 
olduğu bir yazıdan dolayı. Böyle bir dokunul
mazlık kaldırılması konusu, millet iradesinin 
yegâne tecelli yeri olan T. B. M. M. nde konu
şulurken, siyasi konularla uğraşması kanunlar
la yasaklanmış olan bir meslekî teşekkül; «T. 
B. M. M. bu dokunulmazlığı kaldıramaz, kar
şısında bizi bulacaktır.» tarzında muhtemelen 
o siyasi partiden liste arkadaşı olduğu için, bâzı 
kimseler, biraz evvel bahsettiğimiz sızmanın ne
ticesi olarak, T. B. M. M. nin kararı verilmeden 
bu kararın karşısına dikiliyor, ve «bununla mü
cadele edeceğiz direneceğiz» diyor. İşte bu davra
nışları biz tasvibedemeyiz. 

Aynı teşekkülden, «Köye mektup» adı altın
da bir mektup yayınlanıyor. Bu mektupta köye 
giden her politikacıyı suçlar şekilde, «Onlar ge
lirler sana şöyle yalan söylerler, böyle yalan 
söylerler.» tarzında, düpedüz vatandaş reyinin 
tecelli tarzını karşısına alan ve düpedüz millet 
iradesiyle şu Mecliste vazife gören her siyasi 
partiye mensup politikacıları, köylü vatandaş 
nazarında suçlayıp, «bu sömürü düzenini el bir
liği ile yıkacağız köylü kardeşim» diye, T. t. P. 
nin radyolarda yaptığı konuşmalara tamamiyle 

paralel bir mektup neşrediyor ve köylere kadar 
gönderiyor. 

Bu, mesleld faaliyet değil değerli arkadaşla
rım. Hâdiselere teşhisi olduğu gibi koymak ve 
bu teşhisi koyarak mücadeleyi yapmak şartiyle 
muvaffak olabiliriz ve biraz evvel burada işaret 
edilen demokrasiye yönelmiş tehlikelerin kay
nakları nedir? Bunları doğruca teşhis ettiğimiz 
zaman, bir siyasi partiye değil, bir siyasi iktida
ra değil, T. B, M. M. nin tümüne ve «Demokra
tik rejimden yanayım» diyen her siyaset ada
mına, «Demokratik rejimden yanayım» diyen 
her siyasi kuruluğa, bugün olmazsa yarın azgın 
dişlerini gösterecek olan bu ihtilâl heveslisi, bu 
macera heveslisi bedbahtların maskesini düşür
mek ve bunlarla mücadele etmek mümkün olur. 

Bunların büyük öğretmen kütlesiyle hiçbir 
ilgisi yok. Yakından bildiğim o büyük öğret
men kütlesi, o milliyetçi vatanperver öğretmen 
kütlesi, hakikaten Mustafa Kemal'ci olan bu öğ
retmen kütlesi Mao'cu ve Lenin'ci değildir, 
Mustafa Kemal'ci olan Mao'cu olamaz, Stalin'-
ci olamaz, Lenin'ci olmaz arkadaşlarım. (A. P. 
ve G. P. sıralarından alkışlar) 

Hangi milletlerarası komünist şebekesinin 
tertibi olduğu pekâlâ çok iyi bilinen bir festival 
tertipleniyor. Avrupa'nın çeşitli memleketlerin
de birtakım kızıl taşkınlık hareketlerine adı ka* 
rışmış, adlarının basma kızıl lâkapları gelmiş 
birtakım sözde genglik liderleri, demokratik re
jim düşmanı, kendi memleketlerinde çeşitli ta
kibat altında bulunan kimseler, Türkiye'de bu 
festivale katılmak istiyorlar. Devlet makam
ları, «giremezsiniz» diyor. «Sizi hududumdan 
içeri almam» diyor. Bir meslekî teşekkül, kim 
adına, hangi Türk öğretmeni adına konuşma 
hakkını nereden alarak, kanun dışı bir siyasi 
bildiri yayınlamak suretiyle, «bu festivale na
sıl izin vermezsin ve bu kimseleri nasıl hudut
larımızdan içeri almazsın» diye meydan okuyor. 
ister öğrenci teşekkülü olsun, ister meslekî te
şekkül olsun, bu gibilerin dillerinden düşmez 
bir söz var; «Tam bağımsız Türkiye, gerçekten 
demokratik Türkiye». Kasdettikleri ve açıkça 
söyledikleri şu: Türkiye bağımsız değildir ve 
Türkiye demokratik bir rejim içinde yaşamı
yor. Bunların gerçek demokrasi dedikleri ne
dir? Hiç kimse aldanmaya, hiç kimse hayal kur
maya, bunların gerçek demokrasi dediği başla-
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rında bulunmayı hayal ettikleri Sovyet Şûrası
na, eğer başlan bir fırında kızarmaz ise, daha 
evvel bir başkası onları tasfiye etmez ise, Sov
yet Gizli Polis Şefi Lavrensi Beria'nın basma 
gelen vatan hainliği ithamı - ki, bunlar her yıl 
yeni vatan hainleri ilân ederler, her yıl liste de
ğişir, dün vatan haini listesini tertipliyenler 6 
ay sonra o listeye girerler, daha iktidarda ol
madan böyle olur, daha milletten % 3 rey al
dıkları zaman, harici bırakın kendi içlerinden 
vatan haini listeleri tanzim etmekle meşguldür
ler, bu teşekküllerin tabiî icabı budur. - bun
lar, bu vatan hainleri listesi tertipçileri ne dü
şünürler? Başında bulundukları bir siyasi par
ti emredecek ve Şûraya onların emrettiği kim
seler mebus diye girecek. Bu, millet iradesi ola
cak. Yok öyle şey. Basın tamamiyle köle ola
cak. Yazarlar derneğinin basma istediklerini 
getirecekler, istediklerini kovacaklar. Düşün
düğünü kâğıt üzerine döken yazar, bunu döşe
melerin altına saklamaya mecbur olacak, bir ar
kadaşına açılamayacak, gizli polis teşkilâtı ya
zar cemiyetinin içinden casuslar tutacak ve giz
li polis teşkilâtının raporiyle en büyük kalem 
erbabı, bir gün alkışlanan, ertesi gün vatan hai
ni diye itham altında kalabilecek. Kimsenin can 
emniyeti olmıyacak, kimsenin şeref ve haysiye
ti emniyette olmıyacak, tam bir kölelik düzeni 
hüküm sürecek, biraz evvel söylediğim gibi, yal
nız basın, bütün eğitim kurumları iktidarın sa
dece sesini tekrarlıyan birtakım papağan kuru
luşlar haline gelecek, üniversite çatısı altında 
resmî doğma dışında söz söylemek mümlriin ol
mıyacak bir esaret ve kölelik sistemi hüküm sü
recek, işte gerçek demokrasi dedikleri bu. Bu
nun adına gerçek demokrasi diyorlar. Ve mil
let iradesine dayanan rejime de taktıkları isim, 
neşrettikleri bildiride yazılı, aynı bildiride, ge
rici parlömantarizm düzeni. T. B. M, M. nin, mil
let iradesiyle seçilmiş T. B. M. M. nin kudreti 
elinde tuttuğu rejimin adı; «Gerici parlâmento-
culuk» düzeni. 

Bunu savunanlara, sosyalist de olsalar, par
lömantarizm hastalığına tutulmuş revizyonist 
sosyalistler diye hücum ederler. 

Değerli arkadaşlarım, tam bağımsız Türkiye, 
aldanmamak lâzım, bunların tam bağımsız Tür
kiye dedikleri, Prejnev doktrinine göre sosyalist 
ağabeyin istediği zaman ordularını sevk edebi-
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leceği, istediği zaman içişlerine müdahale ede
bileceği bir ülke. Çekoslovakya'nın bağımsız
lığı gibi bir bağımsızlık isterler, Çekoslovakya'
yı işgal eden Rus ordularını savunan bildiriler 
yayınlarlar, kahraman devrimci kuvvetler diye 
antiemperyalist darbeyi önlemek için Çekosla-
vakya'ya giren kuvvetler diye alkış tutarlar, 
dergiler yayınlarlar, dergilerinde bu kuvvetleri 
överler, Çekoslovakya 'nin işgalini mazur göster
meye çalışırlar ve sıkılmadan, Brejnev Doktrini 
adını almış olan, Birleşmiş Milletler kürsüsün
de, Sovyet Rusya Hariciye Nazırının açıkça ilân 
ettiği doktrini bile bile, yani biz sosyalist ülke
nin içişlerine biz sosyalist devlet olarak her za
man karışabiliriz, o ülkede sosyalist düzeni ko
rumak için asker göndermek dâhil her müdaha
leyi yapabiliriz tarzındaki resmî doktrini, bilir
ler ama, bunu savunurken, bu hareketleri ma
zur göstermeye çalışırken aynı nefeste bağımsız 
Türkiye'den bahsederler. Bunların ne idiğini, 
ns olduğunu bilmek lâzım ve bunların karşısına 
bu inançla dikilmek lâzım. 

Maksatları şümullü... Bakınız daha dün ya
yınlanmış olan 15 . 12 . 1969 tarihli bir bülten: 
«Genel öğretmen boykotu bütün yurtta % 100 
katılma ile devam ediyor. Saat 13,00 e kadar 
aldığımız haberlere göre gölgeleyici bir olay 
yoktur. Bütün yurtta genel memur grevine gi
dilmesi ihtimali vardır, haberi Türk - Persen'-
den izleyiniz,» 

Yani bugün öğrenci boykotu, öğretmen boy
kotu yaptılar, maksatları; öğretmenlerle ilgili 
bâzı baskılar var, falan öğretmen Erzurum'dan 
falan yere nakledilmiş... Bununla ilgili sanmı-
yalım, dâva bu kadar basit değil, sahneye kon
mak istenen oyun bu değil, teşhisi doğru koya
lım ve bilhassa yalnız siyasi partiler olarak de
ğil vatansever ve idealist öğretmen kütlesi ola
rak teşhisi ta*: ı koyup mücadeleyi tam olarak 
yapalım. (G. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

Alabildiğine siyasi bildiriler, alabildiğine 
Parlömanter rejime düşman bildiriler ve bunla
rın altında siyasetle uğraşması mümkün olmı-
yan kuruluşların, öğrenci kuruluşu veya mesle
kî kuruluşların imzaları. 

Bunun karşısında bir başka durum arkadaş
lar; dün Senatoda misali verildi ,hem de Ada
let Partisine mensup, fakat yüreğinin sesiyle 
konuşan, şahsan ilk defa tanıdığım fakat konuş-
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masını heyecanla izlediğim bir değerli T. B. M. 
M. üyesinin bizzat yerinde yaptığı inceleme so
nucunda Senato kürsüsüne getirdiği bir gerçek. 
Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
misinde hâdiseler oldu. iki memleket evlâdı 
öldürüldü. Tahrikler yok mu?... Tahrikler var. 
Yayınlar yok mu?... Yayınlar var. Bu yayın
lardan bir örnek, acı bir örnek. Efendim, bu 
Akademide bir mescit varmış, mescit yıkılmış; 
Akademi duvarlarına, «Mnhammed ümmetine 
ölüm» diye yazılar yasılmış, «Kur'anı Kerîm 
tezyif edilmiş» tarzında tamamiyle gerçek dışı 
yayınlar yapılıyor. Bu Parlâmento üyesi arka
daşımız mahalline gidiyor, inceleme yap'yor, 
soruyor. Mescit yerli yerinde, yıkılan, dökülen 
hiçbir şey yok; duvarlara, «Muhammed ümme
tine ölüm» diye yazı yazan kimse yok, böyle bir 
şey hiç vâki olmamış, esasen bunu yazabilmek 
akıl dışı. Muhammed ümmetini kim öldürme
ye muvaffak olmuş ki, başkası muvaffak ola; 
topla, tüfekle ayakta durmuyor M, Muhammed 
ümmeti ve Türkiye'de arkadaşımın dün söyle
diği gibi % 98 i Muhammed ümmetine menıu-
bolan bir memlekette Muhammed ümmetine 
ölüm diyerek ne neticeye varılır?... Akıl dışı bir 
iddia. Kur'anı Kerîm tezyif edilmiş iddiasının da 
baştan başa yalan olduğu anlaşılmış. 

Peki, bu iddiayı yayanların maksadı ne?.. 
Bunu yapan yayın organları var Türkiye'de. 
Bunların arkasındaki gayretler no? Bunların ar
kasında yatan gerçekler ne? Bunlara da doğru 
teşhis koymak lâzım. Tıpkı biraz evvel bahset
tiğim Çekoslovakya işgalini savunacak kadar 
gözü dönmüş olan ve açıkça kökü dışarıda olan 
gayretler gibi, birkaç gün evvel bu kürsüde 
petrol müzakeresiyle ilgili konuşmamı yaparken 
arz ettim, kökü dışarıda olan başka faaliyetler 
de var. Ve bunların ikisinden de kimseye hayır 
yok. Ne, devrimciyim diyene aşırı sol serserisin
den hayır var, ne de hiçbir siyasi iktidara ve
ya partiye bu tarzda birtakım tahriklere giri
şerek Türkiye'yi kana bulamak istiyen teokra
tik Devlet heveslisinin faydası var. 

Sevgili arkadaşlarım, bu teşhisi açıkça koy
duktan sonra yol belli. 

«Hukuk ve siyaset kuralları, dinler, dinî 
inançlar hâkim sınıfın, egemen güçlerin uydur
ma silâhlandır. Hukuk dediğiniz bir uydurma 
silâhtır, hâkim sınıfın silâhıdır, dinlemeyin hu-
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kuku» diyor. Kim diyor?.. Türkiye'de siyasetle 
uğraşması yasaklanmış bir derneğin bildirisin
den alınmıştır, geçen yıl bütçe müzakeresinde 
okudum, Meclis zaptından tekrar ediyorum, bel
gesi emniyet arşivlerinde de vardır, bizim dos
yalarımızda da vardır, 

«Marksist iktisat teorisi Marksizmin diğer 
yanlanndan ayrılamaz. Marksizm bir bütündür 
ve bütünüyle uygulanmalıdır.» 

Kim diyor bunu? Yine siyasetle uğraşması 
yasaklanmış olan bir derneğin gençlere ucuz, pa
rasız bir şekilde dağıttığı ve belli bir formas
yon vermek için bastırılmış küçük broşür. 

AYDIN YALÇIN (Ankara Milletvekili) — 
îımini söyle. 

GÜVEN PAPvTİSİ GSUPU ADINA TUR
HAN FEY2İ0ĞLU (Devamla) — Sosyalist Fi
kir Kulübü. 

«Alman tedbirler ne denli sert olursa prole
taryanın bilinçlenmesi de o denli hızlı olacaktır 
ve sonunda kazanacak olan zincirlerinden baş
ka r.eyi clmıyan proleteryadır.» 

1848 komünist manifestosunun cümlesini 
tekrarlıyor, aynen tekrarlıyor komünist mani
festosunun cümlesini. Sınıf kavganı körüklü
yor siyasetle uğraşması yasaklanmış teşekkül. 
Bundan kime hayır var? 

Bunun üstüne teşhisi doğru'koyarak, tam 
koyarak yürümenin zamanı Türkiye'de çoktan 
geldi arkadaşlarım, çoktan geldi. 

Geçen yıl gündem dışı bir konuşmayla bu 
kürsüye getirdiğim bir bildiri; hani Meclis va
zife yapmıyor da, kanun çıkmıyor da diye mi 
oluyor bu hâdiseler yalnız? Hayır. Açıkça mey
dan okuyan bir bildiri idi. 

«Devrimci öğrenciler» başlığını taşıyan ve 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi devrimci öğ
rencilerinden bir başka fakültenin, Siyasal Bil
giler Fakültesinin o sırada boykot ve işgal du
rumunda olan öğrencilerine gönderilen bir mek
tup idi bu. Ama gizli bir mektup değil. Kızı
lay'da dağıtılan, Ankara'da on binlerce dağıtı
lan tabedilmiş bir mektup. Ne diyorlardı? «Bi
zim bu davranışlarımız ayaklanmamız T. B. M. 
M. nden şu kanun, bu kanun çıksın diye ola
mam. T. B. M. M. nden bir kanunun çıkması, bir 
hakkımızı bize Meclis tarafından verilmesi için 
bu davranışa girişmek demek bu düzeni tanı
mak demektir.» diyordu, bildiri. «Bu düzenin 
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kurumlarını kabul etmek demektir. Halbuki...» 
diye devam ediyordu; «Biz bu düzeni yıkmak 
istiyoruz ve bu düzenin hiçbir kurumunu kabul 
etmiyoruz, tanımıyoruz.» O halde bizim T. B. 
M. M. nden de isteyeceğimiz bir hak yoktur. 
Böyle bir talebimiz yoktur ve eylemin hakiM 
maksadı ne olmalıdır? 

Açıkça Ankara'nın ortasında bol bol dağıtı
lan bu bildiri şöylece ifade ediyordu: «öğrenci 
ayaklanmaları özünde daha büyük halk ayak
lanmalarının kıvılcımlarını taşımalıdır. Köylü
lerin topraklara, işçilerin fabrikalara el koyma
ları için onları yüreklendirici olmalıdır.» Buyu
runuz; hareketin maksadının ne olduğu bu ka
dar açık ifade ediliyor. Bu düzenin hiçbir ku
rumunu tanımamak, halkın bu düzene karşı 
toptan baş kaldırmasına katkıda bulunmak gi
bi açıkça Mao'cu, Lenin'ci, ihtilâl tahrikleriyle 
devam ediyordu. 

Değerli arkadaşlarım; bu gibi tahrikler kar
şısına, ister AJSAMCO Petrol Şirketinin kasa
sından beslensin, ister milletlerarası komünist 
fesat şebekesinin kasasından beslensin, ister 
merkezi Bulgaristan, ister Rusya, ister Kızıl Çin, 
ister Suudi Arabistan veya Hizbüttahrir'in ku
rulduğu bir başka Orta - Doğu ülkesi olsun, 
hangisi olursa olsun, bunların karşısına millet 
hâkimiyetini temsil eden T. B. M. M. başta ol
mak üzere bütün kuruluşlar elbirliğiyle çıkma
lıdırlar ve kimsenin şüphesi olmasın, mutlaka 
çıkacaklardır. Türk Milleti dün bağımsızlığına 
kavuşmuş millet değildir. Afrika'mn, bir defa 
söylemiştim, çavuşunu Genelkurmay Başkanı 
yapmış olan ordusu değil Türk Ordusu. Fransız 
veya ingiliz idaresinde, maliyede biraz okuma 
yazma bildiği ve cem, tarh öğ-rendiği için üç beş 
yazıyı alt alta koyan adamını Hazine Genel Mü
dürü veya Maliye Bakanı yapan 10 yıllık dev
leti değil ki bu, Lenin'ci, Mao'cu tezgâhlamalar 
burada yürüsün veya bir Orta - Doğu ülkesinin 
emperyalizmine hedef olsun, Dört bin yıllık 
tarihin zirvesinden bu milletlere bakan Büyük 
Türk Milleti, devletler kurmuş olan Büyük 
Türk Milleti, kendi Devletini «bu serseriler» 
diye vasıflandırılan insanlara - ki bütün kal
bimle katılıyorum bu söze - «bu serserilere» 
yıktırmıyacaktır, yıktırmayacağız arkadaşlarım. 
(A. P. ve G. P. sıralarından sürekli alkışlar.) 

Millet hâkimiyetini temsil eden demolsratik 
müesseseleriyle, millet güvenliğinin sarsılmaz 

bekçisi olan vatansever Silâhlı Kuvvetleriyle, 
hür düzenin koruyucusu bütün güçleriyle, huku
kun savunucusu mahkemeleriyle, hürriyetin de
ğerini bilen ve hürriyetsiz basının acısını tat
mak istemiyen hür basmiyle Türk Milleti ve 
Türk Devleti hür düzeni yıkmaya çalışan bu gi
bi şer kuvvetleriyle, nereden gelirlerse gelsin
ler, mücadele etmesini ve bunları mağlûbetmesi-
ni bilecektir. 

Islahatçılık, reform bu başka şey. İhtilâlci
lik başka şey. Devrim kelimesinin ardına sığı
narak ve ıslahat, reform mânasında da kullanı
lan «devrim» kelimesini ihtilâl mânasında kul
lanma oyunbazlığını yaparak «devrimci» sözü
nün ardına sığınıp, Mustafa Kemal'ci veya dev
rimci geçinemezler. Devlet kurucusu Mustafa 
Kemal, Devlet yıkıcılarının bayrağı değildir ar
kadaşlarım. Olmıyacaktır, olamaz. (A. P. ve 
G. P. sıralarından alkışlar.) Boşuna çaba göste
riyorlar, alet edemiyeceklerdir. 

öğrencilerin ölümü konusunda bir istirham
da bulunmak istiyorum. Sorumlu ağızlar; «al
tı öğrenci ölmüş, bunların kimler tarafından öl
dürüldüğü meydana çıkmamış» iddiasının ceva
bını büyük bir açıklıkla bu kürsüde bir defa da
ha vermelidirler. Dün yapılan müzakereleri bü
yük bir dikkatle takibettim. Benim tesbit ede
bildiğim kadariyle ölen öğrenciler içinde sağcı
sı var, solcusu var. Faili bulunan cinayetler 
var, faili ortaya çıkmamış cinayetler var. Yıl
dız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
sinde Mehmet Büyüksevinç isimli memleket ev
lâdı katledilmiştir. Bize ifade edildiğine göre 
ve dün kürsüde tesbit edebildiğime göre faüle-
ri yakalanmıştır, Türk adliyesi tarafından tev
kif edilmişlerdir. Birkaç gün evvel katledilen 
Mehetoğlu'nun, aynı Akademinin öğrencisi olan 
Mehetoğlu'nun kaatilinin mutlaka bulunması 
yolunda çalışıldığı ifade edilmiştir. Bu kaatiller 
mutlaka bulunmalıdır. Türk zabıtası bunu ya-
pamıyacak durumda değildir. Hele hâdiselerin 
evveliyatı birçok ipuçlarını verecek durumda 
olduğuna göre, hâdisenin cereyan ettiği gün, 
şartlar, bâzı ipuçlarını sağlıyacak durumda ol
duğuna göre, bu hususun aydınlığa çıkması 
mümkündür. 

, Millî Türk Talebe Birliğinde solcu olmıyan 
bir öğrenci ölmüştür. Faili ortaya çıkmamıştır. 
Verilen bilgiye göre elinde patlayıcı bir madde 
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vardır ve patlayıcı maddenin infilâkiyle ölmüş
tür. Belli bir suçlu bulmak mümkün almamıştır. 

Keza bir başka öğrencinin de çatışmalar sı
rasında veya kovalamalar sırasında - adlî tıp ra
porundan bahsediliyor, Yüce Meclise tam iza
hat verilmelidir, gerekirse rapor okunmalıdır -
öldüğü ifade ediliyor. Bir fail söz konusu ol
madığı ifade ediliyor. Beyazıt'ta vukubulmuş 
faili bulunmıyan bir hâdise vardır. Bunun dı
şında faili bulunmıyan hâdise hangisidir? Bir 
Mehmet Oantekin hâdisesi vardır, Mehmet 
Cantekin, sanıyorum bir özel okul öğrencisidir 
ve burada yine ideolojik kavgalar sebebiyle 
bir grupun bir başka grupa yaptığı baskın sı
rasında karşılıklı ateşli silâhlar kullanılırken 
ölmüştür ve karşılıklı çatışmaya girmiş olanlar
dan 12 kişi, silâh kullanmış olanlardan 12 kişi 
tevkif edilmiştir. Yakalanmışlar ve Türk adli
yesi tarafından tevkif edilmişlerdir. Hâdise bey
le olduğuna göre; Türkiye'de siyasi cinayetler 
yapılıyor ve bunların failleri asla ortaya çıkmı
yor tarzındaki yaygın kanaatin iki tedbirle mağ-
lûbedümesi lâzımdır : 

1. Hakikaten faili meçhul kalan cinayet bı
rakmamak için, bunun memleketin kaderiyle il
gili, bir vatandaşın kaatilini bulmak değil, mem
leketi katletmek istiyen şer kuvvetlerine par
mak basmak için sarf edilen bir gayret olduğu
nu bilerek çaba gösterip bunları ortaya çıkar
mak lâzım. 

2. Ortaya çıkanlarını da umumi efkâra iyi-
, ce duyurmak lâzım ki, bütün cinayetlerin faille
ri bulunmuyor, hepsi karanlıktadır kanaati, 
yaygın bir kanaat halinde olmasın ve hâdiseleri 
yakından taMbeden bizler bile, hâdiseler bu kı
vama geldikten sonra bunları öğrenmek duru
munda olmıyahm. 

Değerli arkadaşlarım, üniversite bakımından 
bir temennimi ifade etmek istiyorum, üniversi
telerin ve yüksek okulların silâh deposu olmak
tan çıkarılması mümkündür ve lâzımdır inan
cındayım. Bu yolda Hükümetin girişeceği bir 
hareketin akademik muhtariyetlere veya üniver
site haklarına tecavüz yolunda bu kürsüde ten
kit konusu yapılacağını sanmıyorum. Hiçbir 
siyasi partinin bunu istismar edeceğim düşüne
miyorum. Behemahal bu silâh arama faaliyeti; 
yurtlarda, okullarda sonuna kadar götürülmeli 
ve bunlar silâh deposu olmaktan çıkarılmalıdır, 
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Türkiye'de biraz da hapis cezalarımın pan 
cezasına tahvili gibi, kısmen memleket şartları
na, belki bâzı suçlar bakımından tam intibak et-
miyen, bazen tercüme kanunlar Türkiye'nin şart
larına tam uymuyor, bir başka taıemleketten 
«insanidir» diye getirdiğimiz bir ihüküm Türki
ye'de çok gayri insanii sonuçlar doğuruyor, can 
kaybına sebeboltıyor, memlekette tam bir 
güvensizlik ve asayişsizliğin ıhâıkim olmasına se-
bebolüyor, Türkiye'deki şu aşırı silahlanmaya 
çare bulalım. 

Milletler toplanıyorlar, genel silâhsızlanma 
konferansı akdediyorlar. Türkiye'nin yurt için
de bir genel silâhsızlanma çalbasınia ihtiyacı var. 
Bu geniel silâhsızlanma konusunu üniversiteler
den, yüksek okullardan başlıyaırak bir büyük 
memleket dâvası olarak ele almak zorunda oldu
ğumuz kanaatindeyim. 

ilim tıürriyetime, üniversite öğretim üyesinin 
yazı. hürriyetine, fikir (hürriyetime, kürsü hürtri-
yeitine ne kadar saygılı isek; Üniversite çatısı al
tosuna. ihtilâli yuvası (haline getirip bu çatıları bu 
gM marifeltlerin, c'inayetlıedn işlenmesine de o 
kadar karsıyız veya üniversitelere karşı başka 
morkezlerde 'tertiplenen birtakım ıcinayet ekip-
leır"jîin toplu hareketlerle uçların çarpışması su
retiyle çare aramasına, karşıyız. "Uçların çarpış-
mem ile meseleler Sıalloîmaz, siokak kavgası ile 
h l̂oHımaz, meselelere seyirci kalarak fda hallol-
mryacsğı belli. 

Sözlerimi tamamlarken büyük milletimizin 
huzur ve güven istediğini, 'anarşinin her türlü
sünden nefret ettiğini tekrarlamak işitiyorum. 

Sözlerimin yanlış anlaşılmaması için; hiç 
kimseye tarizde bulunmadan ortaya koymaya ça
lıştığım, siyasi partilere mevcut demokratik re
jim savunucusu görünen ve bu durumda olan 
Dİyaısi partilere Itiarizde bulunmak amacı ille ko-
nuşinıaldığımı belirtirken tekrar edeyim ki; bu 
uçlardan kimseye hayır yok. Hiç kimse bunla
rın geçidi muhabbetlerinden veya desteklerinden 
uzun müddet yararlanacağı gibi bir hayale ka-' 
pılmıamailı ve tehlikeleri olduğu gibi görüp üs
tüne yürümeli. 

öğretmen kütlesinin dâvalarını savunimafcta 
kimseden geri değiliz. Eğitim alanında ciddî ıs-
lalhalt istemekte kimseden geri değiFiz, ama dü
pedüz kanun dışı olan birtakım hareketleri sa
vunmakla da (kanun hakimiyetini sağlamanın 
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mümkün olduğu inancında değiliz arkadaşlar 
(A. P. ve G. P. sıralarından alkışlar) 

Kanun dışı hareketlere şu veya bu siyasi 
ıriikjatla kanunilik vasfını yapıştırmak suretiy
le elde edilebilecek sonuç yoktur. Kanunsuz 
hareket bugün iktidara yöne'lmiiş görünür, ikti
dara yönelmiş değildir. Düzen yıkma çabasın
daki kanunsuz hareketler Siyasi iktidara karşı 
değildir, Türk Milletine karşıdır, Türkiye'ye 
kargıdır. (A. P. 've G. P. sıralarından, alkışlar) 
Ve biz bunların kargısına bunun işin dikiliyo
ruz, Siyasi ikîMa;r kendisini savunur, fama Türk 
muhitinim yüce menfaatlerini savunmaya, ikti
darda o'aJım veya muhalefette olalım, hepimiz 
mecbur olduğumuz için hiçbirimizin sorumluluk 
derecesi, tarih önünde vazife derecesi iktidarın-
kinden bâr zsrre daha az olmadığı içindir ki, bu 
gayretle biirtekım gerçekleri ortaya koymaya ça
lıştım, «Türk milleti huzur ve güven, işitiyor» de
dim.. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bunu 
ona sağlamaya, bu güveni, huzuru vermeye mec
buruz ve buna muktediriz arkadaşlarım. Yeter 
İJi, «önce vatan, sonra parti» diyebilelim. 

Saygılar sunarım. (Â. P. ve G. P. sıralarından 
şiddetli alkışlar. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DSMİEEL (is

patta Milletvekili) — (A. ?. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve şiddetli alkışlar arasında kürsü
ye geldi) 

Sayın Balkan,, Yüce Licelisin sayın üye
leri; hepinizi saygı ile sel^rjjhyorum (A. P. sıra
larından alkışlar). 

İki saate yakın bir süre İ n beri, iki muhale
fet partisinin sayın genel başkanlarının, son 
günlerde meydana gelen IıMiseler dolayısiy-
le ortaya çıkan durum hakkındaki filde! erini, 
mütalâalarımı, bir gıodcmı dışı konuşmanın sı
nırdan. içerisinde dinlemiş bulunuyoruz. 

Yinje jhuzurnınuzda ibu gündem idışı [konuş
maları cevaplandırmak ve bâzı hususları ay
dınlığa kavuşturmak maksadiyle gelmişken 
"izahlarîimın, mütalâalarımın bu çerçeve içerisin
de kalacağını, yani gündem dışı mahiyetini 
goomiyeceğini ifade etmek 'isterim. Daha doğru
su gündem, dışı konuşma müessesesinin hudut
ları içerisinde kalmaya gayret edeceğim. 

Gündem dışı konuşmalar Millet Meclisimi
zin teamülü içerisinde, Senatomuzun teamülü 
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içerisinde bu kadar uzun zamana kadar hiç ol
mamıştı. Bugün zannediyorum ki, 1961 den bu 
yana yapılmış bulunan toplantıların hemen 
b(omen hiçbirinde olmıyan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi müşterek toplantısında bir gün
dem dışı konuşma müessesesine başlamış bu
lunuyorum. Bunu memnuniyetle kaydetmek is
tiyorum. Bu suretle her iki Meclisimiizin de 
üyeleri çok önemlli bulunan bir vaziyetten be
raberce haberdar olmuş ve meseleyi beraberce 
dinlemiş, münakaşa etmiş olacaklardır. 

Evvelâ şurasını kayc^ds-yim; henüz 12 Ekim 
1069 seçimlerinin üzerinden bir ay yirmi güne 
yalan bir zaman geçmiştir. Henüz Hükümet 
kuruluşunun üzerinden ve güvenoyu ımüessese-
sinir. ikmalinin üzerinden bit' ayı üç dört gün 
aşan bir zaman geçmiştir. Bu süre içerisinde 
meciislerimiK, tüzüklerine göıe yapılması ge
reken seçimleri yapmış, araya bayram tatili 
girmiş, ve henüz çalışmaya başlamıştır. 

Bir büyük seçimden geliyoruz, bu büyük se
çimde Türkiye'nin her meselesi münakaşa edil-
miiştL', Henüz bunun üzerinden iki ay geçme
dir». yine Türkiye'nin ı'lki ay evvel münakaşa ede-
geldiğimiz meselelerini tekrar münakaşa etme
ye başladık. Bundan bir şikâyetim yok, hiçbir 
şikâyetim yok". Aslında geçen ayın 10 unda, 11 
inde yapılmış bulunan toplantılarda da hemen 
hemen bu konuların hepsi münakaşa edilmiş
ti:'. Demek istiyorum ki; burada bugün müna
kaşa edilen konular durup dururken aniden,, 
kendiliğinden çıkıvermiş mevzular 'değildir. 
Ama orta yerde müşahhas hâdiseler var; meşe-
lenir. prensiplerini münakaşa etmek başka iş-
tL*, müşahhas hâdiseleri münakaşa etmek baş
ka iştir. 

Muhterem milletvekilleri; rey endişesiyle, §u 
zümreyi kırmıyalım, bu zümreyi dağıtmıyalım 
endişesiyle demokrasinin dejenere edilmesin
den korktuğumuzu, ürktüğümüzü huzurunuzda 
ifade etmcık istiyorum. (A. P. sıralarından al
kışlar) Hâdisenin adını koyalım; iki tane hâdi
se var, bir, öğretmenler boykotu var, bir c8e 
istanbul'da bir vatan çocuğunun öldürülmesi 
ile neticelenen bir hâdise var. Bu hâdiseye te-
kaddüm eden günlerde başlka bir vatan çocu
ğunun öldürülmesi hâdisesi var. iddia edilir M, 
bu seri halindedir, bu dahi bir müşahhas hâ
disedir. Biraz sonra bunun münakaşasını yapa-
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cağımı. Ama, orta yerde müşahhas hâdiseler 
var; bir öğretmenler boykotu var, bir de öl
dürülmüş - kimisi talebe, kimisi değil - Türk 
vatandaşları var, ölmüş, öldürülmüş, ikisi do 
küçümsenecek iş değildir, ikisine de doğru açı
dan bakmak lâzımdır. Müsaade ederseniz ev
velâ öldürülmüş kimseler - kimisi talebe,, ki
misi değil - üzerindeki iddialara cevap ver
mek isterim. Yalnız, bu meseleye girmeden ev
vel söylemek istediğim bir husus var. Hukukun 
üstünlüğü üzerinde anlaşmamız lâzım. Bunun 
için anlaşmaya ihtiyaç var mı? Anayasanın 8 ncii 
(maddesi; «Hukuk herkesi bağlar.» diyor. Ama 
öyle olmuyor. Birçok kere yazıllı hukuk, bu hu
kuku yapma durumunda olan Parlâmentomuz
da dahi bir kenara bırakılıp, o günün şartları 
içerisinde kaideler ortaya konuyor. Bu hem dı
şarıda vatandaşın kafasını karıştırıyor, hem 
Parlâmentoda, bizatihi hukukun mühim bir kıs
mını yapmakla mükellef olan Parlâmentoda, 
kanunları yapmakla omükelllef olan Parlâmen
toda, kanunların tatbikatını murakabe etmek 
görevi ile mükellef olan Parlâmentoda bir an
laşılmaz şekil alıyor. 

Bu konular, bundan iki gün evvel, yani 
Pazartesi günü Millet Meclisinde gündem dışı 
olarak konuşuldu, dün Senatoda saatlerce gün
dem dışı olarak konuşuldu, bugün burada yine 
gündem dışı olarak konuşuluyor. Bunların hep
sinden aldığım intibaları birleştirmek isterim. 

vip mahiyetinde hiçbir şekilde müdahalede bu
lunmayınız. Müzakereyi salimen idaro ederim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Cumhuri
yet Senatosu Adana Üyesi) — Sayın Başkan sa
rih konuşun, sarih,. 

BAŞKAN — Sayın Mete, şu Yüce Meclisin 
mehabetini ihlâl etmeyiniz. Eioa ederim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Cumhuri
yet Senatosu Adana Üyesi) — Ben mehabeti 
ihlâl etmem Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale ediyorsu
nuz, oturunuz ve dinleyiniz. Rica ederim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyeleri; maksadım hâdiseleri izah etmektir. 
Bu kürsüyü basla altında tutarsanız hâdiseleri 
yine izah etmeye devam edeceğim. Çünkü, bu 
kürsüde ben konuşurken her üye arkadaşım 
gibi baskı kabul etmem. Onun içindir ki ister 
sükûnetle dinleyin, ister gürültü ile dinleyin, 
konuşacağım, hâdiseleri anlatacağım. (A. P. sı
ralarından alkışlar, «Bravo» sesleri.) 

Muhterem üyeler, 
Türkiye bu çeşit hâdiselerle ilk defa karşı

laşıyor değil. Ama, öğretmenler boykotu ilk 
hâdisedir. Yani, kanunsuz hâdiselerle ilk defa 
karşılaşıyor değiliz. 1961 Anayasasının getirdi
ği deyip, getirdiği de dâhil, getirmediği de dâ
hil birtakım hakları kullanıyoruz diye, Türki
ye'de anarşi hareketlerine benzer hare
ketler çoktan beri oluyor. Hattâ bu 
anarşi hareketleri 1961 Anayasasının yü
rürlüğe girmesi ile beraber başlamıştır. 

Şimdi, evvelâ memleketin umumi vaziyeti 
bozuldu, memleketin umumi vaziyeti düzeldi, 
bu gibi hususlarda doğru teşhislere de varmak 
lâzımdır. Hâdiseler ne kadar büyük olursa ol
sun, her Türk vatandaşı kendisini bir korkudan 
kurtarmalıdır; Türkiye'de seçilmiş bir Parlâ
mento vardır, bu Parlâmentoya dayanan Hükü
met vardır, müstakil yargı organları vardır, 
hür basın vardır. Bu müesseseler ayakta durdu
ğu müddetçe «Acaba Hükümet göçer mi, Par
lâmentoya bir müdahale vâki olur mu, rejime 
bir müdahale vâki olur mu?» gibi birtakım dü
şüncelerden, hele her vesile ile bu düşüncelere 
gitmekten herkes kendisini kurtarmalıdır. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Demokratik rejimin düşmanları vardır, de
mokratik rejimin her memlekette düşmanları 

Muhterem milletvekilleri; evvelâ şurasını 
bir açıklığa kavuşturalım. Bir kısım kimseler; 
«Demokratik rejim yaşamaz» demişler. «De
mokratik rejim yaşamaz, bu rejimle memleke
tin işleri görülmez.» demişler. Bunu ilk defa 
söylemiyorlar. Daha dün Senatoda buna benzer 
konuşmalar yapıldı. Bunları söyliyenler belli. 
Yani, bunları karanlıkta falan aramaya lüzum 
yok. Her şey belli Türkiye'de. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bunların arka
sında kimlerin olduğu da belli. Yani, bunların 
nereden geldiği de belli, nereden başladığı, ne
reye geldiği de belli. (C. H. P. sıralarından, 
«Siz de Hükümetsiniz» sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakika, 
Muhterem arkadaşlarım, şu âna kadar ce

reyan eden müzakerelerde hiçbir milletvekili 
veya- senatör en ufak bir müdahalede bulun
madı. Çok rica ederim, tasvip veya ademî tas-
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vardır. Türk demokrasisinin de Türkiye'nin 
içinde ve dışında düşmanları vardır. Türk de
mokrasisi, Türk demokrasisinin düşmanlarının 
müsaadesi nisbetinde yaşamıyor. Müsaade et
tikleri kadar da yaşamıyacaktır. Türk demok
rasisi ne güdümlü bir demokrasidir, ne payan
dalı bir demokrasidir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) Evvelâ kendimizi bir kor
kudan kurtaralım. Bir kısım adamlar çıkmış, 
demişse ki; Türkiye'de demokrasi yaşamaz; bu
nun korkusuna kapılıp, Türkiye'de demokrasi 
yaşamıyacakmış gibi köşe bucak yer aramaya 
lüzum yok. 

Muhterem üyeler, ben huzurunuzda, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında sade
ce siz muhterem üyelere seslenmiyorum; bü
tün vatan sathındaki bütün vatandaşlarıma ses
leniyorum. Bu hâdiselerle ilk defa karşılaşıyor 
değiliz. Türkiye bir ihtilâl fobisinden kurtul
mak mecburiyetindedir. Bu, fevkalâde "haysiyet 
kırıcı oluyor. Hemen bir hâdise oldu mu; bu
nun emniyet kuvvetleri var, mahkemesi var, 
Meclisleri var, her şeyi var, kurulmuş; herkes 
bunları bir kenara atıp, emniyet kuvveti vazife-
'sinide, mahkeme kuvveti vazifesiniıde kendi üs
tüne almak istiyor. Çıkamayız bu işin içinden 
böyle. 

CELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — Hâ
diseyi siz çıkarıyorsunuz. (A. P. sıralarından, 
«Sus be» sesleri. Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı, geçen de
fa da zatıalinize beyan ettim; burası Meclistir 
ve Meclisin kendine göre bir usulü müzakere 
şekli var. Bu usulü müzakereye riayet ediniz 
ve dinleyiniz lütfen. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — iki ay beş gün olmuş, bir seçimden 
çıkmış gelmişiz. Gelmişiz burada yemin etmişiz. 
Demokrasi üzerine yemin etmişiz. Devletin şekli 
üzerine yemin etmişiz. Milletin bütünlüğü üze
rine yemin etmişiz. Bir büyük seçimden İM ay 
sonra bir memleket buhrana gider mi? Açıkça 
her şey konuşuluyor. Ama muhterem üyeler, bu 
hâdiseler bir zincirin halkalarıdır. Tedirginlik
lerin meydana gelişi biraz da oradan. Türkiye'
de Anarşist yuvalar vardır. Bu anarşist yuva
lar 2 aylık bir Hükümeti memlekete çok gördü
ler,. Ve sanki ortalığı karıştırmazlarsa meslek-
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lerini unutturur, mesleklerini unuturlar zannet
tiler. (A. P. sıralarından «Bravo »sesleri, alkış
lar.) 

Şimdi, Yıldız Teknik Okulunda meydana ge
len hâdise ile iligili olarak pek çok şey söylendi; 
iki tane mühim şey söylendi. Bunlardan birisi, 
bu hâdiseye sebebolanlann, öldürmek fiiline ka
tılanların, bu işi işliyenlerin yakalanmamış ol
ması. İkincisi de, bundan evvel de altı yedi ki
şi öldürülmüş idi, bunların faillerinin de yaka
lanmamış olması. Bu ikisine bu iki farzı yap
tıktan sonra, bir takım mütalâalar ortaya kon
du. üçüncü bir farz da, polisin müdahale et
memesi sebebiyle öldürülmüş olması. Bunlara 
dayanarak, Hükümetin bu siyasi cinayetleri hi
maye ettiği, Konya'da da, Kayseri'de de benzeri 
hâdiseler olduğu, binaenaleyh, Hükümetin irti
cai - bunların hepsi irtica hadisesidir - deyip 
âdeta himaye ettiği veya bu işleri yapanların 
bu zannın altında bulunduğu sebebolarak gös
terildi. (A. P. sıralarından alkışlar) Ve bundan 
hareketle de birçok ithamlar yapıldı. 

Şimdi, evvelâ hâdiseyi bir meydana koyar
sak, bu ithamların ne kadar askıda kalacağını 
hep beraber göreceğiz. Hâdiseleri bir koyalım 
ortaya. 

Muhterem milletvekilleri, muhterem senatör
ler; 

öldürüp te failleri bulunmıyan denerek ga
zetelerde resmi çıkan 7 kişinin durumu şudur: 
Vedat Demircioğlu, 6 ncı Filonun İstanbul'a 
gelişini protesto maksadiyle yapılan gösterilerin 
devam ettiği sırada 16 Temmuz 1968 günü saat 
24,00 den sonra Gümüşsüyü öğrenci Yurduna 
polisin girmesi neticesinde kaçarken pencere
den düşmek suretiyle ölmüştür. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar 
Milletvekili) — Kaçtığı belli mi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ben size Devletin resmî arşivlerindeki 
bilgiyi veriyorum. Bunlara inanmıyorsanız, 
«Bunlar doğru değildir» demek hakkınız baki. 
Ve okuyarak veriyorum. 

Turgut Aytaç, işçi; Turan Erdoğan memur, 
16 . 2 .1969 günü İstanbul'da Taksim'de yapılan 
«emperyalizmi kınama« mitinginde vukubulan 
çatışmada bıçakla öldürülmüştür. Failleri İsmail 
Seyit Atmaca ve 51 kişi tutuklanmış, Türk adlk 
yesine teslim olunmuştur. İsim veriyorum; 51 
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kişiyi de vereyim isterseniz. Evvelâ, icranın va
zifesiyle yargı organmm vazifesini bir ayıralım. 

Yargı organının vazifesini de icra neye yap
madı; bunları niye cezalandırmadınız, diyorsa
nız, bu Türk Anayasasının ve Türk Devletinin 
kurulusuna inanmamak olur. 

Mehmet Caııtekin, î p k Mühendislik üsel 
Yüksek Okulunda 19 Eylül 1969 günü gececi vıı-
kubulan silâhlı çatışmada tabanca ile öldürül
müştür. Öğrenci failleri Kâzım Korkmam, 'Kadir 
Akpmar, Mehmet Samazanoğlu. Hüseyin Yük
sel, Muammer Özel, Semih Topçu, Muzaffer Şiş
man, Zeki Tekeş, Yılmaz Sarı, Mustafa Şimşek 
adliyeye tevdi edilmişler ve tevkif edilmelerdir. 
Bugün cezaevindedirler. 

Mustafa Bilgili, öğrenci, Müîl Türk Talebe; 
Birliği binasında 21 . 9 . 1909 gecesi vnkııbıdan 
patlamada ölmüştür. Yap1 lan tesbite göre bîr 
molotof kokteyli hasırlanmasında molo'Oi kok
teyli elinde patlamış ve ölmüştür. İlle bunun da 
failimi bulun diyorsanız, varsa bımıın dışmda 
bir faili; emniyet bulur. 

Mustafa Taylan özglia, 23 . 9 . 19","! <-\; ' 
İstanbul'da yapılan Mustafa >?"*;ir'«~ı re: .re 
töreninde tabanca ile öldürülmüş "r, ' W ' : n 
tesbitine çalışılmaktadır. Bir büyü1» La^"" 1 ^ ' t> 
içinde silâhlı çatışına olmuş, bir ölüm vakası 
olmuş, tesbitine çalışılmaktadır. 

C. H. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — 
Türki/yte'de \çoğa,llm!aiktia lalmia bu hâdiilsıelfetr. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİEEL (De
vamla) — Mehmet Sevinç Büyük 8 . 12 . 1933 
günü Yıldız Mühendislik ve Mimarlık Akademi-. 
si öğrencileri arasında çıkan münakaşa netice
sinde otobüs durağında tabanca ile öldürülmüş
tür. Failleri; Yavuz Arslan Argun, Yaşar Şenel, 
Bilâl Başer, Yakup iSeren, Abdullah Yüksel, 
Osman Fırat, Ali Zor. Adliyeye teslim edilmiş
tir. 

Battal Melıetoğlu, 14 . 12 . 1969 günü Yıldız 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde iki grup 
öğrenci arasında vuknbulan silahlı çatışmada 
tabanca ile öldürülmüştür. Bugün öğleye kadar 
failleri bulunamamıştır. Çeşitli güçlükler vardîr. 
Fakat bugün öğlenden sonra ferleri bulunmuş, 
adliyeye tevdi cdımmuştur. (A. P. saralarından 
alkışlar) 

E; şimdi neresi bunun siyasi cinayet, neresi 
birtakım cinayetlerin himaye edildiği VaJtan-
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daşın kafasını böylece bozmaktan ne çıkar; Türk 
polisi üsevJne >VQ Tûak Adliyesi 'ikerine şaibe 
düşürmekten me çıkar işte hâdise bu. Eğer bu 
sorulsa idi bunu herkese söylerdik, ama bu öğre
nilmeli istenilmeden, öğrenciler öldürülüyor, 
hattâ, öldürülüyor değil, katlediliyor, şeklinde 
birtakım ithamların altında siyasJ iktidarı bırak
manın vebali bu ithamları yapanlara aittir. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Cinayetler iktidarınızda oluyor. 

BAŞKAN — Beyefendi rica ederim. Tevali 
ediyor müdahaleler aniz. Hareketiniz, Meclisin 
usulüne, nizamına, normuna uymamaktadır. Din
lemeye tahammülünüz yok ise, lütfen salona çı
kınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel Milletvekili) — 
Müdahale değil, hatırlatıyorum. 

BAŞKAN — Hiç bir zaman hakkınız yok, ri
ca ederim oturunuz efendim. Hiç hakkınız yok. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
CJıayej'or '.iMidarmiEda Diliyor, diyorum. 

BAŞKAN, — Beyefendi hakkınız yok efen
dim, hakkınız yok Beyefendi şunu anlayınız; hak
kınız yak. Tasvip veya ademi tasvip yönümde 
haç bir müdahaleye hakkınız yok efendim. 

Bendenizi, Sayın Genel Başkanmısa ve Güven 
Partim Genel Başkanıma, takdir hakkımı kullan
mak suretiyle, gündem dışı söz verdiğimden, do
layı pişman etmeyiniz. Mecliste bunlar müzakere 
edilsin âtye açtık. Ama müzakere edilsin, 
kavga edilsin diye değil, münazara edilsin djye 
değil Rica ederim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Başvekil tahrik edici konuştu. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Konya olayları yine söz konusu edilen 
hâdiselerdendir. Ben bu izahatı veriyorum, ama 
bu izahatı daha 10 seme vereceğiz. Çünkü aynı in
sanlar 10 kere daha tekrarlanacaktır. 23 . 7 .1968 
taa';Vrıde vukulbıılan bu olayın 59 sanığı zabı
taca lyiafk'ailiaınmp laldiatote ıtıeısölilm eıdilmilş. Bumlıaır-
Ci'p, &?ı si bP.r.^t e.'"ıK 27 s.: ha is ve para ee-
-rtarma ıa'd >am abaa \ . . \ i yi '"""?. 

Kayseri ©ü ayları; 8 . 7 . 1369 tarihimde 
Eayserûd'3 TöiS E'oıagresi ssb&biyle çılanı olay
da, 14 samk rabıtaoa yakalanarak adalete tev
di edilmiştir. 
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Şimdi muhterem üyeler, bir hrjkufk devletin- | 
de, değil cinayetleri, bir burun kanamasını dahi I 
himaye edemezsiniz. Etmeye ne lü-zunı vardır, ı 
n e ' d e imkân vardır. Bize gelin30; bia hukuk 
devletinin şaşmaz savunucusuyuz. Bizde, birta
kım yanlış gözlükler takıp, yanlış şeyler ara
mayın, Biz ne cinayet, himaye ederiz, ne cina
yet teşvik ederiz. Bunları bizde aramayın, di
niz boş çıkar. 

Şimdi, bu vesile ile G. E. P. Sayın Genel 
Başkanı, hakikaten içerisinde büyük haksıslık-
lar taşıyan bâzı ithamlarda bulundular. Bu kav
galarda Adalet Partisinin ve Adalet Partisi İk
tidarının hiçbir alış - verişi yoktur, hiç- bir ala
kası da yoktur. Birtakım dolanbaelı lâflar; bun
lar para ile beslenmiş, şu olmuş, bu olmuş. Her
kese her türlü iddiayı ispat hakkını tanıyoruz. 
(A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bı 1 ic.m fr.11c im, y < ı b . ı -u , sır rt 
ikilde ıiııda'i, vL-P ' ı.ın P i ' - T I ns v y i j 
teşkiîâiındrn prı ı c i l a m ı , ye .h* 1 iu*:lu.,u- \ 
nü getn nek < Lâ duc«.. T>JLvr.' r . / ' Î L I J s t i l i 
niz mud ıei' \ / . - ^ ı h 11 z hu ıA :• \\.ı ' racı . 
İktidan cu uo 3„°teı*ı , ^ 7 * a ile t.ı •: d e » \ 
e'titirip eLt^ıi-Jıie1: F^ZUI e jn> d'f vmı l ı 
gıda bir La ~J o^a var, vı^da' /er 11 " \ *> 
Kendi 1. sarmışı y r r ı ir »mız Ne o'ar.' f P. 
sıralarından a lk ı /a ) 

Aşırı sag te" r j a î l . r ı ^ j i r ^ , i l d ^ ı " <n 
himayesi /e ^ C ' m ? ! ı 1 ^liijc.a bjî r^ d^ > k-
nısı il'1 ya^ıb^ ur, den d y e 

Ben, o-* a ' * i ı , ? , ı i "Jİ" ) " .""i ?>' ) 
madun. 1 kîı 3ar .. ıf Aiıi c^ 1. z». " \ . , J 
mensuba' . . ",unu o ^ı\\ı^ < . 11 o1 , 1 ol
sun, han»ı 'unııa w.. . ' u ı a oL ı*, ivn ı / r r l * 
olursa oh. n, J .r \ 1 k va cu I" J" - u ı . 
yere voyı. kel '1 er» . I " . U Ü I A " , A i ^ ı i 1 -
lü L:ı4;c >ıev * ; d iveriz « _uk > ̂  <ı e J.^ s\ , ı , 
himaye ettiği zannolunuyor, fon 7 r v % r e 
yet te L.k, ilk t ov £> / , ı̂ -n ir -• ,z fe I. d-
dir. §u ve 1 bu 3 :n ı c ^ b V . ' ^ b •> Jv„* 
•süden sayl ' / inı ..ir ve C L~ P nm S^, ı ı U^ICJ 
Başkanı tarafından, gerek 19GS da, gere!: 1937 | 
de, gerek 1968 de bundan çok daha acık sözler 
söylenmiştir. Ama bunların hepsinin ceveCaı 
verilmiştir. 

Biz, kimseyi himaye eitnıeyiz. Türk kanunları ' 
herkesi kanurJlar önünde eşiıb farzsdiyor, eşit 
addediyor. Bu eşitliğe sadıkane bağlıyız, ihtİ-
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yacımız ela yoktur kimseyi himaye etmeye. Fi
kirlerimiz orta yerdedir, fikirlerimizi koymu
şundur, el altında başka türlü fikrimiz de yok
tur. Secim beyannamemiz, Hükümet beyanna
memiz açıktır. Biz, din ve vicdan hürriyetinin 
müdafaasını yaptık geliyoruz, Din ve vicdan 
hürriyetinin müdafaasını yapmaya devam ede
ceğiz. (A. R sıralat'mdaıı alkışlar). 

Din ve vicdan hürriyetinin müdafaasını 
yapıyoruz diye bize birtakım damgaların vu
rulması, bizi din ve vicdan hürriyetinin müda
faasından yıldırmaz. iste o kadar soyliyeceği-
miz şey. Ve din ve vicdan hürriyetini açık mü
dafaa ediyoruz, el altından değil, işimize gel
diği zaman şöyle, işimize geldiği zaman böyle 
değil. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkırflar) 

Mahkemelerin vereceği kararları bizden iste
meyiniz. Orta yerde münferit hâdiseler vardır. 
Bu hâdiseler, tarafımızdan, yani vazifemiz ol
duğu için tarafımızdan mahkemelere intikal et
tirilmiştir. Suç ve cezayı tâyin, Türk Anayasa
sına göre, icraya ait değildir. Bizi bu kürsüler
den birtakım fiilleri ve onların belli faullerini 
suçlamaya zorlamayınız. Bu, hukukun üstün
lüğü prensibi ile bağdaşmaz. Mahkemelere inti
kal etmiş. Ne oGduğunu hâkim tâyin edecek. 
Hayır, evvelâ siz tâyin edin, diyorsunuz. Biz 
bunlara girmeyiz. 

Polisin, daha doğrusu şöyle; Ordu, jan
darma, polis hiçbir surette bir siyasi partinin 
ö^el programım, özel politikasını tatbik etmek 
üzere tek taraflı kulanılmamalıdır. Bunun al
tında kullanılmaktadır mânası varsa, bunu şid-
delile reddederim. Yok, her iktidarı bağlımak 
üzere, kendileri dâhil, şayet iktidar olurlarsa, 
istikbale matuf bir temenniden ibaretse, tecmen-
ni niteliğindedir. Bize gelince; bizim siyasi ik
tidar olarak bir programımız var. Bu progra
mımın heıkesD açık bir programıdır. Biz öızel 
programa sahip değiliz. Açık, herkese ilân edil
miş bir programa isahibiz. Devletin kuvvet
leri, bir iktidarın emniyet ve alayişi korumak 
gibi bir mükellefiyetini yerine getirmezlerse, 
böyCs bir mükellefiyeti yerine getirmezlerse ik
tidarlar bu mükellefiyeti neyi ile yerine geti
recekler? Polis nasıl tarafsız olacak bir anarşi 
meselesinde? Hâdise çıkaranları yakalamak, 
götürmek kendisinin vazifesi. Burada nasıl 
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tarafsız olacak polis? Hâdiselere mâni olmak 
konusunda nasıl tarafsız olacak? Vatandaşın 
can ve mal emniyetini korurken polis nasıl ta
rafsız olur? Polis taraftır, polis kanun tarafı
dır. (Adalet Parti sıralarından «bravo» sesleri 
ve alkışlar). Buna itiraz etmeyiniz. Kanunu 
tatbik eden de İcradır. Bu suretle bu gibi söz
lerle Türk emniyet kuvvetlerini, Türk zabıta
sını çekingenliğe sevk edersiniz. O takdirde em
niyet ve asayiş şikâyetlerinizi nasıl karşılaya
lım? Emniyet kuvvetleri bir defa vazife göre
mez hale gelirse bunları nasıl karşılayalım? Bu 
şikâyetlerinizi nasıl karşılayalım? Türk emni
yet kuvvetleri - yani ordusu, jandarması, po
lipi - bugün Türk kanunlarının çizdiği sınırlar 
içerisinde büyük bir vazife alşkı ile vazifelerini 
görmeye gayret sarfediyorlar. Bunların üstüne 
şaibe düşürmiyelim. 

Kaldı ki, şayet kusur var ise, kusur mües
sesenin olmaz. Şayet müesseseye kadar kusur 
gelmişse, o zaman çok büyük bir sıkıntının 
içindeyiz demektir. Şayet kusurlar muayyen 
fertlerin ise, bu kusurdan müesseseye mal et
mek suretiyle kendini, bizatihi can ve mal em
niyetimiz diye 1839 Tanzimat Fermanından beri 
ısöyliye geldiğimiz bir hususu koruyacak kuv
vetlerin şevkini kırarız, vazife aşkını kırarız. 

Onun içindir ki, bu gibi iddialar mazide de 
söylendi. Bu iddiaların karşısında hep söyledi
ğimiz şudur : Bir vaka bilirseniz söyleyin; fi
lânca adam, filânca adamı korudu: Gidip ya
kasına yapışalım «Neden korudun» diye, mü-
defaa hakkı verelim kendisine. Hayır, bir ko
lektif ceza tertilbedeceksinıiz, bilinmiyen birta
kım hâdiselerden dolayı polisine, jandarmasına, 
ordusuna, emniyet kuvvetlerine bir ceza ter-
tibedeceksiniz. Buna razı lolmayız, isiz de razı 
©İmayın buna. Bunu gayet samimiyetle söylü
yorum. Hiçbir art fikrim yoktur. Sizi kimseye 
de şikâyet etmiyorum. Vazifenin icabını ya
pıyorum. 

Şimdi geliyoruz, «Sokakta adam öldürülü
yor, Taksim meydanında öldürülüyor, camiden 
çıkıp öldürülüyor, nerede bu suçlu? Suçlu yok. 
Nasıl zabıtadır bu? Kim güvenecektir ona? Kim 
güvenecektir ona kumanda eden Hükümete?» 
iddiası nerede kahyor? Askıda kalmıyor mu? 
Bu iddaya gelebilmek için saydığınız 7 kişinin 
durumunu arz ettim. Eğer saydığınız 7 kişinin 

I durumu sizi bu iddiaya getiriyorsa, o zaman 
bir mantık çelişmezliği içine girersiniz. Bu hük
me gelebilmek!... Kolay bir şey değil bu. Kim 
himaye edilmiş? Kim yakalanmamış? Söylüyo
ruz, 7 kişinin içerisinde bir kişininki yakalan
mamış, bunu da geceli gündüzlü aramakla meş
guller. Yani, oradan lalettayin bir kimsenin ya
kasına yapışıp «sensin» mi diyelim? E... bu hak
sızlık olur. 

Şimdi altında da daniliyor ki; «Suçlular 
böylece daha rahat, daha geniş çapta, daha ter-

I tipli bir kanlı hareket çıkartmak için teşvik 
I edilmiş oluyor.» Yok böyle bir şey. Çünkü, bu

nun müstenidatı yok orta yerde. 

«Bu politikayı değiştirmek lâzımdır.» deni
yor. Böyle bir politika yok orta yerde. Uöyle 
bir politika aklın, izanın alacağı 4ş değildir. Si
yasi iktidarlar memlekette barışı sağladıkları 
müddetçe, hakkı, hukuku hâkim kıldıkları müd
detçe ayakta dururlar. Hakkı, hukuku sağla-
mıyan, hakkı hukuku gözetmiyen iktidarların 
peşinden millet niçin gitsin? Siyasi iktidarlar 
hakkındaki hükmü her önüne gelen bir mahke
me kurup verecek değil. Siyasi iktidarlar hak
kındaki hükmü millet verecek. E... vereli daha 
iki ay olmuş. Hepimiz çıkmışız milletin huzuru
na, her şeyi söylemişiz. Resmen söylenmiş, gay-
riresmî söylenmiş. Akla ne geliyorsa yapılmış. 

«Evvelâ geliniz hukukun üstünlüğü prensi
binde birleşelim» derken, demek istediğim şey 
şudur: Evvelâ herkes Türk Devletine, Türk 
Devletinin şekline, Cumhuriyete olan inancını 
bir müşterek baz, bir müşterek çizgi üzerine 
getirsin. 

Seçim yoksa demokrasi yok. Seçim olmadığı 
yerde demokrasi yok. Demokrasinin vazgeçil
mez, kaçınılmaz, ayrılmaz şartı seçimdir. Sizi 
iktidara getirmiyebilir. Bugün getirmiyebilir, 
yarın getirebilir. Ama yol o, tek yol o. 

Demokrasiden ümit kesmiş olanların kar
şısına demokrasiye inanmış olanların hep bera
ber çıkması şayanı memnuniyettir, inşirah ve
ricidir. Bu husustaki fikirlerimi biraz sonra 
arz ve ifade edeceğim. Ama hukukun üstünlüğü 
prensibinde seçilmiş Meclislere dayanan, onla
rın güven oyuna dayanan - daha güven oyu 
alalı bir ay olmuş - bir iktidar var orta yerde, 
Bu iktidarı güçsüzlükle itham etmek, «Elde her 

1 türlü kanunlar vardır, ama bunları tatbik ede-
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bilecek güce sahibolmak lâzımdır.» gibi bir fi
kir, iddia ortaya atılırsa, bu hakemlik vazife
sini milletten alıp kendimize mal etmek gibi bir 
durum olur. 

Güçsüz iktidarı millet niçin seçsin? Bilemedi 
diyeceksiniz, biz güçlü idik de biz kendimizi 
gösteremedik diyeceksiniz; o zaman seçime 
inanmamak demektir bu. Devletin şekline inan
mamak demektir, Cumhuriyete inanmamak de
mektir. 

Şimdi bu münakaşaları kim yaparsa yapsın, 
kim yapıyorsa bu cevapları hep onlara veriyo
rum, münferit bir vaka olarak almıyorum me
seleyi. Bu münakaşalar dışarda da yapılıyor. 
Seçim zamanına gelince birtakım ümitler kaba
rıyor, «Belki bir şey çıkarırız» deniyor. Meydan
larda söyledik: «Herkes ne söyliyecekse gelsin 
bu meydanlarda söylesin, seçim bittikten sonra 
millet seçmesini bilemedi falan demeyin. Buna 
razı olmıyacaksanız bu meydanlara gelmeyin. 
Razı olacaksanız öyle gelin.» dedik. 

Şimdi muhterem üyeler, siyasi iktidarın 
programı orta yerdedir. Henüz bir ay beş gün
lük yeniden, kurulmuş bir Hükümete sahiptir. 
Bütçesini hazırlamış, getirmiş vermiştir Meclis
lere. Daha bugün Bütçe Encümeninde bütçe 
konuşulmaya başlamıştır. Arkasından bakıyo
ruz, birtakım başka şeyler... Bu söylenecek şey
lerin çoğunu söylemek fırsatı açık plâtformlar
da mevcut. 

Aslında talebe hareketleri deyip, talebe ha
reketleri deyimiyle ifade ettiğimiz husus, bütün 
dünyanın başında mevcuttur. Bu doğrudur. Biz
de de bütün dünyanın başında mevcut diye baş
ladı 1968 senesinde. 2 Haziran 1968 seçimlerin
den sonra, 9 Haziranda bu hareketler başladı 
Türkiye'de. Çok çeşitli hâdiseler oldu. Bugün 
anarşiden şikâyet ediyoruz. Sayın üyeler, anar
şi Türkiye'de teşvik görmüştür. Birtakım şey
leri dürüst söyliyeceğiz, bu kürsüden açık söy-
liyeceğiz. Hiç üstünde kapalılığa, falan lüzum 
yok. Gelin bir yerde birleşelim, anarşinin kar
şısına beraber çıkalım. Bunda birleşelim. (A. 
P. sıralarından alkışlar) Bunda birleşelim. 

Muhterem üyeler, demokrasinin aleyhtarla
rı olabilir, vardır da,. Ama, demokrasiyi müda
faa edenler bunun karşısına, demokrasi aleyh
tarlarından korkusuzca hep beraber çıkarlarsa 
o zaman demokrasiyi değil yıkmak, bir köşe-
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I sinden bir şey koparmak bile mümkün olmaz. 
I Her memlekette demokrasinin düşmanları var; 
I ama Devlete, Cumhuriyete, rejime sadık siyasi 
I partiler, Devlete, Cumhuriyete, rejime sadık 
I Devlet organları mevcudolduğu müddet

çe demokrasinin bileğini kimse bükemez. Eakı-
I nız şartlar çoğalıyor. Yani siyasi partilerin, sa

yesinde tabelâ astıkları rejime karşı tavır takın
mamaları lâzım, bir. Bir de, Devlet organlarının 

I sayesinde nıevcudoldukları rejimi beraberce ko
rumaya kararlı olmaları lâzım. Demokrasi böyle 
ayakta durur. Yoksa buraya gelip« demokrasiyi 
ayakta dursun» dîye günlerce konuşsak, sadece 
konuşmayla demokrasi ayakta durmaz. İcapları
nı yerine getirmek lâzım. Düşmanların eline fır
sat vermemek lâzım. Bunda da hakikaten vatan
perver ve milliyetçi siyasi partilerin birleşmesi 
şarttır. Bunda birleşilmezse, io zaman Türk Ana
yasasının üzerinde birieşilmemaş olur. Türk Ana
yasasının kilit maddeleri üzerinde birleşilmemiş 
olur. Diğer maddelerini yürürlükte tutamazsı
nız M, kilit maddeleri olmadığı müddetçe. 

Yalnız, Türkiye'deki talebe hareketlerini esas
ta mâkul gösteriyor, CHP Sayın Genel Başkanı. 
Bu hareketler görünüşte masum ve mâkul idi 
başlangıçta; ama bugün bu hareketler ne mâkul
dür, ne de masum. Bunlar tamamen ideolojik ça
tışma haline girmiştir. O zamanda biz buna işa
ret ettik. Ama yine açığını söyliyelim: 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı 
boykotla işgalin aynı şey olduğunu söylediler. 
Daha sonra, sekiz on ay geçtikten sonra «Ben öy
le demedim» diye onu başka şekilde tefsir ettiler. 
Bugün Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel 
Başkanının yapmış olduğu görüşmenin; bir rö
tarla da olsa, çeşitli yönlerden mutabık olmadı
ğım yerler var içerisinde; ama mutabık olabilece
ğimiz kısımları inşirah vericidir. Mutabık olma
dığımız bir çok hususlar var olduğumuz husus
lar inşirah vericidir. Ama rötar vardır. Bu da 
bu konuşmanın gene değerini azaltmaz. Şu anda 
dahi yapılmış olması, şu anda dahi bunların 
söylenmiş olması, ki mutabık olduğumuz husus
lardan bahsediyorum, değer taşır. 

Neden buraya geldik, bunalım neden oldu? 
Biraz sonra başka dokümanlar okuyacağım. Her 
şeyi doğru koyalım orta yere. Hiç kimseyi incit
mek maksadım değildir ama 1961 Anayasasın
dan sonra «Bu Anayasa sosyalizme açık mıdır, 

I kapalı mıdır?» münakaşaları oldu. NATOmüna-
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kasaları oldu. O zaman da söyledik burada. İt'i 
fak münakaşaları oldu. Gelin söyleyin; bunlara 
«evet» döyin, «hayır» deyin... Meclisin beş altı 
senelik zabıt ceridelerini tetkik ötmek lâzım. 

Şimdi, sol meselesi üzerinde durmak istiyo
rum: 

ÖHP nin sayın Genel Başkanı aşırı soldan 
şikâyet ediyor. Bıu şikâyet zanneldiyorıım ki, ffik 
defa yapılıyor. (CHP sıralarından «ilk değil» ses
leri) Bu, bizim senelerden beri söylediğimizi te-
yideder; «Bu sol bir sathı maildir.» Dedik «Kayı
lır gjiilir, nereye kadar gideceği belli olmaz» de
dik. Bunları hep söyledik. Şimdi sol sathı maili
nin görünen bir yerinden şikâyetçidirler kendi
leri. Aslında ortanın solu, düzen değişikliği ve 
Ağustos 1905 tarihlideki Ulus Gazetesindeki sa
yın Genel Başkanın «Bizimle TİP'ten başka - ya
ni CHP ile TİP'ten başka demektir - Türk idaresi
ne yeni fikir getirecek yoktur.» Şeklindeki be
yanları; daha sonra boykotla işgal ayını şeydir 
beyanları, daha sonra geçen sene bütçe müsake-
resin'de «Toprak kullananındır, bu bir doğal ka
nun icabıdır,» bey ahları Türkiye'deki anarşinin 
sebepleridir. (AP sıralarından «bravo» sesleri, 
sürekli alkışlar.) 

Neden sebepleridir?.. 

İLHAN AÇIKALIN (Deniz! Milletvakili) -•-
Sayın Başbakan tahrik ediyorsunuz. Sayın Baş
kan, tahrik etmiyorlar mı?.. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun MiiOet-
vJMM) — !Sayın Genel Balkanınız konuştu, biz 
müdahale ettik mi? 

BAŞKAN — Blir dakika efendim. 
Sayın Uzunoğlu, bir kere (Beyefendi Riyasete 

hitabeltti. ZatıâMniz tarafnidan müdafaa ediltoe-
eline Riyasetin ihtiyacı yok, o bir. ikindisi, fcdr 
hâdisenin konuşuümaisınlda tahrik veya tahrif gibi 
meseleler Başkanlığın sevk ve iidaresindie değil
dir. Genel Başkanların konuişniiasınida, Başkan-
lılk hiçbir müdahalede bulunmadı. Sayın Baş-
fciaîkian onları cevaplandırıyor. Şayielt bunun ya
nı başın'da baışlka konuşması genelken şeyler var
da, onlar ayrıca kürsüde konuşulur. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
İLHAN AÇIKALIN (Denizli MMıeitvcki1!) — 

Yani bizim müdahale'mize hak sağlamış oluyor
sunuz. • • | 

BAŞKAN — Efenidim, hiçbir sureitite müda- I 
haleye hak sağlanmaz, \ 
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İLHAÎT AÇISALIN (Denizli Milletvekili) — 
Başbakan olarak tahrik edici konuşmaması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Beyefendi, size göre tahrik olan 
şey, bir başkasına göre tasvibolabillir. Rica 
öderim. Tahrik olmayınız, sükûnet bulunuz, tah
rik olinıaymız. Buyurunuz Sayın [Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem üyeler, bugün kanunsuz-
îuM&rı kınamaya kınamaya (kınamadığımız 
taJkirlirde taisvllbettik mi, etmedik mi belli de
ğil.) bugün şikâyst ettiğinıiz on tama geldik. 
II1: i'* defasında söyledik; çikm şunları bir kına
yın. 

Bygiin yine görüyoruz, öğretmenler boyko
tu aliye bir mesele var orta yerde, öğretmen
ler boykoitu bir müşahhas vakadır, bunun üze
rinde hiçbir mütalâa serd ete23'iniştir. Sayın 
öumlhiîiiyci; Halk Partisi Genel Başkanı. Hiç
bir mütalâa yok. Uygun mu kanunlara? ik
tidar olanrJk ne yapıyorsunuz? Muhterem üye-
l&r, yaplığmıs yasalara üyuılmlamaısmı teşvik 
ederseniz kendi, kendinizi inkâr edersıiniz. Bu
rada bulunmanın, yasayı atmanın mânası ne
dir? 

Orta, yerdıa kanun var. «Topraik, kim sahip
se onun...» Na-jil olacak bu, kanunu kaldır
madan Türık Medeni Kanunu var, mülkiyeli; 
var. Bıı kanunu orta yenden kaldırmadan, ta
dili •ötmaden, yürü git kimin elinde toprak var
sa ıal derseniz meseleler buraya geöir. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli MüctveM) — 
Bey&nliarı kasten tahrif ediyorsunuz. 

LSıBiT YURDOĞLU (istanbul Milletvekili) 
— C, II. P. ÛB böyle bir iddia. yok. 

BAŞKAN •— Efendim rlica ederim, müdaha
le C-imsyiniiz. Sayın Yurdoğlu lütfen siilkümeit-
le dini i yel? m. Beyefendi sise de üçüncü defa 
ikaz €d!iyoru,m, rica ddiyorııim, lûtfunuzia sığı
nıyorum, sucunuz, sükûnet bulunuz, sabırla 
d.inllsyinüz, rica ediyorum efendim. 

Bu miİHakoıeyi bendeniz açtım efendim. 
Tûıûiye Biiyiik Millet Meclislinde belki 1931 
yîOiî;dai! bîri ilk defa ıi|in lüzumuna blinaen, 
go'ieğin.:? gön.3 talkıdır hakikimi kullanmak sure
tiyle gÛY^sm dışı söz verdim. Beni mahcup 
çık&rmaym, Hükümete karşı müdaha;1ıe e'tme-
ybıûz. Konuşulsun meseleler. Kaldı ki, Grapu-
nuz tarafından ayrıca, verilmiş gensoru öner-
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gesi var, bütün bu meseleler tartışılacak, konu
şulacak. Yeter ki birbirimizi dinliyelm, birbi
rimizi sabırîia, sükûneıtlle dinliyelim. Rica ediyo
rum. Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sayın Başkan, Meclsleride umumiyet 
'itibariyle söz atmak adeti vardır. Tabiî ki, bu
na bir şey demiyorum. Gayet taıbiî ki, Sayın 
Başkasın vazifesine müdahale mahiyetimde 
söylemiyorum, şu kürsünün 'hürlüğünü ve bas-
'kısızlığını ifade etmek için söylüyorum. Tüzü
ğünüz müsiaıit ise, laf altma meselesi beni hiç 
incitmez, ben konuşmaya devam edeceğim. 

Şimdi, diğer bir konuya geliyorum; öğret
menler boykotu konusu. İşjte Türk Anayasası. 
Bunun neresinde öğretmen boykot yapabilir di
ye halk var? 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul Milletvekili) 
— 117 nci maddeyi okuyun Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Sayın Dolun, 117 nci madde ile 
Sayın Başbakanın konuşması arasında irtlibat 
yok efendim, o başka bir madde, rica ederim, 
yapmayınız Allah aşikma. (A. P. sıralarından 
«Öğren de gel» sesleri, alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Evvelâ bu öğretmenler boykotunun 
anamuhalefet tarafından bir kanun çizgileri 
içerisine konması lâzımdı. Böyle bir şey ola
bilir mi, kanunlara göre «olamaz mı? Olamaz 
denmesi lâzımdı. Hayır, öğretmen kütlesini in-
citmiiyelim. E... o zaman anarşiyi teşvik etmiş 
olursunuz. 

HÜSEYİN DOLUN (istanibuü Milletveki
li) — Öğretmen anarşist değildir, geri alınız 
sözünüzü. (Â. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Dolun, evvelâ sözü lüt
fen iyice dinleyiniz Sözü evvelâ anlamadınız,,, 
anlamıyorsunuz, ondan sonra «öğretmen anar
şist değildir» diye beyanda bulunuyorsunuz. 
Oturunuz yerinize. Kaldı kil, böyle bir şey söy
lense bile müdahaleye yine hakkınız yok. Lüt
fen Sayın Dokm, müdahale etmeyin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Meseleyi dağıtmadan münakaşa et
mek lâzımdı. Bugün orta yerde bir gerçek 
var; 28 000 Türk öğretmeni sınıflarına girme
miştir. Buna nis diyorsunuz? Hükümetin rakam
larına göre 28 '000, TÖS rakamlarına göre ise 
150 000. Kat sayı yüzde yüz. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Hangisi doğ
ru? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bunu sormak dahi inançsızlığınızın 
eseridir. Bunu sormak dahi mançsiFÎığımzm ese
ridir. (A. P. sırallarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Söylemek istediğim şey su; Anamuhalefet 
partisinin bu kürsüye gelip «Bu kanunsuzluk 
karşısında ne yaptınız?»diye niye Hükümete 
sormadığım üzüntüyle karşılıyorum. (A. P. sı
ralarından «Bravo»»sesleri) Çünkü murakabe 
yapacaksınız;, murakabe sadece kötülemekten 
ibaret değil ki.. Murakabe sadece birtakım it
hamların altında iktidarı bırakmaktan ibaret 
değil ki.. Murakabe sadece iktidarı çirkin gös
termekten ibaret değil ki.. Murakabe; yaptığı
nız kanunları sadakatte iktidar tatbik ediyor 
mu, etmiyor mu? Bunu niçisı sormuyorsunuz? 
(A. P. sıralarından «bravo» sesüeri, alkışlar) 

Şimdi bakalım; evet, Türk Anayasasının 
28 nci maddesine göre «Herkes izin almaksızın 
gösi-eru yapabilir'. Ama bu kanunla kısıtlanır», 
deniyor. Bu 171 sayılı Kanuna giriyor. 171 sa
yılı Kanunda gösteri yapmanın şekilleri gös
terilmiştir. Kimler yapabilir, nasıl yapabilir. 
Ve bunu da biz yapmadık. Bizim iktidarımız 
zamanında yapılmadı. Burada memuriyet sı
fat ve görevi içerisinde gösteri yapabileceğine 
dair bir hüküm yok. Bilâkis aksi var. Ş'ayet 
Türk öğretmenine gösteri hakkı, grev hakkı 
vermek istiyor iseniz, bu evvelâ Anayasa de
ğişikliğidir, sonra ona göre kanunların dleği-
şikliğiidir. Anayasayı ve kanunları değiştirme
den değişmiş gibi addetmek Anayasayı çiğne
mek değil de, Anayasayı çoğunluk bulursak de
ğiştireceğiz, demek reden Anayasayı çiğnemek 
oluyor? (A. P. sıralarından «bravo» besleri, al
kışlar) 

Şimdi işte yine Anayasa.. 46 nci maddeye ge
liyoruz: «Çalışanlar ve işverenler, önceden izin 
almafksızın, sendikalar ve sendika birlikleri 
kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelik
ten ayrılma hakkına sahiptirler. 

işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevli
lerinin bu alandaki hakları kanunla düzenlenir.» 

47 nci madde; «işçiler, işverenlerle olan mü
nasebetlerinde,, iktisadi ve sosyal durumlarını 
korumak veya düzeltmek amaciyle toplu sözleş
me ve grev haklarına sahiptirler. 
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Grev hakkının kullanılması ve istisnaları 
ve işverenlerin hakları kamınla düzenlenir.» 

Yani Türk Anayasası işçi niteliğini taşımıyan 
kamu hizmetlilerine grev hakkı vermemiş. Bu 
hâdise ne, adını koyalım bir şunun. Boykot.. 
Ne hu?, işi yapmamak, gayrimeşru grev. Hâ
dise (budur. Eğer böyle bir hakkı tanımak is
tiyorsanız getirirsiniz bir teklif. O yol varken, 
niçin ıgelip burada; «kanunlara karşı böyle hâ
diseler oluyor, bu hususta ne yaptınız» diye 
sormuyorsunuz da, bu husustaki kanunları tat
bik elfemeyin, mânasına gelen şeyler söyleniyor? 
Kanunları tatbik etmek, etmemek iktidarın aca
ba ihtiyarında mı? O zaman bizi keyfi idareye 
sürüklersiniz. Yani, muayyen hadiseler karşı
sında yaptığınız kanunları tatbik edeceğiz, 
muayyen hadiseler karşısında etmiyeeeğiz.. 
Böyle bir yetkimiz var mı? Bu Türk Anayasa
sına aykırı. O zaman şahıslar ve zümreler ko
runmuş olur. Türk Anayasasının 12 nci mad
desi bunu kaldırmış orta yerden. «Hiçbir kişi
ye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanına
maz» diyor. imtiyaz olur o. 

Şimdi, Türk Ceza Kanununun 236 neı mad
desi ; Devlet memurlarından 3 veya daha ziya
de kimsenin evvelce aralarında vâki olan karar 
ve ittifaka binaen usul ve nizam hilâfına me
muriyetlerini terkederlerse her birine 30 lira
dan (150) liraya kadar ağır para cezası ve
rileceğini, geçici olarak da memuriyetten 
mahrumiyette mahkum olacaklarını ve hareket
lerinden Devletin zarar görmesi halinde 3 ay
dan 5 yıla kadar hapsolacaklarını belirtmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddesi, yi
ne öğretmenlerle ilgili olıarak 789, 1702 ve 4357 
sayılı Kanun var ve 624 sayılı Kanun bu fiilin 
bir hak olmadığını, bunun bir suç olduğunu 
gösteriyor. 

Şimdi hukuka bağlı devlet diyoruz, huku
kun üstünlüğü diyoruz... işte Anayasa.. Anaya
sa hükümleri, yasama yürütme ve yargı organ
larını, idari makamlarını ve kişileri bağlıyan 
temel hukuk kurallarıdır. Yine bu Anayasa 
yukarı maddesinde diyor ki, «Yasama yetkisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir» Yani hu
kukun üstünlüğünü kabul ederseniz 8 nci mad
deye geliriz. 8 nci maddeye gelirseniz, 8 nci 
madde bizi 5 nciye götürür. 

Kanun yapmadan, kanun değiştirmeden, 
mevcut kanunları tatbik edip etmemek, buna 

uyup uymamak kimsenin ihtiyarında değildir. 
Meydana gelen hadiseye bu yönden bakmak 
lâzım. Demokrasiyi anarşi teşvikiyle koruya
nlayız. Yahut demokrasiyi anarşiyi kınamamak 
suretiyle ide korayamayız. Anarşi dendiği za
man ; kanunlara uygunsuzluk anarşinin birin
ci unsurudur. 28 000 öğretmen 4 gün derslere 
gitmiyecek; 100 000 öğretmen gün eder, herbi-
risi 8 saat ders vermiş olsa 800 000 saat boşa 
gitmiş olur. 800 000 saat de 50 000 kişiye 
okuma - yazma öğretmek mümkündür. Bir ta
raftan eğitim düzeninden bahsediyoruz. 

Şimdi geleceğim başka şeylere.. C.H.P Sa
yın Genel Başkanı; «Bu öğretmenler mesele
sini ben Başbakanla görüşmüştüm, nazarı dik
katini çekmiş'tıim. Gençlik meselesini de görüş
müştüm, nazarı dikkatini çekmiştim» dediler. 
öğretmenler meselesini ve gençlik meselesini 
kendisiyle görüştüğüm doğrudur. Tahmin edi
yorum iki - üç yıl önce. Şu anda tam tarihi bil
miyorum, doğrudur. Kendileri burada ne gö
rüştüğümüze dair misal de verdiler. Öğretmen
ler meselesinde nasıl hareket edilmesi lâzımgel-
diğinden, gençlik meselesinde nasıl hareket 
edilmesi lâzumgeldiğinden ziyade veya eğitim 
politikasında nasıl hareket edilmesi lâzımgeldi
ğinden ziyade, münferit vakaları bana getir
mişlerdi, o vesile ile bir kısa konuşmanın içine 
sığabilecek karşılıklı fikir ve mütalâalar teati 
edilmiştir. Bunu aynen sadık olarak ifade edi
yorum, başka türlüsünü zaten aklımdan ge
çirmem. 

Horasan meselesini bana getirmişlerdi, ken
dileri ifade buyurdular. 

Horasan meselesi; Horasan 1da bir öğretme
nin camide imamla münakaşa etmesi neticesin
de biır hadise oldu, hadiseye el konuldu, hadi
senin failleri üzerinde duruldu, ve zannediyo
rum iki, başka bir vesile üe de Manyas'ın bir 
köyünden gelmiş bir telgrafla yine bir öğret
men şikâyeti vardı. Bu şikâyeti bana intikal 
ettirdiler. Ben bunun üzerinde de durdum. Zan
nediyorum her ikisinde de C. H. P. Sayın Ge
nel Başkanına yazılı olarak, «Bize intikal et
tirdiğiniz hadiseler tetkik edilmiştir ve neti
celeri de şudur» diye bilgi verilmiştir . 

Şurasını ifade edeyim : Meseleleri bana 
getirmiş olmalarından dolayı o zaman büyük 
sevinç duydum. Çünkü iktidar muhalefet mü-
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nasebetlerinde biz, birbirine küs gibi durmanın 
(bir faydası olmadığına kaanüz. Hepimiz bu mem
leketin çocuklarıyız. Muhalefet ne biliyorsa, 
ne duyuyorsa bizdim kapılarımız herkese açık 
olduğuna göre, gayet tabiîdir ki bütün muha
lefet partilerine de ihtiramla açıktır, hürmetle 
açıktır. Bizim kapılarımız çalınır da, bize birta
kım şeyler intikal ettirilirse bu bir plâtformdur, 
Ibiz bundan ancak memnun oluruz. 

Yalnız, o günkü konuşmalarla bugünkü 
boykotun bir münasebeti yok. Yani o günkü ko
nuşmalarda şimdi boykotun sebebi olarak gös
terilen şeylerin hiçbirisini konuşmadık ki. Ya
ni o günkü konuşmalardaM şeylere uysaydık 
faraza bu boykot olmazdı denmek isteniyorsa, 
bunun olamıyacağını ifade etmek istiyorum. 
Şöyle ki; bu boykotun sebebini TÖS nasıl ilân 
ediyor? Bir, bütün Millî Eğitimden yabancı uz
manlar ve barış gönüllüleri çıkarılacaktır, ço
cuklara süttozu verilmiyecektir, diyor. 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Doğru, 
doğru; çocukların midelerini, beyinlerini bozu
yor. 

BAŞKAN — Efendim, doğru ise içinizde 
saklayın, yanlışsa da daha sonra bir yolunu bu
lun buraya getiriniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem üyeler, iktidarımız ne bu 
barış gönüllüleri anlaşmasını yapmıştır, ne de 
süt tozu. Barış gönüllüleri anlaşması C. H. P. 
zamanında yapılmıştır, biz yürütegeldik bunu. 
(A. P. den «bravo» sesleri, alkışlar) 

Böyle bir şey konuşmadık Sayın C. H. P. 
Genel Başkanı ile. Yani konuşmalarımızın ara
sımda bu yoktu. 

«öğretmenlerin, eğitmenlerin ve eğitimde 
hizmet gören herkesin maaşı bugünkü hayat 
pahalılığını karşüıyacak seviyeye çıkarılacak
tır.» TöS'ün boykot sebebi. «Bunun için halka 
vergi yüklenmiyecek, Devlet maliyesi sömürü
len ve heder edilen milyarlarla canlandırıla
caktır» Yani vergi almıyacaksmız, sömürülen 
milyarlar varmış Devlet Maliyesinin içinde; 
bunlarla bu işi göreceksiniz. 

Bütçe önünüzde, sömürülen milyar değil, 
kuruş varsa çıkarmak vaziflenizdir. (A. P. sı
ralarından, «bravo» sesleri, alkışlar) Açık re
jim; kapalı, gizli bir şeyi yok bunun. Yukarda 
Komisyonda konuşuluyor. Deyiniz ki, 28 mil
yar 891 milyon bütçenin §u kalemi sömürüye 

gidiyor, çıkaralım. Şu kalemi israfa gidiyor, çı
karalım. Şu kalemi lüzumsuzdur, çıkaralım. 
Bunları toplıyalım, kime istiyorsanız verelim. 

SELÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Bir milyarı özel sektöre veriliyor. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, bu konuda 
Meclis Araştırması var, fikirlerinizi o zaman 
ileri sürersiniz. Değil mi ©fendim? O soru umu
mi, ileriye matuf. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Herhalde bir şeyin daha açıklanması 
lâzım bu vesileyle. 

Muhterem üyeleri Türk Devleti 784 bin me
mur kullanıyor. Yani Mahalli idareler Beledi
yeler dâhil, Ve belediyeleri ve mahalli' idare
leri çıkarırsak 600 küsur bin memur kullanılı
yor. Buna da 4,5 milyara yakın para ödeniyor, 
750 lira vasatisi gieliyor. 

Şimdi burada öğretmen maaşlarını açıldı-
yacağım. Okulu yeni bitirmiş, (M, 6 senelik 
bir öğretmen okuluna 12 yaşında bir çocuğu
muz giderse 18 yaşında öğretmen okulundan me
zundur) köy öğretmeni tâyin edilmiş öğretme
nin eline, bana verilen bilgilere göre 426Jira 
10 kuruş geçer. - Bunlar da ufak tefek şeyler 
varsa yani esası değiştirmez, 10 lira aşağı, 5 li
ra yukarı. - Eğitim ödeneğinden 134 lira 40 ku-
ruş alır, avanstan 46 lira 80 kuruş alır; net 
olarak, 18 yaşındaki köy öğretmeninin eline 
607 lira 30 kuruş geçer. 

Şimdi, bu para azdır, çoktur; bunun müna
kaşası yapılır. Ben, Türk Devletinin bütün 
memurlarına, her yaştaki memuruna ödediği 
paranın vasatisinin 750 lira olduğunu söylü
yorum. 607 lira 30 kuruş geçer köy öğretmeni
nin eline. Birçok* yerlerde, mümkün olabilen 
yerlerde, ki büyük bir hızla çalışıyor, öğretmen 
evi de yapılmıştır, yapılmaya da çalışılıyor. 

Unutmayınız ki, Türkiye'nin problemi bir 
tane değildir. Şu mânayı çıkaracaksınız, bu mâ
nayı çıkaracaksınız diye bir endişe içinde de
ğilim. Türkiye'de 400 liradan aşağı para alan 
devlet memurları içinde 200 bin kişiye yakın 
müstahdem vardır. Binaenaleyh 20 sene, 30 se
ne çalışmış, şu hizmette çalışmış, bu hizmette 
çalışmış... 

AHMET SAKIP HİÇERJMEZ (Ankara) — 
Onlar da boykota karar verdiler. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sevinin, sevinin, sevinin. (gürüM-
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ler) Muğlâk olan hiçbir şey yok. Şimdi ıkoyaca- | 
güm önünüze, cem vie tarhla yapabileceğiniz bir 
mesele, cem ve tarhla; hiç uzununa lüzum yok. 

HÜSEYİN QOLUN (istanbul) — Cem ve 
tarh yok. Türk Başbakanı arapça terim kul
lanmaz. 

BAŞKAN — (Sayın Dolun, beni ceza terti
bine mecbur etmeyiniz. O kendilerinin bileceği 
iş, rica ederim. Sayın Dolun, çok egoistsiniz ha
reketlerinizde, müdahalelerinizde, rica ederim, 
susunuz, dinleyiniz, Başkana da itaat 'etmiyor
sunuz, saygı gösterımiyorsunuz. Rica ediyorum. 
Bâzı meselelerde belki eksikler var, onun için 
ceza vermeyi zait telâkki ediyorum. Ama sükû
neti tefmin etmeye mecburum. Anarşi ile müca
dele için uğraşıyoruz Meclis kürsüsünde, anar
şiyi kendimiz yaratıyoruz Mecliste, ,0nun için 
susalım. (A. P. sıralarından, «Bravo Başkan» 
sesleri) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ş'ehr-3 tâyin edilenlerin eline ise 
502 lira 50 kuruş geçer, ilk tâyjin. ilkokul) 
ö'lretmenina Cumhuriyet hükümetleri büyük 
bir değGJr vermiştir,! Devletin en yüksek ma
muru, müsteşarı, orgenerali, valisi kaç liraya 
kadar çıkabiliyorsa ilkokul öğretmeni de o ka
dar çıkar. Yani muayyen süne sonunda bu
gün en yüksek Devlet memurunun aldığı para, 
olan 3 100 liraya kadar öğretmen çıkar - ba
rom olarak söylüyorum - hiçbir tahdidat yok
tur. 

LEBİT YURDOĞLÜ (foian&ul) — Büyük 
mamurların ek vasıfekri, ödsnelkleri var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Burada ders ödeneği, şu ödeneği, 
bu ödeneği, onlardan bahsetmiyorum, Yani di
yorum ki, 607 lira 18 yaşniiaki köy öğret
meninin aldığı ücret, 3 100 lira da hakikaten 
'bu mefsleke 20, 25 seneı, 30 sene hizmelt ver
miş, hepimizi yetiştiren değerli öğretmenleri-
imiizin alldığı ücret ki, en yükselk Devlet me
murunun aldığı ücrete denktir. 

Şimdi, Devletini yüksek kadroları şöyle,, 
yani, elime geçm bu : 2 000 liralık kadroları 
var tüm Der/let feadriolarmnı 2 000 liralık kad
rolarının % 54; 7 si Millî Eğitim Bakanlığına 
tajhsiıs edilmiştir. 1 750 liralık tüm kadroların 
% 74 ü Millî Eğitim Bakanlığına tansis edilmiş
tir. 1 500 liralık 'kadroların % 68 i Millî Eğitim 
Bakanlığına tahsis edilmiştir. 1 250 liralık I 

— 46 

kadroların % 49 u Millî Eğitim Bakanlığına 
tahsis edilmiştir. 1 100 liralık kadroların 
% 55 i Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edil
miştir. 950 liralık kadrollairm % 60 ı, 800 li
ralık kadroların % 55 i, 700 liralık kadroların 
% 56 sı, 500 liralık kadroların % 52 si, 450 
liralık kadroların % 48 i, 400 liralık kadro
ların % 59 u v© 350 (liralık kadroların % 70 i 
Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiştir. 

Esasen Devlet kadrolarının hemen hemen 
yarıya yakını Millî Eğitim Bakanlığının elin
dedir. 

Şimdi, muhterem üyeler; DevkÜ, her nıe-
selelsini halletlmiş de öğretmem' ımsiselesini hal-
leltmemiş gibi bir durum var im orta yerde? 
(O. H. P. Sıratlarından, «Yok, hepsi bozuk 
ama bir tanesi böyle.» (Sesi, gürültüler.) 

Bütçe müzakere ediliyor. Devlet Personeli
nin durumlarını ıîslajh edecek, şekilde1, Hükü
met programında ifade ettiğim gibi, biritar 
kim teidlbirler 'konmuştur. Bu tedbirler b'oy-
kottam evvel konmuştur. Yani .bütçenin im
zalanıp, Meclislere sunulması 30 Kasım ak
şamıdır. Binaenaleyh. Iboykot tarihi 15 Ara
lıktır; 30 Kasım akşamı buraya gelen bütçe
nin içerisinde 1 milyarı aşan bir telhsisat Dev
let memurları için ayrılmıştır. 

Muhterem üyeler; bütçeyi istediğimiz şe
kilde tasarruf etmek hakkı sizim, Şu şu, şu 
hizmetleri durdurun, şuraya verin dej/iverelim. 
Yüce iradenize bırakılmış. Söyliyelim o hizmet
lerin neden duramıyacağmı; hayır, durdurun 
deyin, onları verelim. Kime ne verelim, 
(28 891 000 000) liralık bütçe,.. Vergi almayın, 
herkese bir şey verin, dersiniz. Bu, Devlet ida
resi ilo bağdaşmaz. 

Şimdi, üçüncü şık olarak «Yedi yıldır top-
lanmıyan Millî Eğitim Şûrasının toplanma gün 
ve bitimi temsilcilerimizle görüşülerek ilân edi
lecektir.» deniyor. Millî Eğitim Şûrasının top
lanacağı 24 Kasım günü Devlet radyolarından 
ilân edilmiştir. Binaenaleyh; toplanmıyor se
bebi ortadan kalkmıştır. «Gün ve bitimi temsil
cilerimiz ile görüşülecektir.» deniyor. Gayet ta
biî ki, bunun münakaşası da yapılabilir. Görü
şülme tâbirinin altında ne yatıyor?... «Bizim 
söylediğimiz gibi yapacaksınız.» yatıyorsa, o za
man icra siyasi mesuliyetini kaybeder. O zaman 
seçilip gelmenin filân hiçbir faydası olmaz. Otu
ralım biz, meslek teşekkülleri, vatandaşlar, di-



T. B. M. M. B >. 3 

renme gücümüz var diyenler, pazarlık gücümüz 
var diyen herkes gelsin, onlar nasıl istiyorlar
sa yapalım. Bunun adına curcuna derlar. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

Millî Eğitim Mensupları Yardımlaşma Kuru
mu kanun tasarısı temsilcilerimizin görüşü alı
narak yeniden hazırlanacak ve kanunlaştırıla
caktır.» 

Muhterem üyeler; sizin iradenizi biz nasıl 
pazarlık konusu yapabiliriz. Biz, geçen devre 
bu kanun tasarısını sevk ettik. Bu devre sevk 
edeceğimizi yine Hükümet programına koyduk. 
Bundan ileri bir taahhüde girmemizi siz tasvi
be der misiniz?... Bunların hiçbirisini sayın C. 
H. P. Genel Başkanı ile münakaşa etmedim. Ya
ni «Görüştük, eğsr benim dediğim tutulsaydı 
boykot olmazdı.» mânasında ise ifadeleri, bun
ların hiçbirisini konuşmadık. 

«İdarece sendika çalışmalarından, düşünce
lerinden ve kanunların suç saymadığı davranış
larından dolayı sürülmüş, çıkarılmış veya istifa 
zorunda bırakılmış bütün öğretmenler örgütle
rimizin verdiği listeye göre eski yerlerine dön
dürülecektir.» idare zaten düşünceden, kanun
ların suç saymadığı fiillerden dolayı kimseyi 
yerinden oynatmaz. Böyle bir şeyi kabul etmek, 
idarenin ben kusur işledim, bunu ortadan kal
dırıyorum dcmesidir. 

TALÂT OEHON (izmir) — Damştayda ip
tal edildi 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bunların hepsi bu kürelilerde müna
kaşa edilmiştir, öğretmen kıyımı diye münakaşa 
edilmiştir, her çeşit şekliyle münakaşa edilmiş
tir. Kaç kişinin yerinin değiştirildiği dahi bu 
kürsülerden okunmuş tur. Neden değiştirildiği 
ifade edilmiştir. Yani bunları yeniden Devletin 
arşivlerinden buraya getirmeye lüzum yok. 
Bunlar Parlâmentonun arşivlerine girmiştir. 

Başka bir şart: «Bundan böyle eğitim ve öğ
retmen sorunlarının çözümlenmesinde resmî 
temsilcilerimiz ile görüşüp konuşmak ve çözüm 
getirmek usul olacak ve bu usul kanunlaşacak
tır.» Yani, Parlâmento yetkilerini icraya devre
demez diye kayıtlar var, icranın yetkilerini de 
TÖS'e devretmek gibi bir şart ile karşı karşıya-
yız. 

«Anayasaya aykırı olan 624 sayılı Sendika 
Kanunu değiştirilecek ve öğretmenlere grev 
dâhil bütün demokratik sendikal haklar verile-
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I çektir.» Hangi partinin seçim beyannamesinde 
öğretmenlere sendikal haklar verileceği, grev 
verileceği yazılı? Yani yasdık geldik oeçim be
yannamelerimizi; ne yapacağımızı 3reni söyle
dik. Grev hakkı verilebilmesi Anayasa değişik
liği ister. Biz nasıl taahhüt altına girelim; Ana
yasayı değiştireceğiz, sise grev hakkı verece
ğiz... Faraza grev hakkını hoş görsek, ki bu ka
naatte değiliz. 

Muhterem üyeler; icrayı işlemez hale getir
diğimiz zaman memleketi idare edilemez hale 
getirmiş oluruz. O zaman anarşi doğar, 
o zaman «demokratik rejim bu mu, bundan 
daha kötüsü olmaz.» derler ve demokratik re
jimin düşmanları çoğalır. Bu kürsülerden 
bundan bir ay önce söyledik; demokratik re
jim mutlaka müeçsiriyet kazasi-malıdır. Mües-
sMyeti olmıyan bir Devlet şekv*;i bugün mü-

ı dafaa etmek zorlaşmıştır. Bir taraftan bunu or
taya koyarken diğer taraftan demokrasi yapı
yoruz diye kuvvetler aynhğı prensibi içinde 
ayrı birtakım kuvvetler ayrılığınla gidersek, bu 
no Anayasaya uygun olur, ne böyle bir Devlet 
ııİKamı dünyada mevcuttur. 

«Bu boykotStan d elayı hiçbir öğretmeme ida
ri cem veriîmiyecîktlr.» Kanunları ne yapaca
ğız?., Eğer af ytkisini bize veriyorsanız, teem
mül edelim. 

İst3 bunlardır boykotun sebepleri, Bunların 
içerisini G. H, P. Sayın Genel Başkam ile ko
nuştuğum her hangi bar masetain olduğuna 
kaani dsğiî'im. B'mıaenaleyh; benim dedikleri
me riayet edilseydi boykot olmazdı gübi bir 
ima eskiyorsa, bunu karşılıyorum. Münferit 
m-cs&lelerdlir, genel meselelerdir, bunun dışın-
daldır. Münferit meseleîsr cevaplandırılmıştır, 
Genel meös'teterd&'ki mü! vılâalarımız ise, karşı-
ü'klı teati olunmuştur. 

Şimdi Anikarafâa dağıtılmış olan beyanna
meler var. Bunları geçen gün arkadaşım bura
da okudu; sıralardan «Doğru, doğru» sesleri 
geldi. Ban yine okuyacağım. 

«Biz cğretiınenlcır neden boykota gidiyoruz? 
Cocük aç, babası aç, öğretmen aç.» Yani Tür
kiye bir açlar diyarı, bllr sefiller ülkeoi. Bu
run iç'n boykot. Bunun eğitim ile ne ilgisi 
var? Bu doğrudan doğruya bir politika. Yani 
tunu eğitim sistemini düzeltmek suretiyle er-

I tesi gün düzeltebilir miyiz, gerçek böyle bile 
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olsa?.. «İşte memleketin dununu, 300 dolar mil
lî gelir seviyesi.» Zengindi de, biz mi fulkara-
laştırdık. «Mesele düzen meselesidir, düzen.» 
(0. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Onu 
'değiştireceğiz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Görüyor musunuz, boykot nereye 
bağlanıyor?.. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Yan
lış yere çektiniz Sayın Başbakan. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Bir sual sorabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Konuşuyor beyefenidİ, konuşu
yor. Başbakan konuşuyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — «Zengin semtlerinde 20 öğrenciye 
bir öğretmen, fakir semtlerde 70 öğrenciye bir 
öğretmen» Bunun için boykot yapıyoruz, diyor. 
Türkiye'nin en ücra köşesine beyaz beyaz bi
nalar, her birisi 150 bin, 200 bin liraya çıkan 
binaları götürmeye çalışan ve 1973 senesinde, 
Cumhuriyetin 50 nci yılında ilkokul meselesini 
halledeceğiz diye çırpman bir memlekette bu 
doğrudan doğruya bir gerçeğin ifadesi değil, 
bir zengin fakir istismarı yapılması ortaya ko
nuyor. Mesele sınıf kavgası yaratmak, fakir
lik istismarı yapmaktır. Bu boykotun, şu bil
dirinin gayesi odur. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Türk öğret
menine böyle söz söyliyömezsiniz, Türk öğret
menini böyle suçlayamazsınız, öğretmene böy
le hakaret edemezdiniz. (O. H. P. ve A. P. sı
ralarında tartışmalar) 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) 
— Bu öğretmenin terbiye sistemi ile buraya 
geldiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem üyeler... 

BAŞKAN — Sayın Başbakan bir dakikanı
zı rica edeceğim. 

Mesele, Meclste meseleleri müzakere etmek
tir aslımda, kavga etmemektir. MOletveMlleri-
riin de asıl görevi ve ödevi sükûnetle dinlemek, 
aralarında kavga etmemektir. Başkan da bunu 
tedbir olmak üzere gerekli ihtarları ile, sabah
tan beri tevali eden rioalariyle yerine getirmeye 
çalışıyor. 

ÖENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Oradan da müdahale oldu. 

BAŞKAN — Beyefendi bir tek müdahale ol
du mu şimdiye kadar oradan? Rica ederim, hiç 
olmadı efendim, itham ediyorsunuz, oturun ye
rinize. Allah Allah. Bir kere eşyanın tabiatına 
aykırı. Hükümet Başkanı konuşunken kendi 
parti grupu müdahale eder mi?.. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Başbakan ko
nuşurken Türk öğretmenine böyle hakaret et
memelidir. 

BAŞKAN — Beyefendi, bu Mecliste bu şekil
de zatıâlinizin müdahaleleri ile iş göremez hal 
yaratılamaz. Onun için size son ihtarı yapıyo
rum, bir daha bu şekilde müdahalede bulundu
ğunuz takdirde sizi takbih cezasiyle cezalandır
maya mecbur kalacağım. Lütfen susunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem üyeler, ucuz kahramanlık
ların peşinde değiliz. Biz buradan gerçekleri 
söylüyoruz. Buradan söylenmiyen gerçekleri 
hiçbir yerde söyliyemezsiniz, söylemenizin de 
faydası olmaz. Biz meseleyi teşhir ediyoruz bu
rada. Bana aşağıdan lâf atmak suretiyle konu
yu başka istikamete kaydırmak istiyen sayın 
üyeden daha çok o konuların müdafiiyiz. (A. P. 
sıralarından alkışlar ve «bravo» sesleri) sözle
rimi bağlıyayım o zaman göreceksiniz ne söyli-
yeceğim. Ben bunları gerçekler olarak ortaya 
koyuyorum, bir tanesine «yanlıştır» deyiniz. 
Diyemezsiniz, işte bunlar hep bildiriler. 

Muhterem üyeler, Türk öğretmeninin sahip-
liliğini falan yapmak, orta yerde birtakım tah
rikçiler ve teşvikçiler varsa, kanunların dışına 
masum öğretmeni çıkartmış olanlar varsa, bun
lara toz kondurmamak anarşiyi teşvikten iba
rettir. Geliniz kanunlara aykırı fiillerin içinde 
olan kim olursa olsun, imtiyaz tanımıyalım. 
Biz bunu anlatıyoruz. 

28 bin öğretmen boykota gitmiş. Biz 28 bin 
öğretmeni boykota sürükliyen idarecileri vebal 
altında tutuyoruz. Kanunsuz yola sürüklemiş
lerdir diyoruz ve bu teşekkülleri Türk adliyesine 
teslim ediyoruz ve diyoruz ki, işte TÖS işte 
ÎLKSEN Türk kanunlarına aykırı hareket et
mişlerdir. Bunlara Türk kanunlarına göre mu
amele yapılır. «Bravo, aferin» mi diyelim? Onu 
dersek sizin gelip bizim yakamıza yapışmanız 
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lâzımdır: «Ne yapıyorsunuz, memleketi nereye 
götürüyorsunuz, ne biçim idare bu?» Demeniz 
lâzım. Sizin vazifenizi de biz yapıyoruz burada. 

Muhterem üyeler, bir iki hususa temas et
mek istiyorum: 7 Temmuz 1969 ile 11 Temmuz 
1969 tarihleri arasında yapılan TÖS olağanüstü 
genel kurul toplantısında açış konuşması yapan 
TÖS Başkanı ne diyor? «Gelecek yıllardaki kav-
ıgfaımız çok ıçetıln olacaktır» «yalnaz Türkiye 
değil bütün Dünya sosyalist olacaktır», diyor. 
(A. P. sıralarından «Allah kahretsin, kahrolsun»ı 
sesleri.) 

Bakınız mesele nereye geliyor? Mesele, öğ
retmenlerin masum ihtiyaçlarının karşılanması 
meselesi değil. Değil, çünkü, henüz bir ay beş 
gün olmuş Hükümet kurulalı; bütçeyi henüz 
getirmiş, Meclisler komisyonlarını henüz kur
muş, kanunlar henüz sevk ediliyor, birçok mese
lelere henüz el atılmış. Bir ay beş gün içinde 
nelerin yapılmadığından herkes şikâyetçi olsa, 
herkes sokağa çıksa, herkes işini gücünü bırak-
sa o aaman Türkiye m)eye dönıer? îşte, \g&1fm bu
nun karşısına çıkalım diyorum. 

işte onun için konuşmamın başında dedim ki, 
rey endişesi ile demokrasiyi dejenere etmeye 
hakkınız yok. Demokrasiyi müdafaa ediyorsak 
evvelâ kanunsuz işlerin karşısına çıkalım.Usu-
lü bu bunun. Prensiplerle demokrasi âşığı olmak 
kâfi değil. Demokrasiyi müdafaa ediyorsak, ka
nun devletini müdafaa edelim. Kanun devletini 
müdafaa ediyorsak, toprak sahibinindir diyelim, 
kullananındır demiyelim. Demokrasiyi müdafaa 
ediyorsak, böyle kanunsuz bir hareket karşısın
da şunu söylemeliyim: «öğretmenler, ilgisiz, 
kaygusuz bir iktidara seslerini ve dertlerini du
yurabilmek için son bir ümitle yarın direnişe 
geçiyorlar. 

Nereden doğuyor bu direniş hakkı? Şayet 
her zümre, her şahıs hakkımı alacağım diye di
renişe geçerse kanun devletine ne lüzum var? 
Bizzat ihkak -1 hak olmaz mı? Anarşi esasen bu
radan doğmaz mı? Türk Anayasasının neresin
de direniş? Neresinde kendi hakkını kendisinin 
alması? Dibaceden bahsediyorsanız, dibacedeki 
söz bir milletin tüm direnişidir. O direniş de 
şarta bağlıdır. O şart da, egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir, 4;aaruza uğrarsa o zaman mil
let direnme hakkına haizdir. (AP sıralarından 
alkışlar.) Ve bu hak da, dibacede, böyle bir hak 

mevcuttur diye yazılmamıştır. Anayasa herke
sin elinde, açık okuyunuz, O hak başka şekilde 
yazılmıştır; Maziye ait bir hâdiseyi ibra için ya
zılmıştır ; yani, bundan sonra da böyle olur mâna
sında değil. İhtilâl hukuku diye birşey var mı
dır, yok mudur? Bunun burada münakaşasına 
gjrmiyeceğim, ama, bizim memlekette de bunun 
münakaşası acı bir tecrübe ile, arkasından iki ta
ne daha peşpeşe gelen hâdise ile görüldü. Şa
yet direnme hakkı meselesini müzakere etmeye 
kalkarsak, o ayrı bir konudur, ama, Türk Ana
yasasında ve Türk Kanunlarında şahsın diren
me hakkı diyebirşey yok. O zaman kanuna lü
zum yoktur, hukuka lüzum yoktur. Bileği kuv
vetli olan ne istiyorsa onu alır. Yani, yarın 20 
milyon Türk Köylüsü bizim ışığımız yok, bizim 
suyumuz yok, bizim tohumumuz yok diye yollara 
dökülse iyi mi bu? Bunlara yol açmayın. 

Onun içindir ki, kanunsuz hâdiseleri ana mu
halefet partisi alkışlamamalıdır, hiç kimse alkış
lamamalıdır, Kanunsuz hâdiseleri alkışlamamak 
değil, susması dahi caiz değildir, kanunsuz hâdi
seleri kınaması lâzımdır. 

«Efendini, hâdiseler büyük, hâdiselerin için
den çıkılmaz hale gelinir..» İşte böylece büyür 
hâdiseler. Kanunsuzlukları müsamaha ile karşı
ladığımız müddetçe o zaman yani kanunsuzlukla
rı teşvik etmiş oluruz. Yapanın yanına kâr kal
dığı zaman nereye varırız? 

Ben bu hâdise ile ilgili olarak söylemiyorum; 
Türkiye'de anarşi istiyor muyuz, istemiyor mu
yuz? Herkes yerini tâyin etmeye mecbur. Tür
kiye'de kanun devletinin yanında mıyız, karşı
sında mıyız? «Yanındayız» demek kâfi değil, ya
lımda olduğunu göstermek için bir tavrın, bir tu
tumun içimde olmak lâzım. 

Şimdi muhterem üyeler, burada başka bir şey
den bahsedeceğim: Türk Prlâmentosunıun için
de bugünkü rejime inanmıyan kimsenin olmama
sı lâzım. Herkesin kendi yerini tâyin etmesi ge
rek. Burası biv fırsat için kullanılmamalı. Çünkü 
işin içinde ant var, ant içiliyor. Yani, «Hem ant 
içerim hem de bildiğimi yaparım.» Bu gibi bir 
davranışı nasıl izah etmek, buna ne ad takmak 
lâzımdır, bunu sizin takdirlerinize bırakıyorum. 

Şimdi, dünkü Senato konuşmalarında: «Bü
tün az gelişmiş ülkelerin problemleri çok girift
tir, buna rağmen kolay çözülebilir»... 
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Yani, hem girift hem de kolay çözülebilir. 
«Ancaik bütün az gelişmiş ülkelerin diğer 

problemlerine el bile sürebilmek mümkün de
ğildir. O da şudur: Âz gelişmiş ülkelerde hal
kı iliklerine kadar sömüren ülkenin siyasi, sos
yal ve ekonomük hayatına hâkim imtiyazlı bir 
zümre vardır, işte bu imtiyazlı çetenin imti
yazları kaldırılmadıkça, problemleri halkın ya
rarına çözmek mümkün değildir. Bu çok güç 
bir iştir, birçok az gelişmiş memleketler bu 
başbelâsı problemi totaliter veya otoriter re
jimler içinde halletmişlerdi!.» 

Eğer totaliter veya otoriter rejim özlemi 
varsa bu Parlâmentonun sıralarına gelip otur
maya ilimim yak. 

Altında: «Bizim meclislerimiz, hükümetleri
miz, siyasi parti yöneticilerimiz bu karakter
den. (yani daha fctaîiyor) devrimci karakter
den çok uzaktırlar. Halkımla ise hemen hemen 
hiçbir ülke halkında bulımmıyan devrimci ka
raktere sahiptir.» , 

Yani, milletü temsil eden tek organ Türki-
yo Büyük Millet Meclisi, millet devrimci karak
tere sahip ama temsilcileri devrimci karakte
re sahip değil. Bunu bir mantığa bağlıyabili-
yor musunus? Ha, bu. sun?, bağlanır: Halkı öv
mek bir süre için moda olur; halkı överek, «Ey 
aziz vatandanım, ey asiz halkım,» falan deyip 
onun sırtına çıkmak için, ağsına bir şey tıka
yıp, bir mendil tıkayıp susturmak için,, son
ra basma oturup seni kalkındırıyorum diye 
aklına gelen her şeyi yapmak için birtakım öz
lemlerin içinde bulunanlar var ve bu ifadenin 
sahibi bunları söyledikten sonra, «Böyle özlem
lerin içinde değiliz» gibi bir tutuma girecekse, 
o zaman bu söylediğini, «Ben öyle rastgele söy
lemiştim, her hangi bir mânâya söylemiştim» 
gibi izahtan başka bir yol bulamaz. 

Şimdi başka bir üyenin beyanlarına geliyo
rum : 

«Yüce Türk Milletine sesleniyorum, senden 
yana olanları vuranlara artık yeter, dur diyo
rum. Ne değişir isterse kesilsin devrimcülerin 
başları birer birer. Oysa bir yasadır bu, müm
künü yok; devrimci öllür, devrimler sürer.» 

ITo arıyorsunuz dışarıda? 
Şimdi balımız bugünkü gazetelerde; «69 su

bay gazete idarehanelerine kâğıt dağıttı.» eleni
yor. Kim dağıttı, isim nedir?.. Bunlara dair bir 
şey yok, 
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Muhterem üyeler, hepinizin bilmesi lâzım ge
len bir şey var, bütün Türk efkârı umumiyesi-
nim bilmesi lâz,Miıg;elen bir şey var, onu siiyiiye-
ceğim size. Model şu: Model, «Efendim seçimle 
olmaz».. Niye olmaa seçimle? E, millet seçme
sini bilmiyor.. Seçimle,, sosyalist düşünce, ney
se, o, «neyse o» dan kastım şu: Gayet tabiî'ki 
sosyalist düşüncenin değişik şekilleri var. 
isveç'te var, Holanda'da var, ingiltere'de var, 
şurada var, burada var, ama sosyalist düşünce 
demek başka iştir, işinde ne var o başka iştir. 
isveç sosyalizminde bütün işletmelerin % 93 ü 
ö.'Siel teşebbüstedir. % 7 si, ormanlar ve bir kı
sım madenfler, bir kısım elektrik santraîları 
devletin elindedir, % 93 fertlerin elinde. Dsv-
letleştirmeci sosyalist var, başka çeşidi var. 
Yani -sosyalizmi bir perde olarak kullananı var. 

Şimdi bu, G9 subaya ait beyannamenin al
tında da, yani, «09 subayın beyannamesidlr» di
ye bir gazeteye verilen, oradan başka gazete
lere intikal eden 'beyannamede de: «î^e deği
şir? Kesilsin devrimcilerin başları birer birer. 
Oysa bir yasadır bu, mümkünü yok; devrimci
ler ölür, devrimler sürer.» 

AnardniİD. kaynağını nerede- arıyorsunuz?.. 
i,A. P. sıralarından -«Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Anarşinin kaynağı içeride. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden yüz bulmayan, tahrik ' görmi-
yen hiçbir anarşi hareketi Türkiye'de yaşıya-
mas. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Geliniz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bu muhterem, bu muhteşem celsesinde evvelâ 
bunu halledelim. 

Şimdi ifade ediyorum; herkes zannetmesin 
ki, elini, kolunu sallı yarak istediği işi yapacak, 
Devletin altına dinamit koyacak.,. Bu mümkün 
değildir. Onun için diyorum, korkusu oimııız, 
içinizde rejime, Devlete kargı bir koıkrt inkişaf 
ettirmeyiniz. Maalesef yakın mazideki bâzı hâdi
selerin halen siiinmiyen izleri, Türk vatandaşını 
haklı olarak saman zaman birtakım tereddütle
rin içine sokuyor. Ne oluyor neticede? Her fısıl
tı Türk Silâhlı Kuvvetleriyle Türk balla arsızın
da bir soğukluğa sebeboluyor. 

TUEHAN ÖZGÜHEE ' (tcel) — Sjyaıi afta 
olduğu gibi... 

BAŞKAN — Sayın özgüner, sise bir takbih 
cezası vermeyi usul yönünden lüzumlu addet
tim. Bu benim için çok zor bir muamele yap-
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maktan tevakki etmek için elimden gelen gayre
ti gösterdim, fakat bu kanun, bu içtüzük beni 
buna mecbur ediyor. Zatıâliniz bütün istirha
mıma rağmen dinlemediniz... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, Başbakana hatırlatmayı faydalı gördüm, 
hatırlatmak istedim... 

BAŞKAN — Hiçbir zaman yerinizden müda
hale etmeye hakkınız yoktur. Takbih cezasını 
verdim. (A. P. sıralarından alkışlar.) Takbih ce
zası Yüce Meclisin oyu ile mümkün olur. Takbih 
cezasını Yüce Meclisin, Büyük Millet Meclisi
nin oyuna sunuyorum... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Müdafaamı 
yapacağım bu mevzuda. 

BAŞKAN — Müdafaanızı yapacaksınız... Pe
ki efendim. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Muhterem üyeler, millet kendisinden 
yana olanları kendisi mi seçecek, yoksa birta
kım kimseler mi seçecek? Yani milletin henüz 
rüştü tamam değil de, bir vasi tâyin edilmiş ken
disine, öyle mi olacak? Yani henüz daha millet 
kanunen ehil hale gelmemiş mi? iki ay evvel 
seçim yapmışız, senden yana olanları, kendisin
den yana olanları millet ortaya getirmemiş de 
bu yetkisini birtakım kimselere devretmiş, mil
let seçip bitirdikten sonra, «Bunlar senden yana 
değildi, şunlar senden yana idi»... Bu yargılar 
nereden çıkıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi
ni bu «sözde vesayet» ten kurtarmaya mecbu
ruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi âdeta bugün, 
bir nevi Divanı Muhasebat vizesi gibi her fiilin
den dolayı vizeye tabi... Bu düşünceler o vize
nin sahiplerinindir. Her anarşi hareketinin ar
kasında mevcudolan kimler vardır biliyoruz. 
Teşrii masuniyet zırhının altına girip anarşi ha
reketlerinin altında bulunmamak gerek. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Cumhuri
yet Senatosu Adana Üyesi) — Açık konuş, açık, 
misal ver!.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Gayet açık konuşuyorum. 

Muhterem üyeler, Türkiye'de gerçekleştiril
mek istenen model şudur: Sosyalizm... işte de
nenmiştir, halka anlatılmaya çalışılmıştır, şu 
olmuştur, bu olmuştur, T. i. P. in reyleri düş
müştür, yahut ne ise o, sosyalizm maskesi altın-
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da bir şey... Burada çok münakaşası yapıldı, 
girmiyorum şimdi onlara. Bizce sosyalizm fa
lan değildir o, doğrudan doğruya Marksizm-
dir, hattâ Marksizmin de çok çeşitli nüansları
dır. Kendileri dahi içlerinde bu nüansları mü
nakaşa ediyorlar. Bu şeyi gerçekleştirmek he
veslileri bugün; «Halka bunu anlatamayız, se
çim yolu ile biz gelemeyiz iktidara...» E, seçim 
yoliyle millet isterse gelirsiniz, millet istemezse 
gelmezsiniz... Hayır, milletin isteyip istememesi 
mühim değil, onların iktidara gelmesi mühim. 

Ne yapacaklar?.. Milleti kurtaracaklar. Mil
let kendisine güveneceği insanları seçmekte ehil 
değil de, bu sosyalist adlı zadeganlar milletin 
namına meseleye vazıyed edecekler... 

işte budur aslında. Halktan yanalık değil, 
halka karşılık budur, halk düşmanlığıdır bu. 
Ondan dolayı da millet kendilerini reddediyor; 
bu şekildeki düşünceleri... Ne yapsınlar? ilerici 
güçlere sahip çıksınlar. Yani, «Hâkimiyet kayıt
sız şartsız milletindir.» bu bir efsane, bunu bir 
kenara bırakalım, bununla milleti biz ileriye gö
türemeyiz... Halaskarlar, her birisi bir Atatürk, 
birtakım kimseler çıkaracaklar; «Memleket ba
tıyor, gidiyor, millet de nereye gittiğini bilmi
yor, çünkü rüştü yok, öyle ise milleti biz kur
taralım»... 

Eğer düşünceleriniz varsa, kimin varsa, mil
letin huzuruna çıksın, anlatsın ve idareye ta-
libolsun. Bunu kimse değiştiremiyecektir, her
kes aklını başına toplasın. Bu yürüyecektir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Model şu : 
«Memlekette çeşitli yerlere el atalım, halk

tan bir şey alamıyoruz.» Bu çeşitli yerleritı hiç
birisinden bir şey çıkaramazsınız. 

«işçiye el atalım.» Türk işçisi verdi cevabı
nı, elinin tersi ile verdi. 

«Talebeye el atalım.» Yüz bin tane Türk 
üniversite öğrencisi var. Yüzbin öğrenci için
de bir iki bin kişiye ancak birtakım şeyleri 
aşılamak imkânı buldular. 98 bin öğrenci o 
da bu işe hayır, biz işimizde gücümüzdeyiz 
dedi. 

«Köylüye el atalım. Toprak diyelim, şu di
yelim, bu diyelim. Memleketi bölecek ne ka
dar alet ve vasıta varsa onu halkın huzuruna 
götürelim. Çeşitli bölgelerde, çeşitli hünerler 
gösterelim.» Vatanperver Türk halkı buna da 
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yüz vermedi. Büyük cephe stratejisi, «Köylü, 
çiftçi, işçi ©1 ele, köylü, öğrenci, işçi el ele...» 
Bir şey çıkaramadılar. 

Şimdi esasen Devletin emniyet kuvvetleri 
rejime sadık kaldığı müddetçe de, kolay kolay 
demokratik rejimlerde herhangi bir şey elde 
edebilmek mümkün değildir. Onu da bilirler. 

O zaman, «Türk Silâhlı Kuvvetlerine çeşitli 
yerlerinden kanca atalım, onların hamasi duy
gularını istismar edelim» dediler, işte şu oku-
ıduğulm beyanname hikâyesi bu gayretlerin, bu 
mezbuhame gayretlerin bir neticesidir. (A. P. 
sıralarımdan alkışlar) 

Model budur, ama bu mddeH yürütmeye 
kalkanlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerini, memleke
tin medarı iftiharı, göz bebeği, kendi hüküm
ranlığını korumak için şurada yazılı olan «Ege
menlik kayıtsız, şartsız milletindir» düsturunu 
ilelebet var etmek için, içerden veya dışardan 
gelebilecek düşmanlara karşı var edebilmek için 
kendi içinden çıkardığı çocuklarını millete düş
man edemıiyeceklerdir. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, şiddetUi alkışlar) 

Mulhterem üyeler burada uzun boylu bir 
s&ğ - sol tartışmasına girmek istemiyorum. Bu 
tartışmalarda söyliyeceğim şey şudur: Adalet 
Partisi ve Adalet Partisinin siyasi iktidarı 
meşru ollmyan, Cumhuriyet kanunlarına uymı-
yan, Cumhuriyet Anayasasına uymıyan hiçbir 
şeyin gizli kapaklı taraftarı değildir ve olamaz. 
Biz Anayasayı mı beğenmedik, söyleriz; filân 
maddesinin düzeltilmesi lâzımdır deriz ve açık
ça dedik. Şurasının şöyle düzeltilmesi lâzım
dır deriz. Biz sokakta bir şey arayan insanlar 
değiliz. Sokağın daima karşısında olduk. So
kağın bir ülkeyi çıkmaza götüreceğini çok iyi 
biliyoruz. Hak, hukuk işi sokakta aranmaz. 
Hak ve hukukun aranacağı yerler bu Meclis
leredir, bu kürsülerdir ve bağımsız Türk ada
letidir. Onun içimdir ki, bize ima yolu ile dâhi 
yöneltilebilecek şeylerin cevaplandırılmasına 
uzun boylu girmiyorum, çünkü bu gibi şeylerin 
karşısında kendimizi müdafaada hissetmiyo
rum. 

Türkiye'de bir süreden beri devam edege-
flen, 1961 Anayasasından bu yana devam ede-
gelen sokak hareketleri oldu. Çeşitli tezahürle
ri oldu bunların. İnancımız odur ki, yine se
çim beyannamemizde ve Hükümet programı-
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miada belirttik, kanunlarımızda boşluklar var
dır. Bu boşlukları dolduralım dediğimiz za
man, «Hürriyetler elden gidiyor» diye herkes 
birden ayağa kalkıyor. Geçen sene Anayasa 

. Nizamım Koruma Kanunu, Temel Hak ve Hür
riyetleri Koruma Kanunu dîye bir tasarının 
müzakerelerini o zaman bu Meclîste bulunan 
T. B. M. M. ne mensubolan bütün değerli üye
ler hatırhyacaklardır. Bizim kastımız, hak ve 
hürriyetleri gasbeıtanek değil, özüne girmek de
ğil, amla hak ve hürriyetlerin tümünü ortadan 
kaldıracak olan anarji hareketlerini kanunlar 
çerçevesi içimde önliyecek güce, hem icrayı hem 
yargı organım kavuşturmaktır. Türk Ceza 
KanumurJd'a boşluklar vardır. Bugün yargı 
organları, Türk zabıtasının üzerinde hassasi
yetle durup, götürüp kendilerine teslim ettikle
ri birçok kimseleri, kanunlardaki boşluklardan 
veya kanunllardaki vuzuhsuzluklardan dolayı 
bırakıyor. Bu, zabıtanın vazife görmesinde 
büyük bîr sıkıntıya sebeboluyor. Biz, kanunun 
pençesine teslim ettiğimiz bir kimsenin suçunu 
da tâyin edelim demiyoruz, ama bu hâdiseler 
niye böyle devam edip gidiyor diye bir tahlile 
girildiği zaman, yargı organı ile icranın bera
berce çalışmasında birçok aksaklıklar olduğu 
görülecektir, icra bunları kendiliğimden hal
letmeye kalkamaz; çünkü bütün eylem ve iş
lemi idari kazanın ve diğer yargı organlarının 
murakabesine tabidir. 

Söylemek istediğim şey, bir meseleye par
mak basmaktır. Bunların gerekleri düşünül
müştür. Bu gerekler Hükümet programında 
da zikredilmiştir, seçim beyannamemizde de 
zikredilmiştir. Anarşistlerle sadece siözle mü
cadele edemeyiz. Mutlaka yargı organını ve 
icrayı yeni yetkilerle mücehhez kılmak lâzım
dır. Bunlar da önümüzdeki günlerde Yüce 
meclislere getirilecektir. Yani, şunu demek 
istiyorum: Buradan, hepimizin üstümde birleş
mesi gereken bir hususun ifade edilmiş oltması 
beni memnun etmiştir. Meclislerimizin bize 
yardımcı olteaısı lâzımıdır. Biz sandalye hırsı 
ile, koltuk hırsı ile, sandalyaye tapu çıkartmak 
hırsı ile, ilelebet iktidarda kalalım hırsı ile ha
reket edem insanlar değiliz, amıa, geliniz de
mokrasiyi ve Devleti ayakta tutalım. Bu hepi
mizin vazifesidir. Demokrasiyi ve Devleti ayak
ta tutabilmek için evvelâ hep beraber buma 

I inançlı olalım ve demokrasinin ve Devletin em-
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niyetinin şeklinin karşısına çıkanların hep be
raber peşinde olalım ve bundan sözümüzle, özü
müzle hareketimiz bir birini tutsun. 

Muhterem üyeler, T.B.M.M. nin bugünkü top
lantısında demokrasiye olan inancını beyan eden 
Sayın C. H. P. Genel Başkanına ve sayın G. P. 
Genel Başkanına huzurunuzda teşekkür etme
yi bir borç bilirim. Ben söylenen hususları 
çeşitli kategoriler altında mütalâa ettim. Ya
pılan beyanlar içerisinde değişik hususlar mev
cuttur. Demokrasiye niye sahip çıkıyorsunuz, 
diye kimseye buradan tarizde bulunmuyorum, 
bilâkis hep beraber sahip çıkılmasından büyük 
inşirah duyduğumu ifade ediyorum, ilk defa 
etmiyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Sözlerimi şöyle bağlamak isliyorum. Gayet 
tabu ki ortaya konulan konular fevkalâde mü
himdir. Yine önümüzdeki günlerde bu konu
ların münakaşasına devam edeceğiz. Konular 
çok kere mücerret bir plâtformda münakaşa 
edilmemelidir. Ortada müşahhas, herkesin gö
zünün önünde cereyan eden hâdiseler vardır. 
Prensiplerin münakaşasından ziyade, bu pren
sipler hükme bağlanmıştır, bu müşahhas hâdi
seler karşısındaki tutumunu herkes açıkça al
mak durumundadır. Türk Devleti, Türkiye 
Cumhuriyeti kimsenin sayesinde ayakta değil
dir. Türkiye Cumhuriyetine Türk Milleti sa
hiptir. Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşa
tacak olan aziz Türk Milletidir, hepimiz onun 
hizmetimde ve o yolda, o istikamette gayret sarf 
etmenin boynumuzda borç Olduğunu biliyoruz. 
Bu mesuliyet duygusu içinde Devletimize, Dev
letlimizin organlarına güven içerisinde olmak, 
zannediyorum ki, demokrasi düşmanlarına ve 
anarşi taraftarlarına bugün verebileceğimiz en 
iyi ders olacaktır. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

2. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'e tak
bih cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, size bir takbih 
cezası vereceğimi beyan ettim. Eğer müdafaa
ya lüzum kalmadan, yerinizden bir daha bu şe
kilde müdahale etmiyeceğinizi beyan ederseniz, 
bu vermiş olduğum cezayı geri alacağım. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Müdafaamı 
yapmak istiyorum, ben. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Efendim, bir 

atıfet istemiyorum, Sayın Başkandan.. 
BAŞKAN — Atıfet değil, efendim, İçtü

züğe göre hareket etmek istiyorum, İçtüzükle 
nizamlanmış. 

Buyurun, devam ediniz. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın arka

daşlarım, sataştığım iddiasiyle bana takbih veril
mesi bahis mevzuu edildi. Oysa ki, sataşmayı ha
tip Sayın Başbakan bizzat yaptı. Ben yerimden 
oturan bir milletvekili, bir üye olarak sık sık 
Sayın Başbakana hatırlatma görevini yaptım. 
Sataşmayı bizzat Sayın Başbakanın kendisi yap
mıştır. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Sizler de benim gibi aynı aksülameli göster
meliydiniz. Bu Meclisin bir üyesiyim. Meclise 
hakaret edilmek suretiyle evvelemirde... (A.P. 
sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyi
niz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — O halde sa
yın Başbakanın sarfettiği cümleyi aynen burada 
okuyayım, hatırlıyabildjğim kadar, yanlış var
sa kendileri düzeltsinler. 

«Anarşi, kaynağını bu Meclisten almakta
dır»! buyurmadılar mı? Ben de bu Meclisin bir 
üyesiyim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özgüner, benim zatıâlinSze 
takbih cezası vermemin sebebi; zabıtlardan 
takSbederseniz, bulacaksınız, yedi defa ricada 
bulundum, müdahale etmeyiniz, lütfen dinleyi
niz, dedim. Yedinci defadan sonra da, bundan 
sonra tekrar müdahalede bulunursanız, Mecli
sin nizamını temin etmeğe mecbur olduğum için 
Başkanlık görevinin tabiî bir icabı olarak tak
bih cezası vermeğe mecbur kalacağım, dedim yi
ne ittiba etmediniz, son müdahaleniz üzerine 
takbih cezası tertibettim. 

Buyurunuz. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Efen

dim, açıklamama Sayın A. P. li milletvekilleri ta
hammül ederlerse hak verirler. 

«Biz bir noktada anlaşalım» buyurdular. Ha
kikaten bunda ittifak edelim; bizler de buna ta
raftarız, C. H. P. daima bunun bayraktarlığını 
yapmıştır. Devletin.. (A. P. sıralarından gürül
tüler) Efendim, müsaade buyurun... 
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Sayın Başkanım, yalnız bana ikaz buyurma
yın. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale ettiniz mi, 
etmediniz mi? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Temenni, 
şu; bu temenniye iştirak ediyorum «Sık sık bu 
memlekette ihtilâl olacakmış havası yaratılma
sının karşısına müştereken çıkalım» Çıkalım, an
cak hatırlatmak istedim, yerimden; seçim önce
si bir siyasi af mevzuunda bu memlekette bir ih
tilâl havası esmektedir havasını bizzat saym Baş
bakan Senatodan Af Kanununu geri çökmek için 
istemedi mi, yaratmadı mı (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bunu hatırlattım, ben, 
bunu hatırlattım. Neden şimdi A. P. liler buna 
karşı cephe alır vaziyetteler? Ben hatırlattım bu
nu ve o temenniye katılarak diyorum ki, seçim 
öncesi bir siyasi affı geri çekmek için bahane 
olarak getirilen Türk'ün şerefli ordusu her hangi 
bir şekil ve surette Türk Parlâmentosunun itiba
rına gölge düşüremez. Buna eminiz. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Ne alâkası var, 
efendim? (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, efendim, 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Şerefli 

Türk Ordusu, Türk demokrasisine ve Türkiye 
Parlâmentosunun itibarına gölge düşürmez. 
Bunda müttefikiz, ama, bu böylödir. 

BAŞKAN —. Sayın Özgüner, bu müdafaa 
değil, siz yerinizden müdahale ettiniz mi, et
mediniz mi? Yerinizden müdahale içtüzüğün 
186, 187, 188 nci maddelerine göre yasaktır, 
memnudur. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Saym 
Başkanım, Türk Ordusunun, Devletin, demok
rasinin itibarına gölge düşürmiyeceğinde müt
tefik değil miyiz? Bunu söylüyorum, ama, bu, 
seçim öncesi bir siyasa affı geri çökmeik için 
bahane olarak kullanıldı. O zaman Türk Or
dusu aynı ordu bugün yine aynı ordu, ama si
yasi af yine siyasi sebeplerle getirildi. O halde 
bizzat Başvekilin, bir seçim oyunu şeklinde bu 
memlekette, Parlâmentoda, Senatoda siyasi 
affı geri çökmek için Türk demokrasisine ve 
Türk Ordusunun itibarına gölge düşürmekten, 
bundan böyle olsun sakınması lâzım. Bunu ikaz 
ettim, ben. 

BAŞKAN — Tamam, efendim, tamam... 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka

daşlarım, sataşmanın bizzat Sayın Başbakan 

tarafından geldiği ve şu Meclisin itibarına bel
ki istemiyerek gölge düşürücü beyanına, 
«Anarşi, bu Meclisten gelmektedir» mealinde 
beyanda bulunmasına karşı çıktım, bunun için 
söz aldım. 

Saygılar sunarım. (0. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Bana iz?l® edilmemesi lâzım gelen 
bir husus izafe edilmiştir, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, meseleyi maalesef 

usul kaidelerine fkasden riayet etmemek sure
tiyle bu hallere getiriyoruz. Zabıtları tetkik 
ederce her arkadaşımız görecektir, yedi defa 
kendilermden, şu Meclste hiçbir ceza vermeden 
meselelerde hal yoluna girmek istiyen zihni
yette bir insan sıfatı ile ricada bulundum. 
Aslında, bütün bu tariz ve tavsif edilen şeyler 
olmuş dahi farz edilse, hiçbir milletvekilinin 
yerinden hiçbir suretle en ufak bir müdaha
lede bulunmaya hakkı yoktur. Milletvekili yüz
de yüz haklı dahi olsa, yerinde oturduğu za
man sâkittir ve hiçbir surette en ufak bir mü
dahalede bulunma hakkını kendisinde bulamaz. 
O sebeple, içtüzükte, «iki defa ihtardan sonra 
takbih verilir» denildiği halde ben beş defa 
kendisine ihtar verdim, buna rağmen dinleme
diler, o yüzden takbih cezası verdim. 

Takbih, cezasını Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Şeref ad
dederim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, şu beyanınız 
dahi zihniyetinizi ortaya koyuyor. Yüce Mec
lis, Türk Parlâmentosu verilen takbih cezasını 
tasvibediyor, onu siz bir şeref olarak kabul edi
yorsunuz. Teessüf ederim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içöl) — Teessüf ede
mezsiniz... Sayın Başkanın teessüf etmeye hak
kı yoktur. 

BAŞKAN -— Ederim, efendim. Yüce Mecli
sin vermiş olduğu bir takbih cezasını bir mil
letvekili şeref olarak telâkki ederse, bu Par
lâmentoyu yürüten bir insan sıfatiyle teessüf 
ederim. 
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TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Teessüf ede
mezsiniz, buna hakkınız yoktur. (A. P. sırala
rından gürültüler). 

BAŞKAN — Ederim, efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Edemezsiniz, 

efendim. Size iade ederim. 

1. — Boykotlar, öğrenci hareketleri ve de
mokratik rejim aleyhindeki aşırı akımlarla ilgili 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa 
düzeni içinde görevini yapacak kudrette olduğu
nu belirtmek üzere C. H. P. Genel Başkanı ve 
Malatya Milletvekili İsmet İnönü ile G. P. Ge
nel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zıoğlu'nun gündem dışı demeci ve Başbakan Sü
leyman D emir eV in cevabı (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, ne hakkında 
konuşacaksınız, efendim?. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Bana izafe edilmemesi lâzımgellen bir 
izafede bulundular, bunu karşılamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sizin söylemediğiniz bir sözü 
mü söylediler, efendim? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yalnız o hâdiseye münhasır 
olmak üzere buyurunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Anlaşılıyor ki, sayın üye seçim böl
gesinde bir seçim malzemesi olarak kullandığı 
bir hususu burada söylemekte beis görmediler. 
Tehalük içerisinde kürsüye gelip Mayıs 1969 
ayı içerisinde siyasi hakların iadesi adını taşı
yan Anayasanın 68 nci maddesinin tadili ve 
geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasiyle ilgili 
bir teklifin geçirdiği merhaleleri benimle hiç
bir ilgisi olmıyacak şekilde ifade ettiler. 

Teklif, hepinizin bildiği gibi, Millet Mecli
sinden geçmiş, Senato'da, Komisyonda tekrar 
müzakere edilmiştir. Bunun çeşitli istismarları 
o zaman yapıldı. Bu istismarları yapanların 
hepsi de sonradan mahcuboldular. Devlet idare 
etmesi kolay değildir. Bağırmakla çağırmakla, 
ibirtakım mesuliyetsiz davranışlarla her şey 
olur biter zanedilmemelidir. Siyasi haklarla 
ilgili mesele, kökü mazide fevkalade güç bir 
mesele idi. Bu meselenin halli ve meselenin hal
li için geçen merhaleleri burada sayıp döke
cek değilim. Sadece bana atfedilebilecek bir 

beyan, bir- düşünce, bir yazı, bir kayıt, hati
bin burada söylediği gibi, ordu bunu istemiyor, 
onun için durduruldu şeklinde bir husus mev
cut değildir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Grupta ko
nuştunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Zatıâliniz orada değildiniz. 

Binaenaleyh, bu beyanı dahi biraz evvel iza
ha çalıştığım model içerisinde, kendi kumanda 
zinciri dâhilinde vatan müdafaasından başka 
bir düşüncesi olmıyan Türk Silâhlı Kuvvetle
rine şu veya bu şekilde bir yakıştırma olarak 
addediyorum. Türk Parlâmentosu, (hâdiseler 
çok kere gelişir, o gelişmenin içerisinde zan
nediyorum) 229 arkadaşımızın imzası ile ortaya 
konmuş bulunan teklifi kanunlaştırmıştır, Ana
yasa da tadil olmuştur. Esasen üç ay evvel şöy
le yaptı da, üç ay sonra böyle yapmadı gibi 
münakaşalara girmeye de lüzum yoktur. Bu 
münakaşalar burada yapıldığı zaman sayın üye 
zannediyorum bu Parlâmentonun üyesi değil
di. Kendisine mesele yanlış anlatılmıştır, ve
yahut da meseleyi o şekle dökmekte fayda gör
müştür. Bunu tasrih etmek istiyorum. Türk 
Parlâmentosunu bu zamana kadar hiçbir kuv
vetin altında düşünmedik, kimse de düşünemez, 
düşünmeye de hakkı yoktur ve olmıyacaktır. 
Onun müdafaasını biz çok daha ileri şekilde 
yapmışızdır. Burada meseleyi yeni polemiklere 
götürmemek için sadece hatibin yanlış beyan
da bulunduğunu, bana izafe edilmemesi lâzım-
gelen, kendi kafasında imal ettiği bir beyanı, 
veyahut öyle menfaat götürüldüğü için seçim 
öncesinde bizi yıpratmak için, seçim şansımızı 
azaltmak için o şekilde meselenin takdim edil
mesinde fayda görüldüğünden dolayı, kendisi
ne de o şekilde intikal etmiş bir hususu söy
lemişlerdir. Bunu reddediyorum. Böyle bir şey 
bahis konusu değildir. Hepinize saygılarımı su
nuyorum. (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar). 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kanım, bana sataşma var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nasıl efendim, nasıl sataşma 
var? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kanım, seçim öncesi söylenmiş olan, matbuata 
intikal etmiş olan bir hususu, «kendi kafa
sında imal ettiği» şeklindeki iddia bir sataş-
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madır. (A. P. sıralarında «Doğru doğru» ses- I 
leri). 

BAŞKAN — Başkanlık zatıâlinize sataşıl
dığı kanaatinde değildir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Israr ©di-
yorum, efendim. 

BAŞKAN — Israr ettiğinize göre oya suna
cağım: Sataşmayı kabul edenler... Kakül etmi-
yenler... Sataşma kabul edilmemiştir. 

SADİ KOÇ AŞ (Konya) — Sayın Başka
nım önergem var. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş zatıâliniz söz is
tiyorsunuz. Vaktimiz kalmadığı için.. 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Sayın Başka-
.nım 5 dakikada fikrimi izah edebilirim. 

BAŞKAN — Efendim, 5 dakika veya 3 da
kika, mümkün değil. • 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Sayın Başba
kan bizi kürsüye davet ettiler, «ispat edin» de
diler. iddialarının yanlış olduğunu vesikalarla 
5 dakikada ispat edeceğim. I 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, Sayın Başbakan 
sizi kürsüye davet etmediler. 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Efendim, id
dianın yanlış olduğunu vesikalarla ispat ede
ceğim. 

BAŞKAN — Efendim, Parlâmento bu ak
şam kapanıp sona ermiyor, ispat saıdedinde çok 
yollar var. Murakabe organları var, genel gö
rüşme var, Meclis araştırması var, soru var, 
gensoru var. Bunları işletebilirsiniz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Efendim, bu kürsü sadece Başbakana mı ait
tir? Sabahtan beri o konuştu. Müsaade edin 
5 dakikada fikrini izah etmesi için müsamahanı
zı kullanın. 

BAŞKAN — Sinirlenmeyin efendim, sakin 
olunuz. Sakin olunuz. Çok sinirlendiniz, bakın 
şimdi de gülüyorsunuz. Sakin olunuz. Bu ko
nuşmalar, bu müzakere, eğer iyi düşünürseniz 
bu müzakere tamamiyle Sayın 0. H. P. Genel 
Başkanının ve Sayın G. P. Genel Başkanının 
konuşma talebinden vücut bulmuştur. Eğer 
Sayın 0. H. P. Genel Başkanı ve Sayın G. P. 
Genel Başkanı söz istememiş olsalardı, veya
hut şimdi muahezeye çalıştığınız Başkanınız 
bu söz talebini takdirini kullanarak yerinde 
mütalâa etmemiş olsaydı, müzakere bu kadar 
uzamıyacaktı, ama Başkanlık memleket meşe- | 
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leşinin mühim bir tarafını yakalamış olduğu 
cihetle gündem dışı konuşmalarda fayda te
lâkki «etti. Hükümetin ise içtüzük muvacehesin
de istediği kadar izahat vermeye yetkisi var
dır. Bunları lütfen öğrenmenizi rica ediyorum. 
Onun için heyecanlanmadan, sinirlenmeden 
ve bizi mahcubetmeden hareket ediniz. 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Efendim, Sayın 
Başbakan bizi anarşiyi tahrik etmekle itham 
etmişlerdir. 5 dakikalık konuşma ile anarşiyi 
kendilerinin tahrik ettiklerini isbat edeceğim. 
önemgemi okutmanızı ve oylamanızı riica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş bir dakika; za-
tiâliniz de bilirsiniz M, gündem dışı konuşma 
hakkında Başkanlık takdirini kullanır. Sena
toda olduğu gibi Başkan gündem dışı konuş
ma talebini tervicetmezse direnmek ve Yüce 
Meclisin oyuna başvurmak diye bir usul ba
his konusu değildir. O bakımdan veremiyece-
ğim. 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Bizi tahrik et
mekle itham ediyorlar. Sataşma vardır. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, size söz 
veremiyeoeğim. 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Sataşma var efen
dim, önergemi oya sunmıyacak mısınız? 

BAŞKAN — Hayır efendim, sataşma yok
tur. 

Sayın Koksal zatiâliniz de gündem dışı söz 
istemişsiniz, tervicine imkân göremiyorum efen
dim. 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — iktidar suçlula
rın korkusu içindedir. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

3. — Eski Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, Anayasanın 90 ncı maddesi ve T. B. M. 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12, 14 
ve 22 nci maddeleri uyarınca eski Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut ile eski Bayındırlık Ba
kanı Arif Hikmet Onat haklarında Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesini incelemek 
üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/1) 

4. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 
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(5) dosya için kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/2) 

5. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Ereğli Kömür İsletmesi 3îüessesei 
için yapılan ihale hakkındaki tutum ve fiilleri
nin T. C. K. nun 240 ncı maddesine temas ettiği 
iddiasiyle eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Befet Sezgin hakkında, Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesini incelemek 
üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/3) 

6. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe
tiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ge
reğince yapılması gerekli işlemlerde gösterdik
leri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. K. 
nun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına gir
diği iddiasiyle, Başbakan, eski Ticaret bakan
ları Ahmet Türkel, Macit Zer en ve Sadık Te
kin Müftüoğlu haklarında, Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/4) 

7. — Eski Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu hiz
metlerini yevmiyeli ve sözleşmeli'personel eliyle 
yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Kanununun 
146 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle, Başbakan 
hakkında, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi 
gereğince Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulacak Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/5) 

8. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe
tiner'in, bir şahsın Tarsus Boya Sanayii İdare 
Meclisi azalığma tâyini ve bilahara GlMA İdare 
Meclisi azalığma getirilişinde yapılan işlem ve 
tutumları T. C. K. nun 240 ncı maddesine girdiği 
iddiasiyle, eski Sanayi Bakanı Mehmet Turgut 
ile eski Ticaret bakanları Sadık Tekin Müftü
oğlu ve Ahmet Türkel haklarında Anayasanın 
90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri gereğince Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesini incelemek 
üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/6) 
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9. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe
tiner'in, Ticaret Sicili Gazetesi, ithal malları fi
yat tescil ve tetkik ücretleri, tahsis belgesi, tas
dik harcı ve Ticaret Bakanlığında bâzı perso
nelle ilgili işlemlerden dolayı Başbakan ve eski 
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel haklarında, Ana
yasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi
ni incelemek üzere kurulacak Soruşturma Hazır
lık Komisyonuna üye seçimi. (9/7) 

10. — Eski Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun hileli tarım üâçlariyle mücade
le konusunda, Anayasa ve kanun hükümlerini 
yerine getirmediği iddiasiyle Başbakan Süley
man Demirel ile eski Ticaret ve Tarım bakan
ları haklarında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurıdacak Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/8) 

11. — Eski Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası İdare 
Heyeti ve İdare Meclisini/rı feshi münasebetiyle 
verilen Danıştay kararlarını infaz etmiyerek, 
T. C. K. nun 240 ncı maddelerini İhlâl ettikleri 
iddiası ile, eski Ticaret bakanları Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında Anaya
sanın 88 ve 90 ncı maddeleri uyarınca bir Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/9) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
memleketi bir iç badireye götürebilecek tertip

lere sebebiyet verdiği iddiasiyle, eski İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan hakkında Anayasanın 
90 ncı maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/10) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 19 arkadaşının; Özel yüksek 
okullar ile ilgili işlemlerde, memuriyet mevki ve 
nüfuzunu suiistimal ve ihmal ettiği iddiasiyle, 
eski Millî Eğitim Bakanı llhami Ertem hakkın
da, Anayasanın 90 ncı maddesi uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi
ni incelemek üzere kurulacak Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/11) 
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14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kayseri'de, Türkiye Öğretmenler Sendikası kon
gresine vâki tecavüzlerde, memuriyet mevki ve 
nüfuzunu suiistimal ettiği iddiasiyle, eski İçişle
ri Bakam Faruk Sükan hakkında, Anayasanın 
90 ncı maddesi uyarınca bir Meclis soruşturma
sı açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/12) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; günde
mimizin ilk 12 maddesi seçim ile ilgilidir. Ancak 
şu anda saat 19,00 a gelmiştir. Saat 19,00 a gel
miş olduğuna göre, T. B. M. M. ini bitirdikten 
sonra ayrıca Millet Meclisini de açmamız gerek
mektedir. Bu sebeple seçimlere geçtiğimiz tak
dirde tahmin ediyorum vakit çok uzıyacaktır. 

MEHMET HAZER (Kars) — Uzasın efen
dim, uzasın. Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Uzasın sa
yın Hazer. Çoğunluk bulabilirsek memnun olu
rum. 

MEHMET HAZER (0. Senatosu Kars Üye
si) — Efendim, usul hakkında söz istiyorum. (AP 
sıralarında gürültüler) 

BAŞKAN — Usul ile alâkası yoktur, efen
dim. 

MEHMET HAZER (O. Senatosu Kars Üye
si) — Efendim, deminden beri hukukun üstünlü
ğünden söz ediyoruz. Takdir hakkınızı keyfî ola
rak kullanıyorsunuz. Bütün üyeler ister genel 
başkan olsun, ister başbakan olsun üyedir, sıfat
ları unvanları üyeliktir, aslî sıfatları üyeliktir. 
Üyeler arasında farklı muamele yapmak doğru 
değildir. Müsaade buyurun, İçtüzüğü yanlış tat
bik ediyorsunuz... 

BAŞKAN — Saym Hazer, siz konuşmaya 
başka şekilde başladınız, başka şekilde devam 
ediyorsunuz. Biz şimdi seçimleri yapalım mı, 
yapmıyalım mı, onu konuşuyoruz. Gündeme geç
tik efendim. Madem ki arzu ettiniz seçime geçi
yoruz. («Karar alalım» sesleri.) Evet ef endim 
karar alacağız. 

MEHMET HAZER (C. Senatosu Kars Üye
si) — Saym Başkanım, demin bir meselede bir 
arkadaşımıza tevbih cezası verdiniz... 

BAŞKAN — Sayın Hazer ben size söz ver
medim ki efendim; tevbih değil takbih efen
dim. 

MEHMET HAZER (O. Senatosu Kars Üye
si) — Bir arkadaş hakkında takbih cezası ver
diniz. Bu kararı tebliğ etmediniz. Karar tekem
mül etmedi. İsterseniz zabtı tetkik edin. Bu 
karar tekemmül etmemiş muallel bir karar ha
linde kalmıştır. Bunu hatırlatırım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Meclis
te her konuşamanm, her şeyin kendine göre bir 
•ka Jdesi var. Usullere Başkanlık bağlı kalmakta 
kendisini mecbur hissetmektedir. 

O bakımdan saat 19,00 da daha önce almış ol
duğunuz karar gereğince Meclisin kapatılması 
gerekmektedir. 

Yalnız sayın üyeler, milletvekili, senatör 
olsun, Meclisin devamında fayda umarlarsa onu 
belirtmek suretiyle hareket etmek mümkün ola
bilecektir. 

Şimdi saat 19,00 da Meclisin normal olarak 
birleşimini tatil etmesi lâzımdır. Var mı talep?.. 
Yok. Olmadığına göre T. B. M. M. birleşik top
lantısı üçüncü birleşimini kapatıyorum. 

Kapanma saati 19,03 

^ • ^ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
3 NCÜ BİRLEŞİM 

17 . 12 . 1969 Çarşamba 

Saat : 15,00 
1. — BAŞKANLIK DÎVANININ SUNUŞLARI 

1. — Eski Aydın Milletvekili Reşat Özar-
dan'ın, Anayasanın 90 ncı maddesi ve T. B. M. 
Meclisi Birleşik Toplantımı İçtüzüğünün 12, 14 
ye 22 ncı maddeleri uyarınca eski Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut ile: eski Bayındırlık Ba
kanı Arif Hikmet Onat haklarında Meclis so
ruşturması açılmasına daiir önergesini incele
mek üzere 'kurulacak Soruşturma Hazırlık Ko -
misyonuna üye seçimi. (9/1) 

2. — 27 Mayıs 1960 tarihimden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandmlamıyan 
(5) dosya için kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/2) 

3. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Ereğli Kömür işletmesi Müessesesi 
için yapılan ihale hakkındaki tutum ve fiilleri
nin T. C. K. nun 240 ncı maddesine temas ettiği 
iddiasiyle eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin hakkında, Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü-
ğünkn 12 nci maddesi gereğincee Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesini incelemek 
üzere kurulacaik Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu üye seçimi. (9/3) 

4. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'ün, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ge
reğince yapılması gerekli işlemlerde gösterdik
leri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. K. 
nun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına gir
diği iddiasiyle, Başbakan, eski Ticaret bakan
ları Ahmet Türkel, Macit Zeren ve Sadık Te
kin Müftüoğlu haklarında, Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince Meclis isoruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku

rulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi (9/4) 

5. — Eski Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Anayasaya aykırı olaark, Devlet [kamu hiz
metlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliy
le yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Kanunu
nun 146 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle, Baş
bakan hakkında, Anayasanın 90 ncı ve T. B. 
M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis soruşturması açılma
sına dair önergesini incelemek üzere kurulacak 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi (9/5) 

6. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, bir şahsın Tarsus Boya Sanayii 1da-
re Meclisi âzalığına tâyini ve bilâhara G-İMA 
İdare Meclisi âzalığına getirilişinde yapılan 
işlem ve tutumları T. C. K. nun 240 ncı mad
desine girdiği iddiasiyle, eski Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut ile eski Ticaret bakanları Sa
dık Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel hakla
rında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
gereğince Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulacak Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/6) 

7. — Eslki Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe
tiner'in, Ticaret Sicili Gazetesi, ithal malları 
fiyat tescil ve tetkik ücretleri, tahsis belgesi, 
tasdik harcı ve Ticaret Bakanlığında bâzı per
sonelle ilgili işlemlerden dolayı Başbakan ve 
eski Ticaret Bakanı Ahmet Türkel haklarında, 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesini incelemek üzere kurulacak Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/7) 

8. — Eski Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun hileli tarım ilâçlariyle mücade
le konusunda, Anayasa ve kanun hükümlerini 

(Devamı arkada) 



yerine getirmediği iddiasiyle Başbakan Süley
man Demirel ile eski Ticaret ve Tarım Bakan
ları haklarında Anayasanın, 88 nci maddesi ge
reğince Meclis soruşturması agıMagüia dair 
önergesini incelemek üzere kurulacak Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/8) 

9. — Es|ki Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası İdare 
Heyeti ve îdare Meclisinin feshi münasebetiyle 
verilen Danıştay kararlarını infaz etmiyerek, 
T. C. K. nün 240 ncı maddelerini ihlâl ettikleri 
iddiası ile, elski Ticaret Bakanları Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında Anaya
sanın 88 ve 90 ncı maddeleri Uyarınca "bir Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi (9/9) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
memleketi bir iç badireye götürebilecejk tertip
lere sebebiyet verdiği iddiasiyle, eski içişleri 
Bakanı Faruk Sükan hakkında Anayasanın 90 
ncı maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçjimi. (9/10) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş ve 19 arkadaşının; Özel yük
sek okullar ile ilgili işlemlerde, memuriyet 

mevki ve nüfuzunu suiistimal ve İhmal ettiği 
İddiasiyle, eski Millî Eğitim Bakanı İlhami 
Ertem hakkında, Anayasanın 90 ncı maddesi 
Uyarınca 'bir Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesini incelemek üzere kurulacak So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/11) 

12. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kayseri'de, Türkiye Öğretmenler Sendikası kon
gresine vâki tecavüzlerde, memuriyet mevki ve 
nüfuzunu suiistimal ettiği iddiasiyle, eski İç
işleri Bakanı Faruk Sü|kan hakkında^ Anayasa
nın 90 ncı maddesi uyarınca bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesini incelemek 
üeere kurulacak Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/12) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 
5. — ÖNCELİKLE (GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE, İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN TASARISI VE TEKLİFLE

RİYLE İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 
7. — MECLÎS SORUŞTURMASI VE YÜCE 

DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 


