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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Kıb
rıs Rum Basını ile sorumlu Rum idarecilerinin, 
ciddî ikazlara rağmen, tahrik edici beyan ve 
davranışlarını devam ettirdiklerine dair demeç
te bulundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına, okunan Baş
kanlık tezkeresinde yazılı sürelerle izin veril
mesi kabul edildi. 

Başkanvekili Nurettin Ok, milletvekilliğin
den çekilen ve sonra bundan vaz geçen Kütah
ya Milletvekili Sezai Sarpaşar'm çekilme öner
gesinin gündemden çıkarılrnasına Başkanlık Di
vanınca çoğunlukla karar verildiğini bildirdi. 

Ankara Vilâyeti Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü, Hane 19, Cilt 3, 
Sayfa 31 de kayıtlı Hüseyinoğlu, Fatma'dan 
doğma 9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki tezkere, 

Başbakanlığın yazılı isteği üzerine, geri verildi. 
Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı müş

terek enfranstrüktür programları gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanunun 10 ncıı maddesinin değişti
rilmesi, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika, 
Birleşik Devletleri Hükümetinin resmî bir 
müessesesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi 
arasında imzalanan İstikraz Andlaşmasmın 
onaylanmasının uygun bulunduğu, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 84 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi, 

Tekel Genel Müdürlüğü binası inşası için ge
lecek senelere sâri tahhütlere girişilmesi hak
kındaki 7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi, 
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6183 sayılı Âmme alacaklarının tiahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nci 
bendi ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarıları, ikinci defa ^açık oya 
sunularak kabul edildi. 

Gündemin öncelikle görüşülecek işler kısmın
da yer alan, (127), (115 ve 115 e ek) sıra sayılı 
kanun tasarılarının görüşülmeleri ve ondan son
ra sözlü sorulara geçilmesi hususunda C. H. P. 
Y. T. P., C. K. M. P., A. P. ve M. P. Grup Baş
kan ve Başfcanvekillerinin önergesi kabul olun
du. 

Ulusu'al bayram ve genel tatiller hakkındaki 
2789 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve. 

Teklifler 
1. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 

Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/471) 
(Adalet Komisyonuna) 

2. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga ve 5 
arkadaşının, 'arazi sınırlandırma ve arazi kullan
ma kabiliyet haritaları yapılıncaya kadar mev
cut orman ihtilâflarının duracağına, Orman tah
dit komisyonlarının çalışmalarına ve bünyesine 
dair kanun teklifi (2/472) (Tarım, İçişleri, Ma
liye, Adalet ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve 

üç arkadaşının, Sendikalar kanunu teklifi, İş
çi ve i§ veren sendikaları kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon ve Plân komisyonları (rapor
ları (2/286, 1/382) (Gündeme) (S. Sayısı : 126) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile 
Amerika'da kâin Howard International Inc. Fir
ması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun ta
sarısı kabuı edildi. 

5 . 4 . 1963 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 

Nurettin Ok Vefa Tanvr 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (Günde
me) (S. Sayısı.: 128) 

5. — Tokat Miletvekili Ali Dizman'm, Ka
nunu Medeninin sureti meriyet ve şekli tatbiki 
hakkındaki 864 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet-Komisyonu raporu (2/291) (Gün
deme) (S. Sayısı : 129) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (Gündeme) (S. Sayısı : 130) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 

7. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısı (M.. Meclisi : 
1/167, C. Senatosu 1/191) (M. Meclisi S. sayısı ; 
314, C. Senatosu S. Sayısı : 96) (Plân Ko
misyonuna) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİN Of OTUEİJM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN —• Fuad Sirmen 
KATl5PLERr : Vefa Tattır (Konya), Rıza Pdlat (Ağh) 

» 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. ~ YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, çoğunluğu

muz vardır, müzakereye başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden evvel; Meclisimize şe-

4. — BAŞKANLI DÎVANININ 

t. — Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'in, Sana
yi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 
6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde ve bu 
Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısının havale edilmiş olduğu 
Sanayi ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden mürekkep geçici bir komisyonda görü
şülmesine dair önergesi (1/432, 4/196) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Ba-şkanlığma 
Sanayi Bakanlığı kuruluş ve görevleri 'hak

kındaki 6973 sayılı Kanuna -bağlı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair olan tasarının, plânlı 
kalkınmamızla ilgisine binaen havale edilmiş ol
duğu Sanayi ve Plân Komisyonlarından seçiile-
cek üçer üyeden 'kurulacak geçici bir komisyon
da müzakeresini arz ve teklif öderim. 

Sanayi Bakanı 
Fethi Çelikbaş 

(BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyoruın. 
Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ref veren dost Almanya'nın İçişleri Bakanı 
'Son Ekselans Hermann Höcher'e Yüce Mecli
siniz adına hoş ıgeldicniiız der ve saygj. ile selâm
larım. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Gündeme geçiyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — Kastamonu Milletvekili Fethi Doğâri-
çaAj'ın, Genelkurmay Başkanı ile kuvvet, ordu, 
kolordu ve tümen kömuta/nlanna, general ve 
amirallerle, general ve amiral makamını işgal 
edenlere tahsis edilecek lojmanlar hakkındaki 
kanun \tekUfinin geri verilmesine dair önergesi 

(2/470), (4/197). 

BAŞKAN — Bir takrir vandır, onu da- oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Kuman

danları, ordu, kolordu ve tümen komutanlarına/ 
general ve amirallere, ıgeneral ve amiral maka
mım işgal edenlere, taJhsis edilecek lojmanlar 
hakkındaki kanun teklifimi şimdilik geri alıyo
rum. Gereğimi rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Fethi Doğançay 

BAŞKAN — Kanun teklifi (geri verilecektir. 
Sayın arkadaşlar, şimdi Uşak Milletvekili 

sayın Ahmet Tahtakılıç'ın verdiği genel görüş
me önergesine geçiyoruz. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Uşak Milletvekili 'Ahmet Wahtakılıç'ın, 
«yurtta sulh, cihanda sulh» insanhh ve medeni
yet görüşü ve Anayasa rejimi karşısında memle
ketin iç politikası üzerinde bir genel görüşme 
açılmasına dair öftğrgesi. (8/4) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

[Millet (Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Türk milletine malolmuş «Yurtta suüh, Ci

handa sulh» insanlık ve medeniyet görüşü ve 
Anayasa rejimi .karşısında memleketin iç politi
kası üzerinde umumi görüşme açılmasını saygı 
ile rica ederim. 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizin malûmu ol
duğu üzere, genel .görüşmenin açılmasına karar 
verilmiştir. îlk söz sayın Tahtakılıç'ın. Buyurun 
efendim. 

AHMET • TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın 
Baişkan, muhterem arkadaşlarım; konuya geç
meden <evivel Yüksek Meclisinizin varlığında bu 

. derecede geniş, bir iç politika müzakeresi açılır
ken, bir .noktanın millet vekilleri olarak açıklan
masında fayda görüldüğünü hissettiğim iğim. arz 
ediyorum : 

Dostlarımız ve düşmanlarımız bilsinler ki, 
Türkiye'de Anayasa rejimi dâvası çerçevesinde 
açılan bir iç. politika müzakeresinin derinliğine, 
genişliğine safahatı ne istikamet alırsa alsın, 
Türkiye'nin dış politikası üzerindeki mili gö
rüşü .değişmiyeeekbir. (Bravo sesleri, alkışlar) 
insanlık ideallerinin, medeniyetin korunması 
•esasına dayanan, milletlerin eşittiği prensibini 
(güden, siyasetin sonuna kadar yardımeısıyız. 
Yurt bütünlüğümüzü, andlaşmalara dayanan mil
lî . menf aatleıiimizl korumakta da milletçe, tarih
te - olduğu ıgdbi, biriz ve beraberiz, sesleri, alkış
lar) Böyle bir açıklamaya, geçen gün Kıbrıs ko
nusunda .Sayın Dışişleri Bakanı vasıta oldu, his
lerimize tercüman oldu. Şu anda Kıbrıs'taki 
soydaşlarımıza teber vereyim ki; bu yoldaki 
«cittıanda sul'h» ıgörüşüne dayanan ana politikası 
haricindeki bir siyaset karşısında Türk Milleti 
kendllıerliyle beraberdir. Bunu da arz edeyim. 

[Muhterem milletvekilleri, umumi durumu şu 
şekilde huzurunuzda arz etmek istiyorum; mem

leketin âoil lıal çaresi bekleyen dert ve mesele
lerle karşı karşıya olduğunda, millet de beraber, 
Millet Meclisi de beraber. 

Her işin başında rejim dâvasının kökünden 
halledilmesi noktasında da, yine görünüşte her
kes beraberdir. 1946 dan bu yana cereyan eden 
ve' parti çekişmeleri (halline ıgelmesi suretiyle, 
kardeş kavgasına mani olmak için, memleketi, 
bir ihtilâl yapmak suretiyle. Milli Birlik İdare
sine kadar 'götüren •hâdiseler' hepimizin ihatırın-
dadır. 

Bir Kurucu Meclis teşekkül etti. Ana pren
sipleri bakımından insan hakları beyannamesi
nin bütün prensip ve müesseselerini ihtiva et
mek suretiyle bir Anayasa meydana getirdi. Ve 
bu Anayasa 'halk oyu ile yürürlüğe girmiş bu
lunuyor. Serbest, dürüst, 'adil bir seçimle Tür
kiye Büyük Millet Meclisi bir buçuk yıldır va
zife tmşmda. Yeminler edildi, işbaşına gelen hü
kümetler Anayasayı yürürlükte tutmanın ilk 
vazifesi olacağına dair taahhütlere girişti. Ana
yasa Mahkemesi kuruldu, Hakimler iŞûrası te
şekkül etti, beş yıllık plân yapıldı. Ve fakat, ne 
acı tecellidir ki, memleket iç politika alanında 
huzura kavuşmak şöyle dursun, 1963 Türkiye'-
snlnde mal ve can emniyetinin bahis mevzuu edil
mesi gibi bir buhrana düşüldü. 

Muhterem arkadaşlar, aslında konu,, Millet 
Meclisi zaviyesinden bir ıgensoru, bir Meclis tah-

| ,,k"ikatı açılması derecesinde önemlidir ve o mahi
yeti arz etmektedir. Hükümet, cephesinden de 
mesuliyeti muciptir. Fakat, memleketi bu iç po
litika buhranından kurtarmak gibi müsbet bir 
•zihniyetle, konuyu yalnız suç ve suçlu aramak 
zihniyetiyle değil, elbirliğiyle vaziyeti tesbit 
edip, alınacak tedbirleri tesbit etmek, bulmak 
gibi bir zihniyetle, huzurunuza bir ıgenel görüş
me açılması şeklinde getirmiş bulunuyorum. Böy
lece, «Yurtta sulh» dâvamızın nasıl zaıfa uğradı
ğını elbirliği ile kavrayıp ortaya koyarsak, ted
birleri bulmakta da elbirliği yapabilirsek mem
leketin yarını hakkında bütün ümitlerimiz ye
niden şahlanacak ve mesut günlere doğru gidile
cektir. Onun için vazifemi yaptığım kanaatiyle, 
bütün meseleleri açıkça huzurunuza arz edece
ğim. 
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Konuyu şöyle tasnif ettim; mademki Türk 

Milletine mal olmuş bir «Yurtta sulh, cihanda 
sulh» insanlık ve medeniyet görüşü var. O hal-
de bu görüşe hu millet nasıl ve ne şartlar içe
risinde vardı? Mesele bu noktadan ele alınır
sa istiklâl Mücadelemize onun büyük destanı
na ve o destanın kahramanı Büyük Atatürk'e 
dönmek lâzımdır. 

Aziz kardeşlerim, Atatürk, milletine güve
nen ve Türk olmakla iftihar eden bir şahsiyet 
sıfatiyle, İstiklâl Mücadelemizin hedefini daha 
işe başlarken tesbit etmiş bulunuyordu. O da, 
millî hâkimiyet esası üzerine dayanan bilâ-
•kaydü şart müstakil bir Devlet kurmak. Gö
rüyorsunuz ki, yurt ta sulhun ilk şartı, daha ı 
bundan 40 sene evvel, memleketin çok büyük 
güçlükler içerŞısinde bulunduğu bir zamanda 
tesbit ve ilân edilmiş, bu hedefe doğru azimle j 
gidilmiştir. 

Millî Mücadelemizden örnek alacağımız ikin
ci nokta da ; Kurtuluş Savaşımızın zaferle ne- I 
ticelendiği andan itibaren sosyal meselelerlimize j 
dönüp, memleketin içtimai, iktisadi bütün , 
dertleri, meseleleri hakkında geniş ölçüde ham- j 
leler yapmaya kararlar alma yoluna gidilme- ' 
sidir. Bu itibarla bu tarih insanlık için ör- | 
nektir. 

işte arkadaşlarım, bizim için hâdiseleri ay- • 
dmlığa getirip de gidilecek yolu bu millî tari- j 
(hin istikametinde, millete mal olmuş prensip- ! 
ler çerçevesi içinde ele alabilirsek hiçbir zaman i 
güçlükle karşılaşmak, neticesiz kalmak gibi I 
bir kadeır mevzuubahis. değildir. Buna da mu- ' 
vaffak olacağımız ümidindeyim. ıSırf hâdise- ' 
lerin bugüne . gelişini aydınlatmak bakımından 
1946 dan bu yana geçen siyasi hâdiselere de 
dokunmak isterim : I 

Biliyorsunuz ki, parti kurma yasağı kaldın- ı 
lınca, birçok partiler kuruldu. Bunların içeri
sinde Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılan ! 
dört kişinin kurduğu Demokrat Parti türlü ' 
âmillerin tesiri altında ve ayrıca emekliye ay- j 
rılan merhum Maraşal Fevzi Çakmak'm desteği 
ile kısa zamanda, Hükümet kuvveti ile kurulan 
Cumhuriyet Halk Partisinin ev, ev; köy, köy 
teşkilâtı karşısında teşkilât kurmaya muvaffak 
oldu. 1946 seçimleri, milletçe, seçim emniyetinin 
zedelendiği kanaati havası içerisinde cereyan et
ti. Sayın inönü hem Devlet Başkanı, hem Par
ti Başkanı sıfatı ile bu hâdiselerin içerisinde bu-
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lunduğu için kendisinden beklenilen rolü yapa
madı. Kurucular süratle 1946 seçimleri havasın
dan istifade ederek parti içinde şahsi nüfuzları
nı kurdular. 1950 seçimleri ile iktidara gelin
ce, Hükümet kuvvetlerini de ellerine geçirmek 
suretiyle, Hükümet ve parti teşkilâtını şahsi 
nüfuzları altına almaya muvaffak oldular. 

ALI İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Alâkası 
ne?.... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Sab
rederseniz anlarsınız.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Maa

lesef memleket bir tek parti idaresinden, şahsi 
ve keyfî idareden kurtulmak amacı ile yola 
çıktığı halde, halk reyinin de kalkanını taşı
yan Demokrat Parti kurucularının elinde yeni
den alabildiğine, Hükümet idaresinde ve parti 
tasarruflarında partizan ve şahsi nüfuza istinat 
eden bir idareye sürüklendi. Hâdiselerin bun
dan sonraki safhasını bir mahkeme konusu ol
duğu için huzurunuzda izaha lüzum görmüyo
rum. Fakat işte memleket 27 Mayısa böyle bir 
inkişafın neticesinde geldi. Bunu tesbit etmek
le, siyasetle uğraşanlar, bugün memleketin iç 
politikasında buhran konusu olan hâdiselerin, 
geçmişteki partiler arasındaki mücadeleden 
meydana geldiğini ibretle temaşa edeceklerdir. 
27 Mayıstan sonraki Millî Birlik idaresinde 
memleket; istiyerek istemiyerek, Millî Birlik 
idaresinin hüviyetinde Cumhuriyet Halk Parti
sinin gölgesini görmek suretiyle, Cumhuriyet 
Halk Partisi kadrosu haricindeki vatandaşlar, 
ekseriyet itibariyle, Demokrat Partinin gidişi
nin vicdanlarda yara yarattığını bildikleri hal
de, tekrar bir arada bulunmak, müdafaayı nefs 
halinde bulunmak gibi bir zaruretin içine düş
tüler. Maalesef, liderler şu gerçeği ortaya koya
madılar; iktidar partisi olarak 27 Mayıstan 
evvel vazife görmüş partiler, rejim bakımından, 
ellerindeki Devlet imkânlarını memleketin lehi
ne kullanmamış bulunuyorlardır. Binaenaleyh, 
Demokrat Partiye halefiyet gibi bir iddia, yarı
nın Türkiye'sini ihata eden bir görüş değildir. 
işte bu hava içerisinde Millî Birlik idaresinin 
daha vazifeyi aldığı saatte millete verdiği söz 
ve ikinci tebligatında teşkiline çalıştığı Anaya
sa Komisyonunun taslağını hazırlayıp, bir Ku
rucu Meclis tarafından halk oyuna sunulan bu-
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günkü Anayasa, ki «Adaletin kestiği parmak 
acımaz» diyen ve herkesle birlikte gelen mihne
te zevkle katlanmasını bilen Türk Milletinin hem 
halk felsefesini ifade ediyordu, hem de millî 
kaderi ile alâkadardı. Bunu derinden derine 
bildiği halde, maalesef Anayasa oylaması dahi 
bir parti havası içerisinde geçti. 

Millî Birlik İdaresinin, konuşmamın başın
da da arz ettiğim gibi, serbest, âdil ve dürüst 
bir seçimle Büyük Millet Meclisinin teşekkülü
nü temin ettiği andan itibaren tarihî vazifesi 

' bitmiş oluyordu. 

Muhterem arkadaşlar, işte o gün memleket 
mühim bir fırsatı kaçırdı. Çünkü 27 Mayıs'm 
iki büyük eseri vardı; birisi, bu memleket sat
hından seçim hilesi fikrini söküp atmak, ikin
cisi; Anayasayı Türk Milletine maletmek. Te
şekkül eden Büyük Millet Meclisinin vazifesi 
ne olacaktı"? Bu, Anayasaya göre, memleketin 
kanun düzenini, idare düzenini adım adım te
kâmül ettirmek ve yürürlüğe koymak. Görü
yorsunuz ki, Millî Birlik zihniyetinin zarureti 
bitmemiştir. . 

Bu nasıl tahakkuk edebilirdi?.. 
Bu, Mecliste birinci günden beri, (Biraz son

ra temas edeceğim.) parti çekişmeleri havasını 
yaratmakla değil, evvelâ bir millî Hükümet kur
makta, Büyük Millet Meclisinin birleşmesiyle 
olacaktı. Bu tarihî fırsatı elbirliği ile kaçıl
dık. Bu fikrimi şimdi arz etmiyorum. Daha in-
tihabolur olmaz bu düşüncelerimi icabeden yer
lere ve basın yoliyle efkârı umumiyeye arz et
miştim. Ondan sonra Büyük Millet Meclisinin 
geri kalan vazifeleri ne idi, binnetice Meclisin?. 
Kanunların, statülerin toptan ele alınmak sure
tiyle Anayasaya uygun hale gelmesini ilk vazife 
olarak ele almaktı. Enerjik bir çalışma devresi
ne girmek suretiyle millete örnek olmalı idi. 
Memlekette partizanlık ve Hükümet kapısının 
vatandaşların şahıslarına göre ayrı bir hacet ka
pısı telâkki edilmesi zihniyetini kökünden sö
küp atacak tedbirler üzerinde durmak, Anaya
sanın derpiş ettiği reformları gerçekleştirmek 
ve memleketin umumi idaresinde yepyeni bir 
çalışma devresi açmak. îşte bir millî hükümet 
kurduktan sonra elbirliği ile Meclisin ve Büyük 
Millet Meclisinin ilk yapacağı işler de bunlardı. 
Fakat biliyorsunuz ki, daha Anayasanın Riya
set Divanına ait maddelerinde bir parti müca-
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delesi ve çekişmesi başladı. Maalesef bu yanjlış 
görüş, ondan sonraki faaliyetlerde de kendisini • 
gösterdi. Zaman zaman bir Anayasa Mahkemfesi 
üyesinin seçiminde, bir Hâkimler Şûrasının se
çiminde düştüğümüz müşkülâtı hepimiz biliyo
ruz. | 

Hükümete düşen vazife neydi? Birinci Hü
kümet programı bu bakımdan hakikaten çok va
zıh yazılmış bir programdı. Memleketin idaresini 
Anayasaya göre yeniden düzenlemek, Anayasa
nın hâkimiyeti prensibini gerçekleştirmek. 

Jandarmadan, banka kapısına kadar bir iba
reyi tarafsız yapmak gibi, meseleleri ihtiva edi
yordu. Hakikaten bu program Sayın inönü'nün 
şahsında, ikinci Hükümette aynı şekilde kurul
duğu için, diğer hükümetlerin de prensibi ol
ması lâzımgelirdi. O halde Anayasa hâkimiye
tini niçin, neden sağlıyamadık ? 

İkincisi; kanunların seyyanen tatbiki mev
zuunda niçin buhran içindeyiz, şikâyetlerle kar
şı karşıyayızL Partizanlık mevzuunda hjEİlâ 
memleket, birbirine güvensizlik içerisinde bak
makta, rozet saltanatının devam ettiği kanaa
tinde, müsaade ederseniz, açık konuşmak için 
iki misal vereyim : 

Bir vali kararnamesi neşredildi ve noter se
çimi yapıldı. Bu tasarruflarda dahi partizanlı
ğın mevcudolduğu hakkında vatandaşlarda; da 
kanaat var. Milletvekili olarak bende de kanaat 
var. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlar, Birinci Hükümet progra
mında âsâyiş kuvvetlerinin morallerinin yük
selmesi için vatandaşların ve Meclisin bu işe yar
dım etmesi de isteniyordu. Bu çok şayanı Rik
kat bir dert ve meselemizdir, iç politikamızla 
alâkalı. Biz Devlet memurunu, Devletin mejnu-
ru yapamazsak, yasakları koyanlar evvelâ ken
dileri riayet, etmek gibi bir şuura sahibolm^zsa 
ve vazifesini yapmıyanlar hakkında kesin ka
rarlar almazsak, Türkiye'de kaideler ve kanun
lar yürümez. 

O halde bizim yapacağımız iş : Karakol nö
beti bekliyen jandarmaya, vazife yapan polise, 
ancak kanunu tatbik ettiği andan itibaren 
Devlet memurudur, fikrini verebümeliydİk. 
Maalesef, son hâdiseler öylesine cereyan et t | ki, 
polis, vazifesini ne türlü yaparsa kendisi (hak
kında karar vereceklerin memnun olacağını 
bilemiyor. Asayiş kuvvetleri, vazifeleri istika
metinde işlerini görmemektedir. Demek ki, I ev-
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velâ 'bir kanun anlayışımı ve bir Devlet memu
riyeti .anlayışını bu memlekette 'tesis edi!p vazi
fesini yapanı takdir, yapmııyanı tecziye prensi
bini yaşatmamız lâzımdır. Son olaylarda, Hü
kümet dahi vazifesini yapmadığını, ihmal içe
risinde . bulunduğunu burada ifade ettiğine gö
re, böyle b'ir kanun anlayıişı henüz Hükümete 
hakim olamamıştır. * 

Partiler işin neresinde? Sayın arkadaşlarım. 
19!4ı6 dam beri gelen parti 'hareketleri şöyle sey
rett i ; Cumlhuriyöt Halk Partisi ile lâğvedilen 
Demokrat Partinin haricinde kurulan partiler 
de iki kader (geçirdiler. Birisi, varlıklarını ida-
<me etmekte ister kendi'hataları, ister (hâdisele
rin. müşlkilâtı içerisinde muvaffak olamadılar, 
kâh kapandılar, kâh dağınık halde kaldılar, 
kâlh da 'memleketin dayanıklı olmıyan münev
verleri tarafından kurulan partiler dağılmak 
suretiyle davacılarının bugün nerede olduğunu 
bilmek imkânı kalmadı. 'Bu da memleket için 
ayrıca bir inkisar mevzuu olmuştur;! -gelecek 
nesillerin üzerinde dikkatle duracağı bir ko
nudur. Parti anlayışı şu şekle geleli yeniden: 
Tavşanlı'da bir vatandaş, bir gün bana, «öğ
rendim fTahtakılıç, particiliğin ne demek ol
duğunu.» diye kendine has bir halk tabiriyle, 
«kendi »ahlatını armut diye satabileceksin; baş-
kaısınm armuduna, alhiat diyebileceksin.» İşte, 
Türkiye'deki parti zihniyeti. Da'ba bu çerçeve
nin dışına çrkılaımaimıştır. O halde iç politika 
b ümranınım nereden 'geldiğini anlamak için bu 
derdin üzerine de parmak basmak lâzımdır. 

Mu'ht'erem arkadaşlarım, basın, memleketin 
iç politikası üzerinde e'nemmi'yetli bir rol sahi
bidir. Dünyanın her tarafında da böyledir. 
Şu 'anda açıkça ifade edeyim ki; çoğunluğuyla 
basın, demin luarlf ettiğim partizan görüşün dı
şına çııkaımad]. Âmme Vicdanımın (aydınlanma
sında kendisine düşen vazifeyi yapamadı. Bili
yorsunuz iki, geçen 'gün Cumhuriyet Halk Par
tili 'arkadaşı! arim, (milletvekili 'arkadaşlarım, iti
raz ettiler. Demiştim ki; «Sayın Başbakan, 
(eğer tedbir alsaydım 'gazeteler bundan şikâ
yet ederdi) diye buradan şikâyet etti.» Bunu 
yaygara kelimeisi olarak ifade ettim. Yine ay
nı kelimeyle ifade ediyorum. Maalesef, bu 
parti görüşü içinde cereyan eden gazetecilik, 
Jpu; vaziyette .memlekette bir yaygara havası 
yaratmak suretiyle, vatandaşın aydınlığa ka-
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vıışımasma imkân vermiyor. Bu- acı gerçeğe 
de cesaretle temas etmemiz lâzımdır. 

Hemen, beni dinliyen basın muhabirlerine 
sumu söyleyeyim ki, sizler birer basın işçisisl-
niz. Asıl basının politikasını tâyin eden, 'o ga
zetenin sahipleri vıe müeasisleridir. Onun için 
sözlerim yalnız onlara matuftur. ('G-ülüşmeler) 

Bu arada bir (gerçeği de söyllyeyim. Ha- . 
berleşme namusunun, ihaber namusunun bu 
memlekette teessüs etmesi içim elbette muha
birlere düşen vazife de var. Onlar da İhaber 
mevzuunda gazetelerine, yalnız gerçekleri inti
kal ettirmek suretiyle, benim söylediğim, iç po-

'litika buhranının meydana 'gelmemesinde TO^ 
zifesini yapmalıdırlar. Muhabir arkadaşlarım 
hakkındaki düşüncem ve tenkidim de bu nok
tada toplanmaktadır. 

Muhteremi arkadaşlar, madem iki, böyle sos
yal ve tarihî bir araşltırma yapıyoruz, İç poli
tika buhranı mevzuunda; o halde halk bu işin 
neresinde 1. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye'de halk daima 
aydınlığa kavuştuğu andan itibaren, parti if
ratlarının karşısındadır. Ve, 'Türk (halkı kadar 
vatanının müşkülâtını bağrına basmasını bilen 
ve her türlü güçlüğe dayanmak (Suretiyle, hü
kümetlerinin hatasını tashih etmek suretiyle 
varlığını muhafaza eden, tarihte bir halk küt
lesi yoktur. Onun için, halk, Meclisten, Hükü
metten , partilerden, basından gerçekleriyle 
kendisinin (karşısına 'çıkılmasını ve küçük mü
cadele istikametinde ıgiiden hâdisıel erden mem
leketin bir an evvel kurtulmasını beklemekte
dir. 

Yurdun yarınını temsil eden, yarının .salhibi 
olan gençlere de burada hitabediyoruım. 

Aziz arkadaşlarım, partiler 'gençlik kolları 
kurmak suretiyle hata etmişlerdir. (Bravo ses
leri) Kadın kolları da aynı suretle hatadır. 
(Bravo sesleri, gülüşmeler) 

Sayın arkadaşlarım, bu memleketin içtimai 
olsun, ekonomik- olsun, bütün ıstıraplarının 
menşei işte, partide, sokakta, eğlencede kadını 
ile yan yana olamamasmdaın doğmaktadır. 
Onun için inkılâpçı 'olduğunu söyleyen Cumhu
riyet Halk Partisi, (Ortadan '«söyleyen değil, 
olan,» sesi) yine kadın kolları kurmak suretiy
le maalesef bu tarilhî gelişi yine değiiştirmek 
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ve yanlış tatbik etmek gibi tbir hatanın 'için
dedir. 

' Gençlik kollarına gelince : Gençler, size 
'şöyle arz edeceğim; hir vazife 'dalayısiyl'e Av
rupa Devletlerinin görüşünü öğrendim. Onlar 
2 bin senesinde yaşayacak gençliğin nasıl ye
tiştirilin esi mevzuu üzerinde duruyorlar ve ça
lışıyorlar. Sizler 2 bin senesini yaşayacaksı
nız. [Binaenaleyh, 1963 senesinin siyasi hâdise
lerine partizan görüşlerle katılırsanız hata 
edersiniz. Asıl içtimai vazifeniz ;•-halkı tenvir 
etmek, irşadetımektir. Türkiye'de ileri fikirler 
istikametindeki bütün 'hareketlerinizi halk bek
lemektedir. Size, Ürgüp'ıteki Eş eldi ıkütüpane-
yi hatırlatırım. O kitaplık, köy köy vatanda
şa at sırtında kitap gönderir. Halkı tenvir 
eder, halk Iher 'hafta yeni kitap bekler. Kitap 
yazınız, 'fikirlerinizi .aydınlığa 'kavuşturunuz, 
şiirlerinizi fazınız, fikirlerinizi 'ortaya koyu
nuz fakat, parti mücadelesi çerçevesinde ka
tiyen bulunmayınız, çünkü, bizdeki partiler, 
geleceğe ait hiç'bir istikamet -göstermez. Maa
lesef, hâlâ rejim prensiplerini müdafaa etmek 
gibi bir iddia içerisinde bulunm-aktan •başka bir 
rol ve fonksiyona sahip değildir. (Sağdan ve 
soldan hafif alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, .bugün iç politika
mızda görülen buhranın diğer h i r esaslı sebebi 
ruhidir. Bu 'bir ruhi 'buhrandır. Size şimdi 
misallerle arz ledeceğim. 

Memlekette yalan havadise inanmak zaafı 
'hâsıl oldu. Bir havadisin doğru olup olmadı
ğını araştırmamak zaafı hâsıl oldu sırasına gö
re, halk reyinin münakaşası igibi, mevzularda 
vatandaşlar birbirini nakzedecek kadar bir ru
hi buhrana düştük. Halhuki Türkiye'de halk 
reyi ile Devlet kurmaktan başka bir kader yo
lu yoktur. Anayasayı benimsemefk mevzuunda. 
örnek vermede herkes tereddüt İçerisinde. «Su 
uyur; düşman uyumaz.» Ata sözünü unuttuk. 
Bazen, uımumi menfaatlerimize zarar verecek 
haberleri, (havadisleri dahi ımemleketitn bir iç 
politika buhranı havası haline (getirmek 'gibi, 
yanlış kullandık ve kullanmaktayız. • Birikiri
mize güvenimiz yok. Aynı partide yan yana 
oturan iki insanın; layrı partidekil'erin yekdi
ğerine güveni yok! Arkadaşlar bunlar bir -ru
hi 'buhran işaretidir. 

önergemin kabul edilmesini rica ederken 
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â r r etmiştim, Bu, bir basireti bağlanma, devre
sidir. Bu devreden çıkmamız lâzımdır. 

Şimdi Devlet müesseselerine geçiyorum. Re
jim mevzuunda Devlet müesseselerinin de Ana-

'•"! yasa ıçetçevetsi ikilide1 kendi fonksiyonlarını yap-
" malan ve hu hususta azimli ve kararlı olmak

tan başka hiçbir havaya karpılmamıaları bugün 
için lâzımdır, faydalıdır. Bu vesile ile iç politi-

• ka buhranları içerisinde, ordu varlığımızın, ki 
bu tfrdu varlığı doğrudan doğruya millî viedan 
varlığı; millî varlıktır, görünmesi, gösterilmesi 
Veya adının geçirilmesi gibi bir vaziyete niha
yet vermek lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, ordu bir feragat ocağı
dır. Mehmetçik oraya hiçbir şey beklemeden, 

"subayını, anası - babası, her şeyi'bilerek gelir. 
Türk subayr da hakikaten onun anasıdır, baba
sıdır, dert ortağıdır, yoldaşıdır, herşeyidir. 
Böylece bir "tarihî varlık gösteren-ordu varlığı
mızı, memleketin' iç politika buhranları içinde 
göstermek -gibi bir zihniyet kökten sakattır. 
•(Soldan ve sağdan, bravo sesleri) 

Yüksek şahsiyetinizde şunu arz ediyorum, 
Meclisin varlığında'; birinci askerliğimin Neca
ti Üsteğmenine, ikinci askerliğimin Kenan Üs
teğmenine ; .-vazife- dolayısiyle tanıdığım bugün
kü Kuvvet Kumandanlarına, Meclisin ve mille-

• tin hislerine tercüman olarak şu hitapta bulu
nacağım: Vazifesi başında olan ordumuza kim
se kem gözle .bakamaz! Düşmanımızın bile kem 
'gözle bakmasına razı olmıyan bir milletin ço
cuklarıyız. • (Alkışlar, bravo seisleri) 

Size iki hâdiseyi söyliyeceğim; birisi Millî 
Mücadelenin zarureti icabı !ordu kumandanları, 
kolordu •kumandanları- da aynı zamanda Mec
liste vazife almışlardı. Zaferden sonra tarihî za
ruretlerle iki vazife alan bu kumandanlar bile, 
iki vazifeden birisini tercih etmek gibi bir va-

. zi'yette kalmıştır. Bu zihniyette bütün yüksek 
kumandanlar birleşmişti. 

ikincisi arkadaşlarım; Kurtuluş Savaşından 
-sonra Büyük Atatürk'ü (Gazi Mustafa Kemal'i) 
"memleketimde dinlemek -gibi bir şerefe nail ol
dum. Bir tarih öğretmeni kendisine: «Atatürk 
Hazretleri, zaferi inkılâbınız, Bismark'ları, -Na-
polyönları bile gölgede bıraktı.» diye hitabetti. 
Atatürk derhal kendisine cevap verdi: «Ben 
ile Bismark'a, ne Nap-olyon'a benzerim. Ben 
'Türk halkından "'bir- insanım. Milletimle töeraher 
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vazife yapıyorum. Milletimin içinde varlığım 
vardır.» diye cevap vermişti. 

Demek ki, bize Atatürk'ten gelen emanette^ 
ordu daima politikanın dışındadır, dışında ol
malıdır. Temenni ederim iki, bu memlekette iç 
politika üzerinde bir defa daha vazife gelmesin 
ve gelmiyecektir. 

Sayın arkadaşlarım, demiştim ki, Anayasa 
Mahkemesi kurduk, Hâkimler Şûrası kurduk. 
Arkadaşlar, biz mahkemelerin istiklâli fikrini, 
hâkimlerin teminatı (fikrini bütün siyasi mü
cadelelerimize temel aldık. Gene yüksek varlı
ğınızda Türk hâkimine hitabediyorum; Türk 
hâkimi; halkın adalet ihtiyaçları üzerine eğil
mek ve Türk Cemiyetinin iç politika buhranla
rına (düşmemesi için kanunların yerinde, zama
nında, süratle tatbik edilmesi gibi bir adalet 
vazifesi ile karşı karşıyadır. 

Bütün Devlet memurları, partizanlığı, bu 
memlekette demin çilesini 'çektiğimizi ifade et
tiğim, ıstırabını anlatmaya çalıştığım partizan
lığı kökünden silecek bir çalışma devresine gir
melidirler. 

Muhterem arkadaşlarım; sosyal ve siyasi 
durum hakkındaki düşüncelerimi, iç politika 
ile doğrudan doğruya (alâkadar gördüğüm isti
kamette arz ve izah etmiş bulunuyorum. Şimdi 
son olaylara geliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis olarak bili
yoruz k i ; Başbakan înönü ve Hükümetleri, Bi
rinci Hükümet çekilineeye kadar, u'mumi siya
si affın yapılmasına memleket şartlarının elve
rişli olmadığı kanaatinde idi. Böyle bir zaman
da sağlık seibe'biyle Bayar, tahliye ediliyor. 

Şimdi, Hükümetten şu noktalan öğrenmek 
istiyorum ve mütalâalarımı arz edeceğim. 

Adliye Vekâletinin 1955 senesinde, sağlık 
selbebi ile, cezanın infazı anından sonra mahkû
mun tahliyesinin mümkün olamıyacağına, ka
nuna uygun olamıyacağına, dair bir tamimi 
vardır. Bu tamimden Hükümetin malûmatı var 
mı ... 

Bu tamim yalnız 1955 senesinin tamimi de
ğildir, kendisinden evvel 1941 senesinde yapıl
mış bir tamime de dayanmaktadır. Bu tamim 
infaz yapıldıktan sonra hasta olan mahkûmun 
ancak ve ancak bir revirde veya hastanede te- . 
davi edilebileceği hükmünü taşımaktadır. Di
ğer taraftan Hükümet Ibir umumi siyasi affın 
zamanı ve zemini lolmadığı kanaatinde lolduğu-
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na göre, elbette Bayar'm tahliyesinin birtakım 
neticeler vereceğini bilmiyordu. Kayseri bapsa-
nelerine şahsi ve siyasi ziyaretler yapıldığı hak
kında malûmatı yok mu idi? Tahliye yapıldık
tan sonra kanunlara aykırı <olan gösteriş, nü
mayiş, yürüyüş ve konvoy teşkili gibi hâdise
lere niçin ve ne sebeple mâni olmamıştır?.. 

Bu noktalar aydınlandığı takdirde görecek
siniz ki, Bayar'm tahliyesi hâdisesinde, başın
dan itibaren Hükümet vazifesini yapmamış du
rumdadır. Şu anda da bir raporun tahliye mev
zuu olabileceği kanaatinde olan Hükümet, en 
yüksek sağlık raporu mercii olan Adlî Tıp'm ka
rarma rağmen, niçin sağlık sebebi ile tahliye ka
rarını geri almış bulunuyor? 

Demek ki, 1 nci tahliye yolsuzdu, kanunsuz
du. 

Muhterem arkadaşlar; Ahmet Oğuz der ki, 
Hükümet basiretli demek, ileriyi görmek de
mektir. Hakikaten Sayın Başbakan, Hükümet 
tecrübesi, Devlet tecrübesi içdndedir. Nasıl olu
yor da bu hâdiselerin buraya kadar olan safha
sında vazifesini yapmamış durumda kalıyor? Bir 
parlömanter rejimin her hangi derecede var ol
duğu bir memlekette bu hallerde vazifeyi bırak
mak icabetmez mi? Hükümet vazifesine devam 
etmek gibi bir durumu içinde bulunuyor, bunu 
anlamak mümkün olmuyor. 

Bu hâdisenin diğer mesulleri yok mu?... 
Arkadaşlar, sözlerimin arasında demiştim ki, 

Demokrat Partiye halefiyet iddiası ile siyaset 
yapmak bu memlekette hem samimiyesizliktir, 
hem de çıkmaz bir yoldur. (Bravo sesleri) O hal
de eğer şimdi mevkuf olduğu için hakkında hiç
bir şey söylememeyi insanlık prensibi saydığım 
Bayar'm şahsında, kanunen, siyasi haklardan 
mahrum olduğunu bile bile siyaset yürütmek is-
tiyenler varsa, vatandaş olarak da karşısında
yım, milletvekili olarak da karşısındayım. 

Bu itibarla bu safha hakkında da Hükümetin 
gazetelerde okuduğumuz 40 küsur dosyasını 
gördükten sonra elbette sarih kanaatlerimi ve bu 
işin mesulleri varsa bunlar hakkında da kanu
nun tatbik edilmesini istemek hakkını kullana
cağım. 

Demek ki, arkadaşlar, biz bugünkü iç politi
ka buhranına evvelâ Hükümetin hatası yüzün
den düştük. 

İkincisi; siyasi geçmişimizi ve içtimai gele-
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ceğimizi iyice tetkik etmiyen birtakım insanla
rın iktidarları zamanında taahhüt ettikleri hal
de Türk demokrasisine karşı hareketlerine rağ
men o partiye halef olmak, o politikacıların ye
rine geçmek gibi bir zihniyet takibeden parti 
mümessillerinden gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; demiştim ki, bir hü
kümlü hakkında söz söylemek istemem. Fakat, 
bizler D. P. kurucuları hakkındaki kanaatleri
mizi daha 1948 senesinde, henüz C. H. P. Lideri 
ve kadrosu ile, o kurucularla bir politika yürüte
bilecekleri kanaatinde oldukları zaman millete 
arz etmiş bulunuyoruz. O halde bu husustaki 
kanaatimiz bu hâdiselere bağlı değildir, köklü
dür. Hattâ, bütün iktidarlar zamanında ne ise 
varlığımız, cürmümüz ne ise rejime inanmıyan 
siyasilerin karşısında bulunmak suretiyle Vicda
ni vazifelerimizi yapmış insanlarız. Onun için, 
bu iki marazın teşhis edilmesinde, neşter vurul
masında çok fayda görüyorum. Vazifesine son 
verilmiş, mesulleri mu'hakeme altına alınmış bir 
partiye taallûk ettiği için daha ileri bir tahlile 
girmeye lüzum görmüyorum. Bunu Türk'lüğe de 
insanlığa da yakıştıramıyorum, kanunen de im
kân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, mademki bu önergeyi 
müspet bir zihniyetle verdim o halde tedbirleri 
ne olabilir1? 

Konuşmamın başında da söylediğim gibi, bu 
yılki Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi sırasın
da da söylediğim gibi, ilk yapılacak şey; 'bir 
Hükümet buhranına gitmemek şartiyle, yani, ha
lihazır Hükümetin de bütün iyi niyet ve sem
patisini ve elindeki imkânları kullanmak sure
tiyle, Büyük Millet Meclisi olarak, daha çok üye
leri Anayasamı, verdiği imkânlardan istifade 
ederek, iş ve ihtisas adamlarından seçmek sure
tiyle hir Millî Hükümet kurmak... (Var mı gi
bi, sesleri) 

Arkadaşlar; kendilerine göre bir zihniyet
le, kendi kendilerine konuşan arkadaşlara 
cevap vermiyeceğim. Yalnız Maarif Vekâleti 
bugün dosyaları ile kadroları ile Cumhuriyet 
Halk Partisinin elindedir. Eğer o vekâlette de
min saydığım prensipleri yüzde yüz tatbik 
eden (bir adam Ahmet Tahtakılıç, değilse 
sizi tahkikata davet ediyorum, hâdiseleri bu
raya getirmeye davet ediyorum (Gürültüler, 
alkışlar) Hattâ sizlerin şahsında bütün va-
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tandaşların bu noktayı açıkça bilmesi için 
bir noktayı daha açıklıyacağım; ben arkadaş
lar, vekil bulunduğum için ve 27 Mayıs Mil
lî Birlik İdaresinin tarafsız ve hakem vazi
yetinde bir idare marifetiyle seçim yaptıra
cağını millete vadetmesi üzerine intühap da
ireme dahi gitmemiş, parti faaliyetlerine ka
tılmamış ve bu yüzden partisinin sorularına 
mu'hatap olmuş bir insanım. Onun için ne 
kadar konuşsanız, kendli kendinize kendi 
içinizdeki marazı ortaya koymaya çalışsanız, 
hiçbir suretle, onyedi senedir hürriyet müca
delesine mesnet teşkil etmiş fikirlerden beni 
ayıramazsınız. 

ikincisi arkadaşlar; böyle bir millî Hükü
meti, bütün parti liderleri, başta İnönü olmak 
üzere, sempati ile desteklemek gibi bir ha
leti ruhiye içinde bulunmalı ve karar almalı
dırlar, partıiler ve basın bir Anayasa imsaki, 
Türkiye'de Anayasa rejiminin kayıtsız şart
sız yürütüleceği hakkında bir misakı kabul 
etmelidirler. 

Üçüncüsü; kanunların yüzde yüz tatbik 
edileceği prensibini ilân etmeli, kanunları tat
bik etmliyenler hakkında şiddetli ceza taki
bine Millî Hükümet bir an evvel başlıyabil-
melidir. Benim şahsan ilk alınacak tedbirler 
olarak düşündüğüm bunlardır. Uzun vadeli ted
birler arasında da düşündüğüm bir sosyal me
sele vardır, onu da arz edip sözlerime niha
yet vereceğim. 

Arkadaşlar, Türk köylüsünün tıpkı, ma
demki cemiyetin kütle itibariyle, felsefe iti
bariyle temelidir, zirai bünyeyi ifade eden ve 
o çerçevede çalışan bir kütledir, birlikler ha
linde teşkilâtlandırılmasında da fayda görüyo
rum. 

Partiler kanununun gelmesinde de fayda 
görüyorum. Partiler kanununda, kadın kol-
lariyle, gençlik kollarının hiçbir suretle yer 
almamasını temenni ediyor, bu müzakerenin 
memleket için hayırlı olmasını ve Türk Mille
tinin her düştüğü çıkmazdan kurtulacağı hak
kındaki kanaatimi muhafaza ettiğimi, hepi
nizi hürmetle selâmlıyarak arz ediyorum. (Umu
mi alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın İçişleri 
Bakanı, buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(Cumhuriyet iSeıiatosu Ankara Üyesi) 
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Pek Muhterem Başkan, pek muhterem ar

kadaşlarım, 
Yüksek huzurunuzda ıbir genel görüşme açıl

masını teklif eden Tahtakılıç arkadaşıma ben 
bilhassa teşekkür ederim. Kendilerinin bırak
tıkları noktadan sözlerime başlıyacağım ve bu
gün yaşadığımız tarihî celsenin mânasını, ger
çek temellerine oturtmaya çalışacağım. 

Arkadaşlar, 
Sayın Tahtakılıç sözlerini şöyle bitirmek is

tedi : 
«Bu buhrana evvelâ Hükümetin hatası yü

zünden girdik.» 
Yanlıştır arkadaşlar. Şimdi bana bu yanlışı 

izah etmek, ispat etmek vazifesi düşüyor. Ya
rın siyasi tarihimizi yazacak olanlar, yaşadığı
mız devrin üzerinde önemle duracaklardır. Bu 
itibarla, olayları, tamamen objektif olarak orta
ya koymak ve gerçeklere sadık kalarak değer
lendirmek zorundayız. Ancak, bu suretledir ki, 
İlişlerimizle değil; vatanın, milletin ve Devletin 
menfaatlerini gözeten, vatansever ve aklî ölçü
lerle, isabetli hükümlere varmak mümkün ola
caktır. 

Biz, bu esaslara saygılı kaldık. Maruzatı
mızda meseleler ortaya konurken teferruata gi
dilmemiş ve her bahiste mevcut pek çok örnek
ten ancak birkaçı ile yetinilmiştir. Ve her ifa
denin tesbit edilmiş bir belgeye dayanmasına 
itina gösterilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 27 Mayıs 1960 da bü
tün milletin desteklediği bir ihtilâl oldu. Bu ih
tilâl, milletin malıdır. 

Burada, şu vakıaya da işaret, .kadirşinaslık 
borcumuzdur. 

Milletin müşterek eseri olan 27 Mayıs Dev
rimi Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından gerçek
leştirilmiştir. Fakat, Türk Silâhlı Kuvvetleri, 
ihtilâli yapanların iktidarda (kalmaları gibi mû-
tad bir tutuma kendini ıasla kaptırmamış ve için
den ağır bir ameliyata da katlanarak, büyük 
bir hüsnüniyetin idealist örneğini vermiş, baş
langıç gayesine sadık kalmış ve sivil idareyi 
kurmuştur. Bundan sonra özlenen, sosyal bün
yemizin süratle normal şartlara kavuşması, hu
zur ve sükûn içinde yeni bir kalkınma devrine 
girmesi idi. 

Bunu, süratle gerçekleştirmek kaygısiyledir 
ki, benzeri hallerde, meselâ Almanya'da, meselâ 
italya'da ve meselâ Fransa'da, tasfiye edilen ik-
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tidar yakınlarının da seçme ve seçilme hakla
rından mahrum edildikleri imeydanda iken, 27 
Mayıs Devriminin mahkûm ettiği Demokrat 
Parti iktidarının en yakınlarına bile tam ve eşit 
siyasi hak ve şans tanımak gÜhd asîl bir hare
kette daha bulunuldu. Ve bu suretle, bünyemi
zin sosyal ve siyasi huzura her gün biraz daha 
kavuşması beklenirken ve normal olanı da bu 
iken, memleket içinde huzur, gittikçe baş me
selemiz halini aldı. Sosyolojjik kanunlara aykı
rı dlan bu anormal durum, memleketimizi ni
hayet bugünkü siyasi buhrana götürdü. Şimdi, 
hep birlikte bunun sebeplerini bulmaya ve teş
hisi çekinmeden koymaya çalışalım. 

Hep biliyorsunuz ki, ihtilâlin ilk günlerinde, 
tasfiye edilen Demokrat Parti iktidarının men
supları sinmiş, çekinmiş ve nedamet yolunu tut
muşlardı. Sonra, ihtilâlcilerin insani müsamaha
sı, yeni partilerin kuruluş ve faaliyetleri, yeni 
Anayasanın halkoyuna sunulması ve nihayet, 
yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri, 
bütün toprak altında 'kalmış karşı duyguların 
uyandırıldığını, tahrik edildiğini, taazzuv etti
rildiğini ve harekete geçirildiğini safha safha 
göstermiştir. 

Fakat bütün Ibu davranışlar, 'bir fikir ve ina
nış etrafında toplanmamış; bir geri tepme, bir 
mukabil aksiyon istikamı etine sevk edilmiş ve 
masum halk kütlesi, zaman zaman yeni bir al
datma devrinin metotları ile (bravo sesleri, al
kışlar) yanlış ve iptidai yollara sürüklenmek 
istenilmiştir. • 

Bunun tipik ve basit örneğini, daha Anaya
sanın halk oyuna sunulduğu günler tesbit et
miştik. Hiçbir vatandaşa yani Anayasada, şu 
prensip doğru değildir, şu fikri beğenımiyoruz, 
bunun için kırmızı oy veriniz demediler. Fakat, 
(hayırda hayır vardır), (Türkün rengi kırmı
zıdır, kırmızı verin) elediler. 

Daha sonra seç}mlere() gidilmiş ye görülmüş
tür ki, Demokrat Partiye bağlı veya taraftar 
oyların sağlanabilmesi için, 27 Mayıs Devrimine 
her yönden saygısızlık yapılmakla kalınmamış, 
kendilerine oy verildiği takdirde affın muhak
kak çıkarılacağı ve ihtilâli yapanların cezalan
dırılacağı ; hınçların., alınacağa gizli veya aşi
kâr vadedilmiştir. Ve bu tutum nihayet, mah
kûm ve tasfiye edilmiş Demokrat Parti iktida
rının halefi olma, bir devamı olma gayreti ha-
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line kadar vardırılmıştır. Bu suretle de bekle
nen elde edilmiş; yani, sosyal hayatımızda yu
muşama ve sükûn yerine, siyasi tansiyonun 
daima yüksek kalması sağlanmış ve memleket
te huzur meselesi daimî bir tartışma konusu 
yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu büyük hüsnüniyet 
ve bu hüsnüniyetin suiistimali sonunda 15 Ekim 
1961 seçimleri ile, tek bir partinin Hükümet 
kuramıyacağı bir Meclis bünyesi yaratılmıştır. 
Bunun neticesi olarak da, memleketimizde ilk 
defa koalisyon hükümetlerinin teşkili bir zaru
ret olmuştur. Birbirlerine zıt fikirleri ve bün
yeleri olan partilerin meydana getirdikleri ko
alisyon hükümetlerinin yaşıyabilmeleri, karşı
lıklı bâzı fedakârlıkları gerektirmektedir. Bu 
yüzden, demokratik yeni devlet nizamımızı ya
şatmak uğruna bâzı müsamahalar gösterilmiş
tir. Ve her şeye bir büyük hüsnüniyet havası 
içinde katlanılmıştır. Fakat, bütün bu fedakâr
lıkların, elbette bir hududu varidi. İşte bu Birin
ci Koalisyon bu hududa dayanınca 22 Şubatta 
ciddî bir sarsıntı geçirilmiş ve nihayet af istis
marcılığında koalisyon sona ermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kısa izahattan 
sonra ve olayları belgeleriyle değerlendirerek 
arza başlamadan önce maruzatımı bir temel 
kaideye oturtmak istiyorum. Bunun için, devri
mize karakterini veren 27 Mayıs» Devriminin 
dayandığı ve ortaya koyduğu temel inanç pren
siplerini bir kere daha birlikte tesbit edelim : 

1. 27 Mayıs 1960 devrimi, Türk Milletinin 
müşterek eseridir ve meşrudur. 

2. Bu devrim, Anayasa ve hukuk dışı tu
tum ve davranışlariyle meşruluğunu kaybetmiş 
Demokrat Parti iktidarına karşı yapılmış ve bu 
iktidar katî şekilde tasfiye edilmiştir. 

3. Bu devrin suçluları, bir hukuk nizamı 
içinde meşru bir mahkeme kararı ile mahkûm 
edilmişlerdir. 

4. Bu devrin ilhamını, Türk milliyetçiliğin
den, millî egemenlik ve Atatürk ilkelerine bağ
lılık şuurundan almıştır. 

5. Bu devrim, insan hak ve hürriyetlerini, 
millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve top
lumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve te
minat altına almayı mümkün kılacak demokra
tik1 hukuk devletini, bütün hukuki ve sosyal te-
melleriyle kurmayı taahhüdetmiştir. 
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6. 27 Mayıs Devrimi, Türk Devletini yeni 

ve modern bir Anayasaya kavuşturmuş ve yu-
kardaki amaç ve ilkeleri de işte bu Anayasaya 
mal etmiştir. 

Şu halde; hiçbir partinin tutumu, davranışı 
ve faaliyetleri yakından veya uzaktan Anayasa
ya ve onun dayandığı 27 Mayıs Devriminin bu 
temel prensiulerine aykırı olamaz. Olursa, ka
nun dışı olur ve cemiyete huzursuzluk, siyasi 
buhran ve mesuliyetler getirir. Bu bir müteaifi-
f edir. 

işte bugünkü buhranın gerçek sebeplerini, 
sorumluluklarını ve suçlularını bu hukuki rea
lite ve ölçüler ile kolayca meydana çıkarmak 
mümkün olacaktır. 

Bu suretle bütün bu hâdiselerin zirvesini 
teşkil eden son olayların da adım adım nasıl 
geliştiği çok daha iyi anlaşılacaktır. 

Şimdi olayları ve belgeleri konuşturarak son 
yılların siyasi faaliyetlerini hatırlıyalım, teşhis 
edelim ve çekinmeden doğru hükümlere bağlı
yalım ki, memleketin, rahatı ve huzuru teessüs 
etsin. 

Muhterem arkadaşlar, 
Gerçek şudur ki, bütün memlekette, Meclis

te, basında, miting meydanlarında, kongrelerde, 
açık ve gizli toplantılarda ve her imkândan 
faydalanılarak girişilen büyük bir kampanya
nın gittikçe genişliyen faaliyetini milletçe hep 
biliyoruz. Bu sistemli kampanyanın hangi yön
lere, ne maksatlarla çevrildiğini aşağıdaki bel
geler açıkça göstermektedir. Bu belgeler, Ada
let Partisinin yetkili ileri gelenlerine aittir. Bir 
polemik yapmamak için, bu belgeleri kimlere 
aidolduğunu, y a n i sahiplerinin adlarını zaruret 
olmadıkça ifade etmiyeceğim. (Soldan ve orta
dan «et, et» sesleri) Zaruret olursa. (İfade et, 
sesleri) Peki, ifade ederim. 

Bunların bir kısmı resmen ve kendi sesle
rinden teyple tesbit edilmiştir. Bu; mitinglerde 
olmuştur. Bir kısmı mahkeme dosyalarında, res
mî tutanaklara geçmiştir. Bir kısmı kendi be
yan ve imzalı yazılarıdır. Bir kısmı ret ve in
kâr kabul etmez fotoğraflardır. Konuşmamın 
sonunda vesikalardan birkaçının örneklerini 
Meclise takdim edeceğim. 

27 Mayıs inkarcılığı : 
27 Mayısı ilk gününden beri yürekten be

nimsememişler ve inkâr etmişlerdir. Bu maksat-
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ladır ki, Demokrat Parti devri de bilhassa övül
müştür. 

Şu örneklere bakınız : 
«Bu memleketin büyük bahtiyarlık devri, 

zafer- devri, yükselme devri ancak sizin şu kü
çük kâğıt parçalarını sandığa attığınız zaman, 
bu hayata başladığınız zaman başlamış; yeni 
bir devir açılmış, fakat onu da kıskananlar, mil
letin boğazından geçen lokmaları ona fazla gö
renler, milletin üstüne kıt kanaat bulduğu iki 
metre kaput bezini çok görenler buna da haset 
etmişler. Millî hayata, Türk Milletinin refahına, 
Türk Milletinin saadetine, Türk Milletinin bah
tiyarlığına suikast tertipleri kurmuşlar, bugün 
bu memleketi yolları harap, insanları aç, ocak
ları tütmez, kapları kaçakları boş bir hale ge
tirmişler...» 

Yani, 27 Mayıs Devrimi bir suikasttır ve 
milleti mahvetmiştir. 

(Ortadan «kim, kim» sesleri). Bu, aynen 
teypten alınmıştır. 10 Mart 1963 tarihinde, Ada-
na'daki mitingde, Sayın Ali Bozdoğanoğlu söy
lemiştir. 

(Orta sıralardan «ne sayını?» sesleri) 
Hükümlü Celâl Bayar'dan «!Saym Reisicum

hurumuz» diye umumi yerlerde bahsedenler ol
muştur. 

Celâl Bayar, Ankara Üçüncü Ağır Ceza Mah
kemesine gönderdiği savunmasında 27 Mayıs 
Devriminden, «27 Mayıs ayaklanması» diye bah
setmiş ve bu yoldakilere rehber olmuştur. 

Adalet Partisi idarecilerinin bu yöndeki in
tikam tahriklerinden birkaç vesika daha vere
yim : 

Yine Adalet Partisi Antalya Milletvekili İh
san Ataöv, 6.2.1962 tarihinde Elmalı Adalet 
Partisi İlçe kongresinde şunları söyylemiş-
tir •: 

«Şu gördüğünüz mebuslarınız siyaset tarla
larının ikinci mahsulleridir. Birincileri biçildi. 
İkincilere iyi bakacaksınız. İkinci yoncayı da 
yaban domuzlarına yedirmiyeceksiniz.» (Gülüş
meler. ) 

Şu örnekler ayrıca hazindir : 
«Anayasayı ihlâl edenler Cumhuriyet Halk 

Partililer ve Tabiî Senatörlerdir.» 
(27 . 4 . 1962 tarihli Yeni İstanbul gazetesin

den.) • ;-~>v.*. Ji-Ü-»*;-
«Biz zaten ihtilâli 27 Mayısta tanımıyorduk.» 

5 . 4 . 1963 0 : 1 
(15 . 8 . 1962 tarihli Tercüman gazetesinden, 

söyliyen Reşat özarda.) 
Sizlere soruyorum : 27 Mayısı tanımıyor mu

sunuz! Bunlar suç değil mi? Bu suçları Adalet 
Partisi olarak benimsiyor musunuz? 

Yüksek Adalet Divanı çürütülmek istenmiş
tir : 

Yüksek Adalet Divânı kararlarını örselemek 
için de hummalı bir kampanya açılmıştır. Bu su
retle Yüksek Adalet Divanı örselenmiş ve mah
kûmlar bir haksızlığa uğramış gibi gösterilmek 
yolu tutulmuştur. 

«Adalet Divanı meşru mudur?» diye yazılar 
yazılmıştır. 

( 7 . 1 . 1962 tarihli Zafer gazetesinde.) 
Bu suretle Yüksek Adalet Divanı kararları

nın da meşruluğuna tecavüz edilmiştir. Yük
sek Adalet Divanının ve Yüksek Soruşturma Ku
rulunun Anayasaya aykırı olduğu ifade edilmiş
tir. 

( 9 . 1 . 1962 tarihli Zafer gazetesi.) 
Yüksek Adalet Divanının kararları, Anaya

sayı ihlâl suçu temeline dayandığı halde, bu ka
rarlar, haksızlığını ifade için bakınız ne hale 
konulmuştur : 

«Bir parlâmento grupunun rey ve beyanın
dan dolayı daha fazla ceza evinde kalmasına ra
zı değiliz.» 

(31.1.1963 tarihli Son Havadis gazetesin
de, Adalet Partisi İstanbul İl Başkanı Nuri 
Rrogan'm beyanı.) 

«Demokratik rejimde, siyasi kanaatinden do
layı insanlar mahkûm edilemezler. Millet kendi 
seçtiği kimseleri iş başında görmek kararında
dır.» 

(15 . 8 .1962 tarihli Son Havadis gazetesinde, 
Şinasi Osma'nın sözü.) 

«Adalet Partisi çok kısa, zamanda iktidara ge
lecektir. Topla, tüfekle, süngü ile Anayasayı ih
lâl edenler affedilirken, Mecliste parmak kaldır
maktan başka günahı ol mıyanlar hapsanelerde 
çürütülemez.» 

(Kim söylemiş, sesleri.) 
(Sayın Ragıp Gümüşpala. 4 .8 .1962 tarihli 

Zafer gazetesi.) 
«Bu arkadaşlarımız en kısa zamanda aramıza 

döneceklerdir.» 
(Ragıp Gümüşpala, 4 . 8 . 1962 tarihinde Ka

rakeçili (Ankara) nahiyesindeki sözlerinden.) 
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Görülüyor ki, Demokrat Parti devrinin, Ana

yasa mahkûmlarının suçlarının mahiyeti kasten 
değişik gösterilmekte ve Yüksek Adalet Divanı, 
suçsuzlara haksız yere ceza vermiş durumuna dü
şürülerek çürütülmektedir. 

Bu hareketler suç değil midir? Bunları ya
panları tasvibediyor musunuz? Bunları parti ola
rak, Adalet Partili arkadaşlarımız toptan üzer
lerine alıyorlar mı? 

Millî Birlik Komitesine de büyük ölçüde te-
c.aviizler olmuştur : 

27 Mayıs Devrimini her sahada zedeleme gay
retleri, pek tabiî bu devrimde adları başta geçen 
ve bugün bir Anayasa müessesesi içinde yer alan 
Tabiî Senatörleri de tecavüz kampanyası dışın
da bırakamazdı. Nitekim böyle oldu. Tabiî Sena
törlere «Müebbet Senatörler» adı takıldı ve ba
kınız daha neler söylendi : 

«Dünyada hiçbir örneği bulunmıyan temelli 
senatörlük müessesesi meşru sayılmaz.» 

(Adalet Gazetesi, 23 . 10 . 1962 günlü nüs
hası.) 

«Varlıklarının gayritabiîliğini örtebilmek 
içjin, Anayasa ile kendilerini Tabiî Senatör 
nasbettirmeye lüzum duyanlar.. Nitekim, içle
rinden bâzı mert simalar, bu.namus andlarına 
sadık kaldılar ve kendilerini Türk Milletine 
adadıktan sonra bu adağın bedelini 'bu maz
lum ve ezilmiş millete ömürleri boyunca ödet
mek yolumu tutmadılar.» 

(Son Havadis gazetesinin 3 .5 .1962 tarihli 
nüshasının Basından özetler sütununda, Yeni 
Sabah gazetesinin başmakalesinden iktibasen 
neşrolunmuştur.) 

«Yaptıkları inkılâbın milletçe tasvibedildi-
ğine inanan inkılâpçılar, bu hizmetin takdir 
edileceğinden şüpheye düşerse, kendi kendisi
ne düşmüş olur. Günahlar 'gizlenir. İnkılâp 
günah imidir ki, onu güzlemek, münakaşadan 
kaçırmak istiyorlar.» 

(Gökhan Evliyaoğlu, Yeni İstanbul gazete
si, 17 . 2 .1962 günlü nüshası, başmakale.) 

«Şark vilâyetlerindeki eşkıyalardan bahse
diyorlar. Gözlerini kendilerine çevirseler de bu 
memleket de millî irade eşkıyalarından teînüz-
lense.» 

(Son Havadis gazetesi, 8 .8 .1962 tarihli 
nüshası, Alp Doğan Şen'in sözleri, Adalet 
Partisi Adıyaman Kongresi.) 

5 . 4 . 1963 O : 1 
Bunları Adalet Partililer kendilerine mal 

ediyorlar mı? (Soldan, kim söyiem&ş? sesleri) 
Alp Doğan Şen. (Gülüşmeler) 

Sistemli bir şekilde gürültüler bütün bu faa
liyetleri yerli yerinde mütalâa edebilmek ve 
hâdiselerin seyri içindeki yerlini tam tesbit 
edebilmek için diğer bir iki hususa daha doku
nacağım. 

Demokrat Parti sorumlularına hayranlık 
gösterileri : 

Geçmiş iktidarın gayrimeşruluğu artık bir 
Anayasa hükmü olmuştur. Buna rağmen D. P. 
iktidarını gayrimeşru kabul etmedikleri için, 
bu iktidarın sorumlularını övmek yolunda, 
gazetelerle, nutuklarla ve her türlü vasıtadan 
faydalanarak yarışa girişilmiştir. 

Bu surefle de 27 Mayısın mesnetleri zayıf
latılmak içlin gayretler (gösterilmiştir. Her ve-

, şilede adları ileri sürülen, resimleriyle daimî 
surette propagandaları yapılan bu kimseler 
için söylenenlerden bir iki örnek verelim : 

«Onlar alınları açık, vicdanları pırıl pırıl 
insanlardır.» 

(Neriman Ağaoğlu, M,eclis konuşması, 
18 . 1 . 1962 tarihli Zafer Gazetesi.) 

«Sizler bu kürsüden Türkiye'nin en büyük 
hatiplerim, içi dışı bir, büyük eserler sahibi in
sanları dinlemeye alışmışsınız.» 

Melâhat Gedik, A.- P. Aydın kongresi, 
23 . 8 . 1962 tarihli Son Havadis Gazetesi.) 

«Plânın tatbiki için şafak vakti inşaat sa
halarını dolaşan Başvekil lâzımdır.» 

('Samsun delegesi Ercüment Basa, A. P. 
Kurultayı, 2 . 12 . 1962 tarihli Zafer Gazetesi.) 

«Size hizmet yolunda ölmek mukaddestir. 
Mesele milletin sevtgisine dayanıp kalplerde ebe
dî Başvekil olarak isim yazdırabilmektair.» 

(Kim, kim sesleri) 
Adalet Partisi Trabzon.- kongresinde söylen

miştir. 
(Kim söylemiş, sesleri) 
(Burhan Apaydın, 16 . 7 . 1962 tarihli Zafer 

Gazetesi.) 
«On yıl Başbakanını bulmuş bağrına basmış, 

burcu burcu koklamış onu.» 
Bunu da Kadri Eroğan arkadaşımız söyle

miş. (gülüşmeler) 
(Kadri Eroğan, Adana mitingi, 7 . 10 , 1962, 

aynen teypten alınmıştır) 
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KADRİ E R O Ğ A N ( U r f a ) ' — Benim değil 

bu sözler. Cevabı hazır. (Gürültüler) 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OGlJZ BEKA-

TA (Devamla) — Arkadaşlar, isterseniz isimle
rini söylemiyeyim. Tekrarına dayanamıyorlar. 

(Söyle, söyle, Millet duysun sesleri.) 
işte bir başkası : 
«Şehitlerimize, hâtıralarımıza bu memleket 

için hizmet etmiş kimselerin hâtıralarına, ölüle
rine hürmetimiz sonsuzdur.» 

(Ali Bozdoğanoğlu, Adana mitingi, 7.10.1962, 
teypten) 

«Millete hizmet eden ve bugün aramızda ol-
mıyan ve ruhlarımızda yaşryan Devlet büyükle
rini huzurunuzda anmayı bir vazife bilirim. Hey
kellerini dikmek zamanı yakındır;» 

(Mustafa Tayyar, A. P. Gediz İlçe Kongre
si.) 

«Bayar'ın İstiklâl madalyasını iade etmek 
zorunda kaldılar.» 

(12 . 9 . 1962 tarihli Zafer Gazetesi.) 
«Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüş-

pala, hafta içinde Kayseri'ye giderek eski Rei
sicumhur Celâl Bayar'a baş sağlığı dileyecek
tir. Celâl Bayar, A. P. Genel Başkanını kabul 
cyliyecektir. Bu seyahate A. P. li senatörler 
ve milletvekilleri de refakat edeceklerdir.» 

( 6 . 1 . 1 9 6 3 tarihli Zafer Gazetesi.) 
(Ortadan, «Ne Reisicumhuru» sesleri.) 
Arkadaşlar, ben sacleee elimdeki metni oku

yorum. 
Görülüyor ki, İhtilâlin mahkûm ettikleri 

kahramanlaştırılmak ve Celâl Bayar'a bir lider 
gibi bakılmak; tabi olunmak istenilmektedir. 
Celâl Bayar'a verilen sözleri ve «Sayın Reisi
cumhurumuz» hitaplarını, heykellerini dikme 
beyanlarını ve nihayet son karşılama törenleri
ni de hatırlıyalım. Bunlar suç değil midir? 
Bunları tasvip ediyor musunuz f 

Af istismarcılığı ve tehditli af talepleri : 
Af, ilk günden beri A. P. tarafından bütün 

memlekette istismar olunmuş, yavaş yavaş teh
dit ve tazyik vasıtası halinde kullanılan bir bü
yük mesele yapılmıştır. 

Bunun asıl gerçek sebebini ise kendileri işte 
açıkça itiraf etmektedirler : 

«Biz affedilmesi istenen insanlara rey veren
lerin reyi ile Meclise gelmiş insanlarız. Şimdi
ye kadar bağrımıza taş bastık. Bu insanların 
affı için sonuna kadar mücadele edeceğiz.» 

5 . 4 . 1 9 6 3 0 : 1 
(Ahmet Gürkan, A. P. Eminönü Kongresi, 

30 . 7 . 1962 tarihli Son Havadis gazetesi.) 
Görülüyor ki, Adalet Partisi, Demokrat Par

tinin devamı imiş gibi, affı kuruluş bünyeleri
nin zarureti olarak memlekette tek dâva yap
mıştır. 

Adalet partisi af kampanyasının birkaç ör
neğini veriyorum : 

«Zindanlarda tek siyasi mahkûmun kalma
ması ilk ve kaçınılmaz şarttır.» 

(Ragıp Gümüşapala, A. P. Büyük Kongresi, 
1.12 .1962 tarihli Zafer gazetesi.) 

«Tarihte siyasi mahkûmlar ve Devlet Baş
kanlarının zindanlarda çürütüldüğü görülme
miştir.» 

(Ragıp Gümüşpala'nm muhtırası, 18.2.1963 
tarihli Hüryol gazetesi.) 

«Vatandaşların bir kısmı siyasi kanaatleri
nin, diğer bir kısmı basın hürriyetlerinin kur
banı olup demir parmaklıkların arkasındadır.» 

(Ragıp Gümüşpala, 16 . 7 . 1962 tarihli Son 
Havadis gazetesi.) 

«Bu devirde zindanlarda kanaatlerinden do
layı hapsedilmiş siyaset adamı bulundurmayı 
Hükümet idaresinde geçer akçe saymak gaflet
tir.» 

(Ragıp Gümüşpala, A. P. büyük kongresi, 
1.12 .1962 tarihli Zafer gazetesi.) 

«Silâhla değil, inançlariyle Anayasayı ih
lâl edenlerin afları tahakkuk etmedikçe Millî 
İrade güdük ifade edilecektir.» 

(Ömer Eken, Elmalı A. P. kongresi, 8.8.1962 
tarihli Tercüman gazetesi.) 

«İzmir'de demokrasi şehitleri anıldı. A. P. 
toptan affı Meclise getirecek. Siyasi affı bir his
si istek telâkki etmek, gafletlerin en büyüğü
dür.» 

(20 . 8 . 1962 tarihli Son Havadis gazetesi.) 
«Af çıkacaktır, bu sizin arzunuzdur, Mille

tin arzusudur, Milletin arzusu tahakkuk ettirile
cektir, bu arzunun karşısına hiçbir kuvvet çı-
kamıyacaktır.» 

(Orta sıralardan kim söylemiş, sesleri.) 
(Ragıp Gümüşpala, A. P. Mersin İl Kon

gresi, 9 . 9 . 1962 tarihli Son Havadis gazete-
si.) 

«Siyasi af millî irâdedir.» 
18.. 8 . 1962 tarihli Son Havadis gazete

si.) 
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«Miletin bu iradesine asla set çekilcmiye-

eektir, af elbette tahakkuk edecektir. Bu önün
de durulamaz, bir seldir, veya buna karşı ge
lenlere.» 

(Ferruh Bozbeyli, Silivri A. P. kongresi, 
31 . 7 . 1962 tarihli Son Havadis gazetesi.) 

«Af merhamet için değil, milletin arzusu ola
rak tahakkuk edecektir.» 

(Ragıp Gümüşpala, A. P. Altındağ kongre
si, 23 . 7 . 1962 tarihli Zafer gazetesi.) 

«Sana soruyorum, İnönü, affı sen mi çıkara
caksın, millet mi ?» 

(RaJgıp Gümüşpala, A. P. Çorum Kon
gresi, 14 . 8 . 1962 tarihli Zafer Gazetesi) 

Bu belgeler ve pek çok benzerleri göste
riyor ki, af konusunun memlekette huzuru 
bozucu bir hale sokulduğu bir yana; zaman
la af, bür millî atıfet olarak değil; bir hak
sızlığın telâfisi, bir tehdit ve zorlama yoluyla 
istenilmeye başlanılmıştır. 

Bu tutum, bu zihniyet doğru mudur"? 
T. B. M. Meclisini ve demokrasiyi zayıflat

ma gayretleri : 
Şimdi, üzerinde titrediğimiz demokrasimiz 

ve millî iradenin gerçek mümessili olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisini zayıflatmak gay
retleri hakkında da bâzı örnekler vereceğini : 

Bütün bu çabalar nihayet; 27 'Mayıs İhti
lâlimi gayrimeşru göstermede, bugünkü de
mokratik Anayasa nizamını küçük düşürme
de son derece ileri gidilerek demokrasimizi 
ve T. B. M. Meclisini çürütme cesaretine kadar 
vardırılmıştır. 

İşte misalleri : 
«Biz millî hâkimiyet uğruna baş koymuş, 

millî hâkimiyeti 'kendine düstur edinmiş, mil
lî hâkimiyetten başka, hattâ millet reyinden 
başka surette iktidara geLmiş olan hiçbir kuv
veti kabul etmiyoruz.» 

(Ali Bozdoğanoğlu, Adana mitingine ait 
teypten, 7 . 10 . 1962) (Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin ar
kadaşlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BERA
TA (Devamla) —• Yani, milletin reyinden baş
ka suretle iktidara gelen 27 Mayıs iktidarını 
da kabul etmiyorlar. (Gürültüler, «olurmu öy
le şey» selsleri) Şimdi daha barizlerini vere
ceğim : 

5 . 4 . 1963 O : 1 
«Bâzıları Senatoya Anayasanın bir mad

desi mucibince Temelli .Senatör olarak girmiş
lerdir. Bir kısmı Cumhurbaşkanı kontenjanı 
ile girmiştir. Bir kısım kimseler nispî seçi
min lû'tfu ile girmişlerdir. Yani bunlar millî 
iradeye dayanmazlar. Millî irade hâkimiyetine 
karşı duracaklara milletin direnme hakkı var
dır.» 

(Ferruh Bozbeyli, Çatalca A. P. kongresi, 
.18 . 7 . 1962 tarihli Son Havadis Gazetesi) 

Bugün Türidye Büyük Millet Meclisinin 
bünyesi Anayasamızla böyle .kurulduğuna gö
te, bu sözler Meclisin meşruluğuna karşı de
ğil. midir?. 

«Bugün hakikati bütün dünyaya ilân edi
yoruz ve diyoruz ki, bugün memleketimizin 
demokratik rejimle idare edildiğine inanmıyo
ruz.» 

(Gökhan Evliyaoğlu, 10 . 3 . 1962, A. P. 
Adana mitingi, teypten) 

«Geri kalmış ülkelerin bâzılarında filler, 
bâzılarında ise eşekler yüzünden demokrasi 
düzeni allak bullak oluyor.» 

(21 . 11 . 1962 tarihli öncü Gazetesi, Ter
cümandan naklen) 

«Sen bu cemiyetin içine tükürmessin de ne 
yaparsın? Milletin çoğunluğuna bir avuç azın
lığın hükmetmesi beni deli ediyor . . . » 

(Muammer Dirik, 5 . 1 . 1963 tarihli Hür-
yol Gazetesi) 

«Dün vatandaş hak ve hürriyetleri gasbe-
dilıdi iddiaısiiyle sephalar kurulan bu memleket
te bugün her türlü hürriyetler zincire vurul
du.» 

(26 . 1 . 1963 tarihli HüryoH Gazetesi) 
«Türk Milleti bugün antidemokratik ka

nunların himayesine sığınan bir Hükümetle 
idare edilmektedir.» 

(C. H. P. sıralarından kim kim sesleri) 
(25 . 3 . 1963 tarihli Hüryol Gazetesi) 
«Gerçekten bozkır kurağmdayız, bu kurak 

toprak 27 Mayısın o süngülerle desteklenmiş, 
süngülere bel bağlamış demokrasi fideciğin gö
rünüşte kurutmak üzere. 

Aydınlarımızın büyük bir bölüğü, Türki
ye'de demokrasinin bir yürümez rejimi olduğu 
kanısına gittikçe artan bir hızla varıyorlar.» 

(15 . 6 . 1962 tarihli öncü Gazetesi) 
Ve nihayet bütün bunlar bir hükme bağlanı

yor : 
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«Aranılan demokrasi A. P. tarafından getiri

lecektir.» 
(Ortadan kim söylemiş sesleri) 
(Celâl Brtıığ, A. P. Eyüp kongresinde söyle

miştir.) 
(30 . 7 . 1962 tarihli Tercüman gazetesi) 
«Ne kadar tertiple, hile ile, dalavere ile koa,-

lisyon tazyikleriyle ve başka kuvvetlerin tertip-
Leriyle, ne olursa olsun iş başına geçmiş bu kim
selerin....» 

(Ali Bozdoğanoğlu, Adana mitingi, teyp
ten, 10 . 3 . 1963) 

Ve devam ediyor. 
«15 Ekim seçimlerinden sonra teşekkül eden 

Türkiye Büyük Millet Meclisi maalesef tepeden 
inme baskıların altında kalmış, Reisicumhur se
çimlerinden bağlıyarak bugüne kadar tavizler 
veregelmiştir.» 

(Gökhan Evliyaoğlu, 10 . 3 . 1963, A. l\ Ada
na mitingi, teypten) 

«Görüyorsunuz ki, bu memleketin kaderini el
lerinde tutanlardan, Devlet Reisi Makamına yük
selmiş zat da tıpkı ibu paralelden konuşuyor ve 
diyor ki, A. P. iktidara gelirse, kendi bildiğini 
yapabileceğini zannetmiyorum. Bu alenen, res
men Türkiye Büyük Millet Meclisine tazyik ic
ra etmektir.» 

(Gökhan Evliyaoğlu, 10 . 3 . 1963, A. P. Ada
na mitingi, teypten) 

Bu sözlerle beraber misiniz 1? 
Din istismarcılığı : 
Muhterem arkadaşlarım, safha safha bâzı ay

dınlıklara kavuşuyoruz. Orada her devirde is
tismara alet edilen bir de din konusu vardır. Bu 
konuya elbette ki, kayıtsız kalınamaz. A. P. si 
hükmi şahsiyetine mal edilen din istismarcılığı 
da yapılmıştır. Bunun da birçok delillerinden 
yalnız birkaçı üzerinde duracağım : 

«O mukaddes kitap terk edilirse, bu memle
kette ezan sesi kesilirse, ey İsmet Paşa diyelim, 
Moskof nidaları yükselir.» 

(Kadri Eroğan, 10 . 3 . 1963, A. P. Adana mi
tingi, teypten) (Gürültüler) 

«Koca Amerikanın Başkanı Kenedy çocukla
rını alıp her pazar kiliseye gider. Kraliçe Eliza-
betb'de öyle. Fakat ben şimdi lâik bir Türkiye'de 
dinden bahsetsem, İsmet Paşa diyecek ki, haydi 
Eroğan içeri.» 

(A. P. Büyük kongresi, 2 . 12 . 1962 günlü 
Zafer Gazetesi) 

5 . 4 . 1963 O : 1 
«1950 senesine kadarki, zamanda köyde ho

ca yoktu. Türkiyede Müslümanlık kalmamıştı. 
Nur içinde yatsın Menderes...» 

( 9 . 8 . 1962 tarihinde Reşat özarda'nın Or
hangazi kazasına bağlı M. Sölöz köyünde yaptı
ğı konuşma) 

Şimdi arkadaşlarım, din istismarcılığı ile il
gili bir konuyu daha sizlere intikal ettireceğim : 

Mevlût okutmak Müslüman Türk topluluğu
nun dinî geleneklerindendir. Buna hiçbir kimse 
bir şey diyemez. Fakat aşağıdaki misaller mev
lût okutmanın da hangi ölçüde din istismarcılığı 
haline getirildiğinin delilleridir : 

Bayan Reşide Bayar ölmüştür. Bu hâdisenin 
A. P. ile parti olarak bir ilgisi yoktur. Buna rağ
men cenaze töreninin nasıl istismar edildiğini 
hatırlarsınız. Şimdi buna yeni istismar örnekle
rini ekliyeceğim.: 

«istanbul'da Fatih Camii ile, Üsküdar İskele 
camiinde Adalet Partisi Gençlik Kolu, mevlû-
dü Şerif kıraat ettirmiştir. Mevlûtta; Sadi Ka
vur, Rıfkı Zorlu, Bayan Dülger, Harika Yardım
cı, Süreyya Ağaoğlu, Günseli Tunca, Bayan Kır-
dar ve kızı ve Berrin Menderes ile Zorlu ailesi
nin de bulunduğu ve Polatkan'ın eşi Muahhar 
Polatkan'm heyecan ve üzüntüden bayıldığı.» 

Teferruatı ile yazılmaktadır. 
(Tasvir gazetesinin 17 Eylül 1962 günlü nüs

hası) 
«Evvelki gün Adalet Partisi... tarafından 

Gemlik'te de Mevlûdü Şerif kıraat edilmiştir.» 
(Kayseri, 5 . 2 . 1962 günlü Devrim gazetesi) 
Şimdi aynen gene okuyorum : 
«Reşide Hanımefendi için mevlût okutuldu» 
Eski Reisicumhurumuz Celâl Bayar'ın Refi

kası Reşide Bayar Hanımefendinin ruhuna ithaf 
edilmek üzere Adalet Partisi Adana İl İdare Ku
rulu tarafından Ulu Camimde okutulan mevlû
dü Şerif.» 

( 3 . 2 . 1 9 6 3 günlü Zafer gazetesi) 
«Adalet Partisi Bursa İl Başkanı Sabri To-

lon tarafından Ulu Camiinde okutturulan mev
lût» 

Ve bize gelen haberler odur ki, memlekette 
kendileri ve partileri adına Bn. Reşide Bayar 
için muhtelif yerlerde Mevlût okutulmuş, böyle 
bir şey var mı, sorabilir miyim ? 

(Gürültüler) 
Şimdi söyliyebilir miyiz Reşide Bayar için bu 

mevûdlar A. P. adına mı okutuluyor? Cevap ve-

— 18 — 
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rebilirseniz söyliyeceklerimiz var. (A. P. sırala
rında («Kürsü sırası bize de gelece'k» seslen) 
öyle ise bu bahiste de bir olayın derinliğine ine
lim, bakalım cevap verebilecek misiniz? 

1. Reşide Bayar'm ölümü üzerinde A. P. 
Kayseri İl Teşkilâtı da 17 Şubat 1963 Pazar gü
nü Holat Camiinde mevlût okutmuştur. 

2. Mevlûdu okuyanlardan, Atpazarı Camii 
imamı Hasan Çmkılıç, Sümer Camii İmamı Salih 
Tabak ve A. P. li olup Sanayi Çarşısı Camiinde 
fahrî imamlık yapan Fatih Şakiroğlu'nun alı
nan ifadelerine nazaran kendilerine A. P. ti İda
re Kurulu üyelerinden Ziya Silâhtaroğlu ile Atıf 
Gözübüyük'ün bu işi verdiklerini ve ücretleri 
karşılığında da İmam Hasan'a 50, Salih Tabak'a 
25 liranın Atıf Gözübüyük eli ile ödendiği, mev-
lûtta halka dağıtılan şekerin Şekerci Osman'
dan 100 kilo olarak, 275 lira ödenerek alındığı 
ve, 

3. Şekerin, Şekerci Osman'ın tesbit edilen 
ifadesine göre çırağı eli ile parti il merkezine 
gönderildiği, bu şekerlerden 100 külahı ihtiva 
eden 5 kiloluk kısmının il idare kurulu üyeleri
nin ceza evine götürdükleri, Celâl Bayar'a veril
mek istenildiği, Ceza Evi Müdürlüğü tarafından 
ziyaretlerinin reddi üzerine ceza evi personeli 
tarafından şekerin Celâl Bayar'a verildiği, 

4. Bu durumun 19 Şubat 1963 Hâkimiyet, 
21 Şubat 1963 tarihli Erciyas Postası gazetele
rinde ve 19 Şubatta Emel, 21 Şubat tarihli Dev
rim adlı mahallî gazetelerde yayınlandığı görül
mektedir. Bilhassa 23 Şubat 1963 tarihli A. P. 
taraflısı Devrim gazetesinde : 

«A. P. lilerin Reşide Bayar Hanımefendinin 
mevlûdunda hazır bulunanlara teşekkürü.» Baş
lıklı büyük puntolu bir tebliğ yayınlamıştır. 

Biraz sonra fotokopisini de vereceğim. 
Şimdi gazetelerde çıkanlardan, Devrim ga

zetesinin 21 Şubat 1963 tarihli sayısında çıkan ve 
biraz sonra takdim edeceğim fotokopisini aynen 
okuyorum : 

«Reşide Bayar Hanımefendinin mevlûdünde 
hazır bulunanlara A. P. nin teşekkürü» başlığı 
altında çıkan yazıda şöyle denilmektedir : 

«Partimizin merhum Reşide Bayar Hanım
efendinin ruhuna atfen okuttuğu mevlûdu Şe
rifte hazır bulunanlara ve mevlûthanlarla hafız
lara teşekkürlerimizin iletilmesine gazetenizin 
tavassutunu rica ederiz. 

Adalet Partisi.» 

5 . 4 . 1963 O : 1 
Bundan sonra Anayasamızın 19 ucu maddesi

ni gözden geçirelim; bu madde de : 
«Siyasi ve şahsi çıkar veya nüfuz sağlamak 

amacı ile her ne surette olursa olsun dini veya 
! din duygularını veya dince kutsal sayılan şey

leri istismar edemez. Bu suçu işliyen dernekler 
kapatılır.» 

Anayasamızın bu açık maddesi karşısında, 
, yukarıda arz edilen din istismarcılığının müda-
i l'aa edilir tarafı var mıdır? Bu hareketler kanun 
j dışı değil midir? Bunu tasvip ve izah etmek 
1 mümkün müdür? 

Gençliğe hakaret : 
Muhterem arkadaşlarım; nihayet, 27 Mayıs 

. Devrimine bekçilik etme ve buna karşı olan ha-
! reketlere direnme görevini benimsemiş olan genç-
i lige ve Adalet Partisinin bu hareketlerine cep-
ı he alanlara toptan ve sistemli bir şekilde «ko-
! minist» damgası vurulmuştur. 
j Şu örneklere bakınız : 

«Bu memlekette Rus parası ile parti merkezi-
i nıize bomba koyanlar vardır. Hak ve hürriyetle-
I rinizi korumaya hazır mısınız?» 
| (Ali Bozdoğanoğlu, 8 . 10 . 1962 günlü Ada-
i let gazetesi) 
1 «Bt^ memleketin kaderi, yalnız Sıhhiye ve Kı-
ı zılay arasında ki, kozmopolit, dejenere, perişan, 

memleket realitelerini bilmiyen, milletin ıztıra-
ı bini görmemiş olan, bozulmuş, Türklük'ten sıy

rılmış, vatan kaygusundan uzak, sokakta üç 
i beş gazete kâğıdı yakan, seslerini, kudurmuş 
ı köpekler gibi salyalarını sokağa döken in sanla -
i nıı hareketlerine mi bağlı kalacaktır?» 
{ (Ortadan kim, kim sesleri, gürültüler) 

(Ali Bozdoğanoğlu, 7 . 10 . 1962 Adana mitin-
I gi, teypten) 
1 Orduva saldırış : 
I 

i Arkadaşlarım, bundan sonra müsaade eder-
1 seniz isim söylemiyeceğim, çünkü daha ağır şey-
i leri göreceksiniz. (Gürültüler, söyle, söyle sesleri) 
| Bütün bunlara, şerefti ordu mensubu sübay-
\ lara saldırışları da ilâve ediniz. 
j «tkide. bir 27 Mayısa hususi mânalar verme-
i ye çalışarak orduyu tahrik etmek istiyenler de 
i hep boşlukta kalacaklardır.» 
1 (28 . 4 .1962, Gökhan Evliyaoğlu Yeni İstan-
I bul gazetesi) 
i «Reisicumhurun, Başvekilin, ordunun, askerî 
< cuntanın geçmişini» 

— 19 — 
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«Yakında belâlarını bulacaklar. 27 Mayısı 

dalıa sabahından tasvibetmedhıı. Dünya kabul 
etse dahi ben kabul ctmiyeecğim...» 

(Orta sıralardan mebus ıuu bu adanı, kini bu 
adanı sesleri) 

«İhtilâl sabahı askerlik şubesine giderek, 
cephane deposunu boşaltmak istedim. 50 bin ki
şi toplıyabilirim» (Orta sıralardan kim kim ses-' 
leri) 

BAŞKAN' — Arkadaşla)' müdahale etmeyin 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (Devamla) — Söyliyeyiın mi arkadaşlar?.. 
(Orta sıralardan, söyle söyle sesleri) 

A. P. Aydın Milletvekili Kesat özarda.. (Gü
rültüler) 

( 8 . 8 . 1962 günü Küçük Kumluca köyünde 
(Gemlik) yaptığı konuşmadan.) 

Şimdi daha dinleyin ve şu. sözlere bakın ar
kadaşlar. «Ordu nedir? Ayağına pabuç alanıı-
yanlar orduya intisabeder, bunlardan-korkma
yın.» 

(Ortadan, kim, kim, sesleri) 
(Bursa'n m Orhangazi kazasına bağlı Müs-

lümsölöz köyünde yapılan konuşmadan, 8 . 8 . 
1962, Reşat özarda.) 

(Gürültüler, soldan; «bunlar gizli celsede 
konuşulur.» sesleri) 

A. P. li bir arkadaş utanıyor ve «bunlar an
cak gizli celsede söylenelbilir.» Diyor. Halbuki 
onlar bunları aleni söylemişler (Ortadan, şiddet
li alkışlar ve bravo sesleri) 

BAŞKAN — Vazifeli idareci üyelere ve va
zifeli emniyet memurlarına tebliğ ediyorum. Sa-
miin arasında tezahürata iştirak edenler var, 
bunlara izin vermiyeceksiniz. Ve vazifelilere 
tevdi edeceksiniz. Samiinden rica ediyorum, 
müspet, menfi her hangi bir tezahüratta bulun
mamaları lâzımdır. (Alkışlar) Devam buyurun, 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(Devamla) — Şu örneklere bakınız : «Yani; sö
zün, emrin, iradenin, millette olduğunu ancak, 
sen emrettikçe yapacağım, adın vali de olsa, pa
şa da olsa, Başbakan da olsa, Reisicumhur da 
olsa milletin huzuruna gelip kelle kırıp, diz çök
türmek ancak demokrasi ile mümkündür, işte 
bunu senin elinden almak için, bâzı bedbahtlar, 
bâzı gafiller, yine tomsonun ucunu göstermek 

istiyor. Ama, bu millet bu defa toınsonu alırsa, 
onu tepesinde kıracak ve yedi sülâlesini hâk- ile 
yeksan edecektir... Aziz Adanalılar, millet ola
rak Atatürk'ün Samsun'a, çıktığı şartlardan «la
lı a, ağır şartların içindeyiz.» 

Ve nihayet hükümlü Celâl Bayarîn Anka
ra'ya gelişinde, Genelkurmay Başkanlığı ve Ha
va Kuvvetleri Kumandanlığı önünde yaptırılan 
küstah hareketleri düşününüz. Umarım ki, bun
ları Sayın Millî Savunma Bakanı arkadaşım siz
lere arz ve izah ederler. 

(Kim yapmış bu konuş mayı"? sesleri) 
Hangisini, (Adana'daki konuşmayı sesleri.) 
Sayın Kadri Eroğan... (Gürültüler...) (A. P. 

Urfa Milletvekili Kadri Uroğan'm 7.10.1962 
günü Adana'daki konuşması - Teypten aynen 
alınmıştır.) 

Şunu da ifade edeyim ki, aleni celsede oldu
ğu için teyplerle zaptedilmiş. Teyp var, sesi za
bıtlarda vardır, inkâra imkân yok. 

Demokrasiye ve Devlete karşı ayaklanma 
tahrikleri : 

Arkadaşlarım; bütün bu hava yavaş yavaş 
memlekette bir vasati hazırlamaktadır. Şimdi, 
bu vasatın adını da ifade edebiliriz. Bu memle
kette vatandaşlar arasında bir siyasi düşman
lığı, kuvvete başvurma ve ayaklanmayı teşvik, 
Anayasa ve kanun dışı gayretler nihayet yeni 
bir ihtilâl tahriki cüretine kadar vardırılmıştır. 

Aşağıdaki vesikalar tüyler ürpertici bir zih
niyeti açığa, vurmaktadır : 

«Bunlar bilmezler ki, bu memlekette 20 mil
yon A. P. li hak ve hukukunu yumrukla müda
faa edecek durumdadır. Maatteessüf söylüyo
rum, 1961 Anayasası A. P. Hicri koruyamamak
tadır. Yine maatteessüf, Anayasaya muvazi çı
kan Türk kanunları A. P. filerin hakkını, huku
kunu korumuyor. Arkadaşlarım, bize düşen bir 
vazife var. Biz, yaşama mesuliyetimizi ancak ve 
ancak yumrukla alacağız. Arkadaşlar sizlere 
söylüyorum, müteyakkız olunuz, tedbirli olunuz, 
biz hakkımızı hukukumuzu, yaşama hakkımızı 
yum ruğumuzla al acağız..» 

«Hakkımızı hukukumuzu alacağız, arkadaş
larım, müteyakkız olunuz, her günün kanlı gün 
olacağını düşünün» (ortadan kim 'kim sesleri.) 

Söyliyeyiın mi arkadaşlar? (Söyle, söyle ses
leri) 

(Mehmet Öztürk, Ceyhan A. P. İlçe Başkanı. 
7. 10.1962 günlü konuşmasıı teypten) 

so — 
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İşte başka örnek' : 
«Onun dışında sen tertiple bu memleketi de

mirperde gerisine düşürme gayretleri peşinde 
koş, ondan sonra bu millet dursun değil mi? 
Onun için sizleri ey ehli vatan kalkın, kalk ehli 
vatan diye, yeni bir seferberliğe, yeni bir mü
cadeleye, Kuvayi Millîye ruhu içerisinde birliğe 
ve beraberliğe davet ediyorum.» (Ortadan, kim, 
kim sesleri) 

(Ali Bozdoğanoğlu, Adana Milletvekili 7 . 10 . 
1962 tarihli Adana konuşması, teypten) 

«§imdi tekrar ediyorum, bu tehlike çanı artık 
memlekette çalmıştır. Onun için herkes eteğinde-
ki taşı dökecek ve mübarek vatanı bu baba, de
de yadigârını korumak, ilerdeki nesillere emanet 
etmek için hepimiz bir şafak vakti, bu memleket
te iktidarı gasbetmek sevdalıları sokağa çıktığı za
man, onları topunuzla, onları yumruğunuzla, on
ları elinize kaptığınız bir odun parçası ile, onla
ra satırınızla, keserinizle, bıçağınızla, hattâ ku
cağınızda taşıdığınız mavzerinizle, tabancamız
la karşı koyacaksınız; hiçbir zaman toptan, tü
fekten, tayyareden, tanktan yılmıyacaksınız. 
Türk milleti bunda âciz değildir, ahdımıza sa-
dıkız, yeminimize 'devam ediyoruz, mücadele
mizde azimliyiz.» (Kim kim, sesleri) 

(Ali Bozdoğanoğlu, teyptedir, aynen okuyo
rum.) 

«.... Onun için siz Türkler korkmayacaksı
nız, karşınızdaki kuvvet ne kadar zalim olursa 
olsun, ne kadar gaddar olursa olsun, ona kar
şı onun topuna tüfeğine, icabında tankına, tay
yaresine. karşı yiğitlerimizin bomibaısmı çıkarıp 
atacaksınız.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Meşru bir Anayasa temeli üzerine kurulmuş 

bir parlâmeınto seçiminde mücadelemin dili bu 
değildir. Sokaklarda, tank, tayyare ve mavze 
re karşı vatandaşın teşvik edilmesinin bir mâ 
naşı olsa gerektir. 

Şunlara bakınız : 
«Kapı komşunuz da olsa, ilk defa hapsedi-

leceiklerdir, ilk defa sokakta süründürülecekler 
ve memlekette sokağa dökülmenin ne 'olduğu
nu, millet hakkının nasıl alınacağını, tarihin 
kaydetmediği en çetin sahnelere mâruz kalarak 
»bizzat göreceklerdir. Ve icabında taşa taşla, 
topa topla, ((Biliyorsunuz top şahıslarda değil- I 
dir.) Silâha silâhla, mukabeleye hazır olmanızı / 
bilhassa tekrar ediyorum.» (Kim kim, sesleri) 

5 . 4 . 196â 0 : 1 
(7.10.1962, Adana A. P. mitinginde Adar 

na Milletöveflrili Ali Bozdoğanoğlu.) (Gülüşme
ler.) 

«Okuduğum bu parçalar arkadaşlarım, bir 
memlekette, idarenin ne kadar gaflet, dalâlet 
ve milletin hayatı için hiyanet İçerisinde oldu
ğunu .göstermeye kâfidir.» 

Ve şlöyle devam ediyor : 
«IBu şekilde dâvasına imanla sarılmış, heye

canla sarılmış, kadını ile, kızı ile, çocuğu ile 
ayağa kalkmış bir milletin karşısında durul
maz ;; dâvanıza sahibolacaksmız. Her yerde, her 
sabah, her türlü tehlikeye ve ihtimale fcarşı 
hazır mısınız? Adanalılar.» 

Bunlar da Ali Bozdoğanoğlu serisinden. 
(G-ül'üşmeler) 
' (10.3 .1963 tarihli Adana konuşması, teyp

ten. ) 
«Eğer bir sabah kalktığınızda (Dikkat, dik

kat, dikkat) diye bir ses duyarsanız, buna inan
mayınız. Buıgünkü şartlar bir ihtilâlin olması
na müsait değildir.» 

Bu konuşma bakınız nasıl devam ediyor : 
«Ancak A. P. aleyhine bir ihtilâl .vuku bul

duğu takdirde ateşli ve ateşsiz bütün silâhları
nızla bu ihtilâli yok edim.» 

«•Bundan 'böyle hiç kimse orduya ve gençli
ğe tesir edemiyerektir.» 

ıSaym Başvekil için söylenenler de hazin
dir : 

«Sağır Sultan direksiyona geçmiş, gemiyi 
felâkete götürüyor.» 

(Orhan Süersan, 19 .3 .1968 tarihinde Ma
nisa'nın 'Muradiye Bucağındaki konuşması) 

«!Bu memlelketm büyüklü, küçüklü bu ka
dar idareci ve aydınları, bu kadar kendilerini 
kurtarmakta geciktikleri takdirde, asıl halk 
ayaklanmalarının kapısını ardına kadar aşmış 
'olacaklarını unutmamalıdırlar.» 

(16 . 8 .1962 tarihli Son Havadis Gazetesi, 
Başmakale.) 

«Bize öyle gelir ki, bu oyun înlönü'nün ihti
lâlle halk arasında ezileceği ıgüne kadar cleivam 
edecek ve Sonunda millî irade kendisine zıt her 
kutbu yere sermesini bileceiktlir.» 

(!Bu da Nedim Evliya arkadaşımızın, Ada
let Gazettesi, 12.3.1063.) 

«ıMemlekete eserler kazandıran Menderes'in 
heykelini en ufak köylere kadar dikeceğiz. Bir 
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Menderes onbeş Inlönü eder. (Menderesi idam I 
edenlerden ve buna sebebolamlardan hesap so
racağız. Pek yakında memlekette ihtilâl ola
cak, radyolardan alo alo ve dikkat seslerini du- J 
yunca korkmadan, kazma ve kürekle derhal 
dışarıya fırlayıp mukabele ediniz. ismet inönü 
1950 yılından evvel Köy Enstitülerinden bir 
sürü piç yetiştirip memlekete dağıtmıştır.» 

Türk öğrenimine karşı hu iftira nasıl söyle-
nebilir? 

(Ortadan, küm sesleri)' 
(8 .8 .1962 günü Orhangazi'nin Aşağı Şölöz 

köyünde A. P. Aydın Milletvekili Reşat özarda 
söylemiştir.) 

«Sanmaymki, Tedbirler Kanunumdan kor
kacağım. toptan tüfekten korkacağım, 'sanma
yın ki, katilden, zalimden korkacağım. Biz, bu 
yola baş koyduk, bu Demokrat Partinin görü
şüdür, pardon A. P. nin diyecektim. Ama aslını 
sakhyan nâmerttir.» 

(Ortadam, kim sesleri) 
Şimdi arkadaşlarım, isterseniz, bunların hep

sinin vesikaları vardır, isimlerini okumıyayım, 
daha rahat konuşurum, siz de daha rahat din-
liyeceksdniz. 

(isimleri söyleyiniz, zabıtlara geçsin, ses
leri) 

Okuduğum metin, A. P. Genel Konigresinde 
ihsan Ataöv tarafından söylenmiştir. Şimdi bu
rada bir sualim var, A. P. Genel Konigresinde 
konuşulmuş, bu demektir kî, şahidi çok, A. P. 
nin aslı hakikaten D. P. midir? Bu görüşü, bu 
tahrik edici metni parti olarak benimsiyorlar 
mı arkadaşlar? 

Ve nihayet bu gayretler çok ağır cüretlere 
kadar ulaşmıştır : 

«D. P. usulsüz kapatılmıştır. Adnan. Men- I 
deres'in duruşması göz yaşlan içinde cereyan 
etti.» Başlığı altında Hüryol Gazetesi 1 5 . 9 . 
1062 tarihli ve 94 sayılı nüshasında : I 

«Ey Millî Birlik diye anılan haddini bilmez 
serkeşler ve onların isyanını hukuk içine alan 
hocalar ve ey bütün bu cinayetleri aksi taraf
tan 'tescil eden hâkimler, kahrolunuz. Sizin ye
riniz zindandır. Sonunuz yok edilmektir. Maz
lumların ahi bir gün elbet müıstecaibolacak ve 
siz günahlarınızın cezasını çekeceksiniz.» 

Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun birlikte 
bulundukları büyük boydaki resimlen de bu 
ya.zıyı tamamlamaktadır. | 
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Nasıl bedava dağıtıldığını hâlâ anlıyamadı-

ğımız Hüryol Gazetesi Adliyeye intikal etmiş
tir. Memleketin bugünkü şart lan içinde bun
lar ağıza alınacak sözler midir? Söylenirse, bun
da hiçbir maksat yoktur diyebilir misiniz? 

Bunları, muhterem arkadaşlarımız tasvibedi-
yorlar ve benimsiyorlar mı? 

Sayın arkadaşlanm, 
işte, son olaylara bu basamaklardan geldik; 

son olaylar, daha evvel yakılmış olan ateşin, 
göze görünen dumanlandır. Bu itibarla, »on 
olaylarla ilgili kısa mâruzâtımı yapmadan ön
ce, Hükümet olarak, bir iki noktayı tesbifcte 
zaruret görmekteyiz. 

Her şeyden evvel §u hususları samimiyetle 
belirtelim ki, kanun dışı hareketleri, cana ve 
mala taarmzları Hükümet olarak tasvilbetmek-
te değiliz. Bu esas kaidedir. Bu itibarla, son 
olaylarda, kanunlara aykırı bütün hareketler 
tesbit edilerek Adalete intikal ettirilmiş ve et
tirilmektedir. Bu sözleri son <ola,yları izahın ba
şında ifade ettikten sonra, şimdi Celâl Bayar'-
m ceza evinden çıkışı ve Ankara'ya gelişine ka-
darki bildiğiniz gazete malûmatını bir yana bı
rakıp, mevzuun bâzı önemli noktalannı belirt
meye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, hep biliyorsunuz, 
hükümlü Celâl Bayar sıhhi şartlar neticesi 
evinde tedavi edilmek üzere ve altı ay süre ile 
122 Martta Kayseri Ceza Evinden çıkanlmıştır. 
Bu münasebetle kendisine ilk anda bir ihbar yah 
pılnııtır. Bu ihbar, hükümlü Hadi Hüsman'm ha
nımı tarafından, ağhyarak, «Arkadakileri dü
şününüz» denilmek suretiyle bir insani ihtar 
•olarak Kayserimde yapılmıştır. Bu andan itiba
ren, Baıyar'a düşen şu idi : Benim artık Türk 
Milletinim saadetinden, vatanımın selâmetinden 
başka bir isteğim kalmamıştır, köşemde tedavi. 
olacağım, deyip sessizee eıvine gitmesi gere
kirdi. 

Fakat kendisi böyle yapmamış ise, bunun 
sebepleri vardır. Çünkü, bugüne kadarki Kay
seri ziyaretlerinde Celâl Bayar'a birçok ümit
lerin telkini suretiyle onda da bâzı hevesler 
uyandırılmış olacaktır. 

Beklenirdi ki, A. P. sinin de, ceza -evinden 
çıkam ve geçmiş devrin baş suçlusu olarak hü
küm giyen bir zata karşı tutumu çok ihtiyatlı 
olsun. Diğer taraftan A. P. liler cidden, samimî 
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olaraik bir siyasi affı istiyorlarsa, son derece ba
siretli hareket etmesi lâzımdı. Ve bir hususi 
maksat (gütmüyorlar idiyse, şimdi arz edeceğim 
mühim 'hataları da yapmamaları icabederdi. 

Arkadaşlarım, görünüş odur ki, bâzı A. P. 
ii arkadaşlarımız, şimdiye kadar ana batları ile 
arz ve izafhma çalıştığım hazırlıkların bir zir
vesine gelindiğini zannetmişlerdir. Bu itibar
la bu hâdise sureti hususiyede istismar edil
miştir. Herkes bilir ki, bizim memleketimiz de 
halkı bir toplıyan olmazsa toplanmaz. Nitekim, 
bu hâdisede de böyle olmuştur, önce Genel 
Başkam bir konuşmasında şunları söylemiştir : 

•«vatandaş yekvücudolarak Kayseri ile alâ
kadardır. Milletin bu temayülüne uymak her
kesin vazifesidir. Bizim bu mevzu ile alâkamız 
devam edecektir.» (Ragıp Gümüşpala) 

ıSomra, daba işin başından beri kendi büyük 
meseleleri >olarak taki'bettikleri bu konuda A. P. 
si Genel Merkezi de acele iki karar aldılar. Bi
rincisi, Ege seyahati programı henüz bitmemiş 
bulunan Kagıp Gümüşpala'mn hemen Ankara'
ya avdeti, 

ikincisi, Kayseri'ye parti adına bir geçmiş 
olsun, karşılama ve birlikte gelme heyeti seçil
mesi ve bu seyahatin tanzimi. 

Bu kararların derhal tatbikine geçildi. Ge
nel Başkan seyahat programını bırakıp hemen 
Ankara'ya döndü. 

'Şimdi gazeteden okuyorum: «A. P. Genel 
İdare Kurulu toplantısında aldığı bir kararla 
Genel 'Sekreter Orhan Süersan, Milletvekillerin
den Vedat Ali Özkan, Reşat özarda ve Meh
met Ali; Aytaş'tan müteşekkil bir heyeti Kay-
seri'ye göndermiştir. 

Heyet Bayar'a parti adına geçmiş olsun di
yecektir. A. P. liler bugün saat 14,00 te hare
ket etmişlerdir.» (Hürriyet Gazetesi, 23 Mart 
1963) 

Bu suretle de, A. P. resmî bayrakları filâ-
ma ve dövizleriyle açıktan karşılama ve uğur
lamalara başlamıştır. (Bu münasebetle A. P. 
Teşkilâtını temsilcn, ayrıca Kayseri, Adana, 
Niğde, Yahyalı, Yeşilhisar, izmir ve içel'den A. 
P. İi heyetler gelmiş, Bayar'a resmen geçmiş ol
sun demişler ve şehirde de gösteriler tertib-
etmiışlerdir. Aynı gün akşamı Kayseri'de Tu
ran Palas Otelinde saat 20 de Kayseri A. P. 
İl idare Kurulu tarafından bir akşam ziyafeti 
tertibedilmiştir. Her hangi bir şekilde inkâra 
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kalkılarak müşkül bir vaziyete düşmemeleri 
için A. P. sine aidolan bu resmî davet mektup
larının fotoğraflarını takdim edeceğim. 

Bu ziyafetteki konuşmalar mahrem tutul
maya çalışılmıştır. Duyulanlar şunlardır : 

«1950 - 1960 devresi bu memlekette refah 
devresidir.» (Orhan Süersan) 

«'Kana kan isteriz. Yapılana yapılacaktır. 
Kısasa kısas ve Reisicumhurumuz.» sözleri. 
(Mehmet Ali Aytaç) 

Bunları deftere kaydetmekte olan bir ga
zeteci ise hırpalanarak dışarı çıkarılmıştır. Zi
yafet biraz daha devam ettikten sonra Kayseri 
A. P. il İdare Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz, 
Atıf Gözübüyük ile Hayrettin Sırf, Celâl Ba-
yar'm sofrasında son kadehlerini içerlerken: 
«Onların kanlarını da böyle içeceğiz», diye bi
tirmişlerdir. Ve isimlerini tesbite çalışan mu
habiri de tartaklamışlardır. 

Şimdi sevigili arkadaşlarım, daha ekzakt ol
mak için bu gece ile ilgili bâzı notları kısaca 
arz edeyim. 

Ziyafette bulunanlardan birisi resmen an
latıyor : 

«Ziyafette bulunduğum mezkûr günde ak
şam saat 20,30 da Celâl Bayar geldi, taihminen 
70 kiışi civarında insan vardı. Bunların yarısı 
Ihariçten gelmiş kimselerdi, ilk sözü Kayseri 
Milletvekili Vedat Âli Özkan alarak: «Geçmiş 
olsun, devrin Cumhurbaşkanı, şimdi dört du
var arasından, uğradığı haksızlık dolayısiyle, 
sıhhi sebepten çıkmıştır. Huzurunuzda bulun
maktadır. Kendisine geçmiş olsun der kadehimi 
şerefine kaldırırım,» dedi. 

«Celâl Bayar şerefine resmen Adalet Parti
si tarafından zifayet verilmiştir. Bu ziyafetin 
açılışını Adalet Partisi Başkanı yapmıştır. Bu
nu mütaakıp yemek ve içki devam etti. &aat 
taihminen 21 -22 sıralarında, bâ<zı zevat Söz iste
di. Bu arada Mehmet Ali Aytaç söz aldı. ko
nuşmasında «kısasa kısas .»' tna'niyetinde konuş
ma yaptı.» (Soldan «yalan yalan» sözleri) 

Bunlar zapta geçmiş, yalanı 'artık mahke
mede 'halledersiniz. 'Okumaya devam ediyorum : 
«Memlekette tekrar bir ihtilâl olduğu zaıman 
bunlara meydan vormiyelim, karşılıklı müca
dele edelim.» 

Sofrada Oriıan Süersan'da böyle svjylenıiş. 
Tutanağı okumaya devam ediyorum: 
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«Adalet Partisi 'Gençlik Kolu İkinci Başka- I 

nıııın şiddetle «aittik o devir ıgeçmiştir, onla
ra meydan vermiyeceğiz» dediğini de i'şittirn..»' 

'Ertesi günün sa balhına -geçiyorum. 
«Sabahleyin saat 9 da binlerce Kayseri linin 

sevinç gösterileri arasında 'Turan Palastan yola 
çıkan Bayar'm otomobilimin etrafım motosik-
1 etli Adalet partililer almış ve bir ıCumhurbaiş-
kamı gezisi Ihavası yaratmışlardır.» 

(Dünya. Gazetesi 24 . .1 . 19103) 
işte, Kayseri'den 'böyle bir tanzim ile hare- I 

ket edilmilşltir. 

Iğdebelinde resmî A. P. filâması ve bayrakla-
riylıe; Keskin, Kırıkkale A. P. li heyetler, dalba 
sonra Bursa, Konya, Adama 'heyetleri de kafi
leye katılmışlardır. İBu filâımaların, bayrakla- I 
rın ve sairenin 'bâzı resimleri bizzat Zafer 'Ga
zetesinde çıktığı 'için, şimdi layrrca bahsetmi
yorum, merak eden arkadaşlar varsa kendile
rine gö'steririim. 

Görülüyor ki, 28 günü sabalh s<aat 9 da Kay
seri'den hareket edildiğimden itilbaren de A. P. 
Genel Merkez Heyeti beraberdir ve her safha
sı A. P. tarafından tanzimi olunmuştur. Nite
kim kafileye 'bir taksi 'ile ve 8 ım'oltosikletle Kay
seri içinde teza'hürler yaptın İm ıştır. Kırşehir'
den sessiz ve karşılama olmadan geçilmiştir. 
Kaman'da yemek yenilmiş ve özel konuşmalar 
olmuş. A. P. Genel İdare Kurulunu temsilen 
dün Kayseri'ye giden Genel Sekreter* Or%:an 
Süersam başkanlığındaki heyet, Baya.r'a yol bo
yunca refakat etmiştir. Kaman ilçesinden son
ra yüze yakın A. Partili milletvekili ve sena
to rlerin yol boyunca 'bekledikleri ve şehre be- I 
raner girdikleri görülmüştür. 

(Dünya Gazetesi 24 . 3 . Wm) 
Benden bir tek suali vardı, Sayın Tahtakı-

lvç'ın. Söz Ibur-aya 'gelmişken cevalbımı arz ede
yim. 

Biz Celâl Bayar'ım 'bir (hükümlü. olarak ha
pishaneden çıkmakta olduğunu biliyorduk. 
Kendisini, yeni bir millî kahraman gibi karşı
lamaya teşne insanların; hele 'bir partinin mev-
cudolaibileeeğini ve .bunlara »aynı zaımanda «bu 
Devletin, Ira 'milletin içimde mesuliyet taşıyan 
milletvekilleri ile senatörlerin katılabilecekle
rini, DU olayların içerisinde rol alacaklarını ve 
bu tanzimi bizzat yapacaklarını önceden hesaba 
katmadık. I 
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(Ortadan bravo sesleri, alki'şlar) 
İkinci bir noktayı dalha arz edeyim; durum 

aklın alamıyacağı bu hale gelince, biz kendine 
güvenen bir Hükümet olarak, Ibu hâdiselere 
ımüda'hale etmenin getirebileceği ilhtilâtları gör
mekten ziyade, 'herkesin ne yapabileceğini1 

dört 'başı mamur ortaya çıkararak, kati telhi
si koymayı doğru bulduk. (Ortadan, .alkışlar) 

Kafile Balâ'ya geldiği zaman, işte şu re
simde görüldüğü ve diğer yerlerde de olduğu 
gibi, 'böyle filâ-ma 've dövizlerle karşılanmış, 
«Büyük adam, Balâ A. P. teşkilâtı sizi candan 
selâmlar.» kelimeleri uzun bezlere yazılarak ge
rilmiştir. Bu fotoğraf 24 . 3 . 19'68 tarihli Za
fer gazetesinde de çıktı. 

Bayar'ı A. P. liler işte bu suretle karşıla
mışlardır. Ve nihayet Gölbaş'ında bir süre 
durulup, Ankara'ya giriş nizama konulduktan 
sonra, hareket edilmiştir. Genelkurmay ve 
Hava Kuvvetleri köşesi, maksatlı bir duruşun; 
•çok çirkin bâzı hâdiselerim ısalhnesi olmuştur. 
Bunun yarattığı reaksiyonun memleket içinde 
ciddî tezahürlere se'bebolduğunu da ayrıca kay
dederek geçeceğim. Bu olayı Millî Savunma 
Bakanımızın 'anlatacağını umarım. 

Sonra ne olmıuş arkadaşlar?... 
Burada bu basit hikâyenin içimde birkaç 

noktayı Büyük 'Meclisin huzurumda tesbitte 
fayda görüyorum. 

Arkadaşlarımı, bu kanun dışı nümayişler, 
Genelkurmayın kölşesinde ve Meclisin önünden 
Bayar'ın misafir kaldığı eve kadar devam et
miştir. Ve evin etrafında üçyüz beşyüz veya 
bin kişilik 'bir insan kalabalığı gece yanlarına 
kadar tezahüratta 'bulunmuştur. îzalbatım btr 
noktaya gelmişken 'bir (gerçeği tam teisfoit ve 
arz etnrıekte isabet görüyorum. 

Bu /gerçek, gazetelerde çıktı; ötekilerine 
inanımıya/biliriler 'diye, biri Yeni İstanbul, diğe
ri Son Havadis (gazetelerinden veriyorum. Bu 
iki ıgazete, olayı son derecede 'büyük göstermek 
için yarışa çıkmışlardır. Resmen tesbiıt edildi
ğine ıgöre, Ankara'daki topluluk bin, ikibin, üç-
bin, âzamisi, ımübaiâğa ile 'bedbindir. Yediyüz-
(bin. insanın oturduğu bir memleketi içinde beş
imi. (Bunun çoğu da dışarıdan getirilmiştir.) 

Bakınız bu iki gazete ne yazıyor: Yeni is
tanbul : (24 . 3 . 1963) «Bu sefer *onbirleree 
Ankaralı caddeleri doldurmuştur.» Son Hava-
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dis (24 . 3 . 19(63) yazıyor: «Yüzhine yaklaşan 
insaın kalatbalığından ne Bayar ve ne de bine 
yakın vasıtanın görülımesine imkân .kalmamıştı.»' 

'Toplanan (halkın gerçek 'toplamı ortalama 
üebindir. Bunu Yeni îst'an'but 10 000 yapıyor; 
Son Havadis 100 000 yapıyor. Neden? 

Şimdi burada, önemli bir hususu da Yeni 
İstanlbut Gazetesinin '24 Mart 1$63 tarihli nüs
hasının beşinci sayfasından aynen okuyorum: 

«JB'ayar'ın akrabasının hulunduğu sokağa 
sapıklığı sırada. Avukat Artgun ISuıngurtay ad
lı şahsın evinden Bayar'm aleyhine bâzı sözler 
sarf edilmesi üzerine, binlerce insan bir anda 
galeyana 'gelmiş ve protestoya haşlaımıştır. Bu 
sırada binanın bâzı camları kinim ıştır. Bina
nın 'önümde 'biriken (binlerce vatandaş, gecenin 
geç saatlerine kadar büyük ölçüde ısevgi teza
hüratı yapmışlardır. Sik sık balkona çıkarak 
halkı selâmlamak zorunda kalan Bayar'm evi
min etrafındaki kalabalık, çok geç saatlere ka
dar dahi henüz dağılmamıştı.» 

O 'halde, 'burada birkaç ın-oktayı resmen tes-
bit edelim: Bayar'm evi önünde bir iki bin kişi 
toplanıp tezahürat yapmaya başlayınca, o so
kakta 'bulunan Ibir levin sahibi (Yen'i tstan'bu-1 
gazetesi yazıyor) rahatsız olmuş ve pencereyi 
açarak, gece yarısı gürültü yapmamalarını is
temiş. Nedir araıkalbele ? 

Birincisi, hareket edilmiştir; kendisine ağır 
sözler söylenmiştir, .îkineisl, taşlar atılarak 
evin camları kırılmıştır. Demek ki, ilk taş, 23 
Mart günü akşamı öelâl IBayaır'm etrafında 
toplanmış 'bulunan Adalet Partili veya A. P. 
sine mütemayil insanlar tarafından atılmıştır. 
Yani, cana ve mala ilk taurruz onlardan gel
miştir. 

Üçüncüsü, baştan sonuna kadar bu yürüyüş, 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti Ka
nununa «aykırıdır. Aynı gazıete nümayişler 'gece 
geç vakte kadar devam etmiştir diyor, •doğrum 
dur. Gece geç vakte kadar devamı eden, yani 
kanunun menetitiği saatlerde devam edem nü
mayişler yapılmıştır. Dahası var: Trafik kai-
1 erine de riayet edilmemiş, yollar kapatılmış ve 
yol boyunca, memnu olmasına rağımen, bütün 
vasıtaların, emir verilerek, klaksonları uzun za
man çaldırılmıştır. Bu vaziyeti görünce, artık 
şu cüret tabiî hale geliyor: O akşam Bayar'ın 
akrabalarından biri 'balkona çıkmış ve şöyle 
bağırmış: 
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«Artık ıBayar'ı veıımiyeceğiz.» 
Bayar'mı Ankara'ya geldiği gece birçok zi

yaretler de olmuştur. Ertesi sabah 24 Mart 
erkenden, bana düşen bir vazifeyi yerine getir
meyi doğru 'bulduğum, için An'kara Emniyet 
Müdürünü Celâl IBayar'a. gönderdim. Kendile
rine vasisi vasıtasiyle şunları söylettim: 

1. Dün memlekette, se'behi »bilinen hâdise
ler, emniyet ve asayişi hozmaktan'/çok daha ile
ri gitmiştir. Bu durumun reaksiyonu, Bayar '-
in şahsımın emniyetini, korunmasını gerektirir 
hâl almıştır. Bu itibarla evin etrafına emni
yet tedbirleri .alınmıştır. Bu .'bildirildi. 

2. Kendisinin her hanlgi bir tavassuru var
sa, korunmasını sağlamak ve gerekli tedbirle
ri 'almak için, dışarıya .çıkmadan 'önce 'emniyete 
hah er vermesi temhih edildi. 

3. 'Memleketin içinde bulunduğu santiarın 
doğuracağı ihtimalleri düşünerek, kendisine, 
sözlerine ve hareketlerine dikkat etmesi de ha
tırlatıldı. 

Bundan sonra olanları gözden geçirelim: 
Aynı ıgün öğleye doğru, 23 Mart .günü olay

larına ; kısaca arz ettiğim 'bu kamun dışı göste
rilere .mukabele etmek istiyen gençliğin hare-

. kete (geçtiğini haber verdiler. 'Memleketim hu
zur ve sükûnumu sağlıya bilmemin, elimizdeki 
bütün imkanlarını en güzel şekilde, hastan iti
baren kullamaibilımek için Emniyet Umum iMü-
dürüne, Ankara Vali Vekiline, Ankara Emniyet 
Müdürüne; «bu harekete kimler tara'fmdan te-
şehbüs ediliyorsa.; hangi fakülte, han'gi gençlik 
teşekkülleri .katılıyorsa kendileriyle hemen te
mas ediniz, rica ediniz, bunu yapmasınlar. 
Hükümet, her 'bakımdan (her şeye hâkimdir. 
Böyle bir harekete lüzum yoldur. Bu hareketi 
yapmasınlar, .diye teşebbüse (geçildi. Uzun uzun 
uğraşıldı. Çocuklar, ıgençler anlayış ıgösterdi-
ler. Hemen hemen tatmin edilmiş bir vaziyet
te vazgeçmeyi ka'bul ettiler. Fakat, saat 3 e 
doğru »gördük ki kimse gençliğin önüne geçe
mez hale gelmiş. Niçin? Se'behi basit. Sahaftı-
leyin Ankara Emniyet 'Müdürü, Celâl Bayar'a. 
naklettiğim sözleri damadı Ahmet Grürsoy va
sıtasiyle duyurmuş olmasına rağmen, Celâli Ba
yar, gazetecilerin de bulunduğu bir toplantı
da, öğleye doğru odasında «Yassıada Mahke
mesi denilen şen'i bir mahkeme; mahkeme de
ğil müessese, medeniyet iddia edilen bir mıe,m-

— 2* — 



M. Meclisi B : 67 
lekette düşünülemez.» demiştir. Ve sonra 
Menderes'in avukatı Orhan Cemal Fersoy'a 
«büyük şehidimiz Adnan Menderes ve onım 
ailesi 'hakkında gösterdiğiniz alâka için size 
müteşekkirim.,»1 demiştir, işte bu sözler süratle 
o'kulİara, sağa sola bütün şehre yayılınca, daha 
evvelmânl olduğumuz kuvvetler, elle tutula
maz bale gelmiştir. 

(Buna rağmen, Devlet otoritesine karşı bir 
gün evvelki kanunları çiğneme cesaret ve 
cüretine rağmen, mukabelesinin kanun dışı ol
masını asla arzu etmedik. Bunun ilçjin Kızılay 
Zafer Âbidesi meydanında yapılmış bulunan 
ük gî|nk!ü toplantıda, bizzat Ankara Vali Ve
kili hoparlörle «kanunsuzdur, bu hareketi yap
mayınız.» diye rtea etmiştir. IBunun üzerine 
gençler dağılmışlardır. 

]?aıkat, şimdi sırası ile olayları kontrol ede
lim. Dağılmış bulunan bu gençler, ıCebeci 'de
ki okullarına gitmek üzere Adalet Partisi Ge
nel Merkezinin bulunduğu yola saptıkları za
man, balkonda bulunan bâzı arkadaşlar, kendi
lerine son derece ağır bâzı el, kol işareti yap
mışlardır. (Gürültüler, 'gülüşmeler) Bu hare
ketler resmî zabıtlara geçmiştir. gürültüler) 
Peki, Sayın Osma, eğer böyle bir hareketin ol
madığını ısöylüyorlarsa, bizzat kendilerini... 
'(ISoMan ıgürültüler) söylememe izin veriniz, 
Sayın Osınıa... 

fEADRÎ EKOĞAN '(Urfa) — Her şeyi söy
leyin. 

StÇÎŞLElR/t (BAJEANI HIFZI OĞUZ BElKA-
, TA ı (Devamla) — Peki. Sayın Osma ve bâzı 
arkadaşları, bizim, kapının önünde hiçbir teca
vüze meydan vermemek için her türlü tedbiri 
almamıza rağmen, bizzat Osma arkadaşımız ve 
arkadaşları, binanın içine ıgirilmemiş ve hiçbir 
taarruz yapılmamış olmasına rağmen, yukarı 
kattan kırdıkları sandalyelerin ayaklarını ala
rak aşağı inmişler ve kapının önüne çıkmışlar
dır. Bu yanlış (mı? Yanlışsa söyleyin. 

ŞÎNASÎ OSMA (İzmir) — Doğrudur. (Gü
lüşmeler) Emniyet kuvvetleri vazifesini yap
madığı için bilz vazifemizi yaptık. Canımızı 
müdafaa ettik. (Gürültüler) 

BAŞKAN — iSaym Bakan, siz de sual sor
mayınız. 

IÎÇÎŞLEEII BAİKANI HIFZI OĞUZ REKA
TA (Devamla) — Arkadaşımızın sandalye 
ayaklarını eline aldığı gün, Adalet Partisine 
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hiçbir tecavüz olmamıştır. Sadece dışardan 
taşla bir iki camı kırılmış fakat, içeri girilme
miştir. (Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, din
liydim, müdahale etmeyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(Devamla) — Arkadaşlarım, bu konu ile alâka
lı meseleleri şu suretle bitirmek istiyorum. 

Arkadaşlarımızın ne dereceye kadar haklı 
veya haksız olduklarını tesbit için, Akşam ga
zetesinin 25 Mart 1963 tarihli sayısının 1 nci 
sayfasının 7 nci sütunundan bir pasaj okuyo
rum : 

«Gençlerin, Kızılay'a döndükleri sırada Ada
let Partililer kendilerine haber göndererek : 
(Güveniyorsanız partinin önüne buyurun) de
mişlerdir. Bunun üzerine öğrencilerden 200 ki
şilik bir grup Adalet Partisinin önüne gelince, 
Adalet Partililer, ellerinde sopalar olduğu hal
de, öğrencileri karşılamışlardır. Ve kendilerine 
(Komünist) diye bağırmışlardır.» 

Görüyorsunuz tahrik meydandadır. 
Bu bahsi şu suretle sona erdirmek istiyorum. 

O gün ve onu takibeden günlerde Ankara'da, 
İstanbul'da, Bursa'da, Eskişehir'de ve izmir'de 
mukabil hareketler yapılmaya başlanmıştır. 

Bütün bu hareketlerin kanun ve nizam dışı
na çıkarılmaması için gösterilen her türlü itina
ya rağmen, mâni olmak mümkün olamamıştır. 
Niçin 1. Bunun sebebini arz edeceğim. Bu hare
keti erdeki gerçek şudur : 

Arkadaşlarım, Adalet Partisi binasının için
de bulunan arkadaşlarımızın bir kısmı, bizzat 
kendi kendilerini korumak gibi bir garip hissin 
içine girmişler ve bu tutum bizatihi bir tahrikin 
kendisi olmuştur. O halde bunu şöyle izah et
mek mümkündür : 

Asıl tecavüz gününün sabahı Sayın Gümüş-
pala Mecliste beni aradı, Çarşamba günü, ve ba
na, çok ağır şeyler olabileceğinden endişe etti
ğini hüsnüniyetle ifade etti. Ben, olacakların ne
ler olabileceğini sordum, birbirimize yardımcı 
olmak bakımından. Kendileri bâzı izahat verdi
ler ve bâzı şeyleri söylemediler, ama, söylemele
ri de doğru değildi belki... Onu öğleden sonra 
gördük Mecliste. Ben, kendilerine «parti bina
sını boş bırakınız, müştereken yardım edelim 
biribrimize, boş bırakınız» dedim, öğleden sonra 
arkadaşlarımız Meclisi terk ettiler ve doğruca 
partiye gitiler. Doğruca partiye giden arkadaş-
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larımızdan başkaları geç saatlerde, benimle tele
fonla konuştular. 

(Bizi binadan dışarıya çıkartmıyorlar diye şi
kâyet ettiler. Niçin çıkartılmadıklraını ilgililer
den tahkik ettim. Çoğunda tabanca olduğunu 
tesbit ettik, dediler. (Soldan, gülüşmeler) Şim
di gülmekte haklıdırlar. Çünkü, o zaman arayıp 
yüzlercesinde nelerin olduğunu tesbit mümkün
ken, bu yapılamadı. (Soldan, gülüşmeler, gürül
tüler) 

Buna rağmen ve çok şey kaçırıldıktan sonra, 
hemen ertesi günü parti merkezinde elde edilen 
bütün alâti cerihanın fotoğrafları çekilmiştir. Bi
raz sonra inanmayan arkadaşlar mahcubolacak, 
gözleriyle ve vicdanlariyle inanacaklardır. Çmt-
kü, teksir edilmiş olan bu fotoğrafları sizlere 
vereceğim. O gün orada bulunanların bir kısmı
nı öğrenmek ister misiniz arkadaşlar? (İsteriz, 
isteriz sesleri) Milletvekillerini takibeden ertesi 
günü, A. P. Merkez binası içinde göze atılacak 
kırmızı biberine kadar... (Soldan, gürültüler) 
Bunlar resmî zabıtla tesbit edilmiştir. İçerden 
alınan taş, tuğla ve yaralayıcı âletlerin hepsinin 
fotoğrafları çekilmiştir. 

Bu itibarla, inkârına ve reddine imkân olmı-
yan sabit bir durumu arz ediyorum. İsimlerini 
değil de, o gün oraya hangi maksatla ve binayı 
boş bıraktıkları takdirde hiçbir şey olması 
mümkün değilken bakınız, sıfatları itibariyle 
kimleri toplamışlar : Manav, kahveci, sıvacı, ko
lacı, talebe, (isimleri var da okumuyorum) in
şaatçı, şoför, tamirci, işçi, şoför, kolacı, kaynak
çı, çiftçi, şoför, inşaatçı, şoför, rençber, kahveci, 
duvarcı, manav ve saire. Niçin o gün, o saat bun
lar bina içinde toplanmışlar acaba? Adalet Par
tisi ile ilgili bir ciddî mesele vardı da, onunla 
mı alâkadar? (Gülüşmeler) Hayır arkadaşlar, 
kavga etirmek için toplanmışlardır. (Gülüşme
ler, soldan, gürültüler) 

Şimdi, bir vesika daha okuyacağım. Bu vesi
ka, eğer bitmemiş olsaydı, Celâl Bayar ile ilgili 
hâdiseler ve yolculuk devam etmiş olsaydı, ne 
olacaktı? Buna her suretle cevap veriyor. 

Bakınız Sakarya'da hangi tedbirler alınmış
tır, rapordan aynen okuyorum : 

«Adalet Partisi yöneticileri Celâl Bayar'm 
tahliyesini kendilerince bir zafer telâkki edip, 
bu şahsın karşılanmasında başta vatanın zinde 
kuvvetleri olduğu halde, 27 Mayısı yaratanlara 
akıllarınca onları korkutmak için bir ihtar, ve 
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bu zihniyete karşı bir gövde gösterisinde bulun
mak sevdasına kapılmışlardır. Bu şahıslar Ada
pazarı ve vicarında, Bayar'm şahsında, Devletin 
otoritesini kırmayı ve bu suretle Bay ar'ı adetâ 
bir kahraman yapıp millî bir lider durumunda 
tanıtmayı hedef ittihaz edip, plânlarının tahak
kukunda her türlü şeni ve sinsi faaliyetlerde 
bulunarak, akıllarınca kanunen suç sayılan ha
reketlerden kaçınarak ve bazan da bedava kah
raman yaratmak sevdasına kapılarak bu uğurda 
suç işleyip Devletin emniyet kuvvetleri tarafın
dan yakalanarak, onlarla alay etmeyi ve bu yol
dan isim yapmayı dahi tasarlamak suretiyle ha
reket etmektedirler. Bu taktiğe sadık kalınmak 
suretiyle, tahliye gününden beri karşılama tö
reni için bilhassa kazalarda hummalı, kesif bir 
faaliyet göze çarpmaktadır. Adalet Partisi ida
recileri tarafından Adalet Partisi teşkilâtına 
şöyle bir direktif verilmiştir : Adapazarı için
de yapılacak .karşılama, belki istemedik karga
şalıklara ve aksi kuvvetlerin ve zihniyetin tep
kisine sebebolabilir. Bu bakımdan karşılama 
Ankara - İstanbul yolu mihveri boyunca olacak
tır. Karşılamaya Hendek ilçesinden itibaren iş
tirak edilecektir. Karşılamaya Adapazarı Ada
let Partisi teşkilâtı olarak, Akyazı, Karasu, Hen
dek, Sapanca ve Geyve'den gelecek heyetler yol 
boyunca dizilmek ve yer yer toplanarak topluca 
tezahüratta bulunmak suretiyle iştirak edecek
lerdir. Her ilçe teşkilâtı, kudreti nisbetinde kü
çük ve büyükbaş hayvanlar getirerek kurban 
keseceklerdir. 

Karşılamaya çok sayıda oto, kamyon, trak
tör iştirak ettirilecektir. Bu hususta partili her 
üyemiz elinden gelen malî yardımda bulunacak 
ve bugün, dünkünden daha fazla bağlı bulundu
ğumuz Celâl Bayar'm şeref ve sânına münasip 
bir karşılama töreni yapılacaktır.» 

(Ortadan, kim yazıyor sesleri) Bir rapor
dur. Arzu eden varsa, buraya en güvendikleri 
arkadaşları gelsin, bunu görünce utanacaklar
dır. 

Rapor devam ediyor : 
«Anayasa vardır, memleketi demokrasi ile 

• idare ettiklerini iddia ediyorlar. Hiç kimseye bir 
şey yapamazlar. Adalet Partisi bugün memleke
tin ekseriyet partisidir. Eğer bizden korkmasa-
lardı milletin af hususundaki arzusunu öğren
mek için plebisit yaparlardı. Bizden korkmuyor-
larsa, onlara seçime gidelim diyoruz; fakat, biz-
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den korkuyorlar. İlk seçimde iktidarı ellerin^ 
don çatır çatır alıp bugünlerin hesabım sora
cağız.» 

(Adalet Partisinden, «imza» sesleri) 
Bu bir' rapordur, istihbarat raporu. (Adalet 

Partisinden gülüşmeler, aaaaaa sesleri) 
Bu raporun aslını görünce utanacaksınız. 
Şimdi arkadaşlar, sözlerimin müsaadenizle 

sonuna geldim. Bu suretle hâdiselere, biz bir 
itham hükmü vermeden, (ithamları da, hükmü de 
muhterem Adalet Partisi mensubu arkadaşları
ma yaptıracağım. 

Bütün bu tahlilleri yapdıktan sonra bile biz 
Hükümet olarak, bir itham hükmüne bağlamı-
ya cağız. Çünkü bu ithamı yapanlar, her şeyden 
evvel işin ie yüzünü çok daha iyi bilen Adalet 
Partililer olacaktır. 

İşte onların ithamları : 
27.3.1963 te Adalet Partisi Grupunun tebli

ğinde; Oökhan Evliyaoğlu; «Demokrat Parti 
iktidarı mensupları ile temasta bulunulmaması, 
(tashih ettik sesi), resmî tezahürat yapılmama
sı (yapılmadı sesi) 

Sizi konuşturmak istiyorum. (Gülüşmeler) 
«Resmî ziyaretlerin yapılmaması, hele karşıla-
malarda parti forslarının iştirak ettirilmemesi» 
diye Adalet Partisi itham olunmuştur. Bunu tas
hih ettik diyorlar. Tashih edildiğine göre; 
«edilmesi, yapılması, koşulması» mânasına gelir. 
(Alkışlar) 

Şimdi, (28 ve 29 Mart 1963 günkü Adalet 
Partisi tebliğinde Ertuğrul Akça) Bunu söyli-
yon arkadaşa, sizsiniz. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 
Ben söyledim. Çünkü düzeltiyorum, hâlâ hük
münüzü veriyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(Devamla) — Hükmü vermiyorum, hükmünüzü 
ilân ediyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, karşılıklı 
konuşmayınız. Sıranız geldiğinde cevap verir
siniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(Devamla) — 28 - 29 tarihli Adalet Partisi teb
liği : Ertuğrul Akça arkadaşımızın «son kanlı 
olayların sorumlusu Adalet Partisi içindeki in
tikamcı zihniyettir. Son olaylara.bu politika se-
beb olmuş tur.» hükmünü de açıkladı. 

Bu da düzeltildi mi? ('Gülüşmeler) 
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içinizden verilmiş bir diğer hükmü de açıklı-

yacağım : 3 Nisan 1963 tarihli Milliyet gazete
sinde Adalet Partisi Manisa Senatörü ve Grup 
eski Başkanı iSaym Ferit Alpiskender şunları 
yazmaktadır. Bir pasajı okuyorum : «Bugünkü 
buhranın içyüzü» başlığı ile çıkan bu makalede 
Alpiskender, Adalet Partisi idarecilerinin zih
niyetlerini açıkça ortaya koymuştur. Aynen oku
yorum : «İfrat cereyan ve bunun taraftarları 
kendilerine rey ve taraftar toplamak, maksa-
diyle, birinci koalisyonu geride bıraktı, husumet 
programını tekrar ele aldı.» Adalet Partisi üst 
kademesi için de «infirat ve ifrat cereyanını 
temsil edenlerin çoğunluğu ile kuruldu. Bunun
la beraber gruplarda basireti temsil edenler, 
merkez idare kurulu ve Temsilciler Meclisinde 
ikaz ve 'murakabelerine devam etmekle beraber, 
parti tesanüdünü bozmadılar. Buna rağmen if
ratı temsil eden bâzı zevat, Adalet Partisinin 
yepyeni parti olduğunu unutarak, zaman zaman 
Demokrat Partinin sadece takipçisi olduğu his
lerini etrafa yayan beyanlar ve nutuklar ver
diler. 

Bununla, beraber, her gün biraz daha bir kı
sım münevver ve müesseseleri kaybetme yoluna 
gidildiği ve nihayet (Mâl Bayar'm, meşrutan 
tahliyesi hâdiselerine karışanlar oldu. İşte Ada
let Partisi Merkez İdare Kurulumuzun bu lâ-
kaydisi ve teşebbüsü kaybetmesi sebebiyle bu
günkü 'hâdiselerin müsebbipleri arasına ithal 
edilmelerine yol açtı.» 

Bunları, ben söylemiyorum. Bu hâdiseleri 
yaşıyan, bunun içinde vazife alan kimseler ta
rafından, bu sözler ve bu hüküm; bu olayları 
Adalet Partisi içinde yaşıyanlar tarafından ifa
de edilmektedir. Bunları ben söylesem bütün 
samimiyetime rağmen, şu ve Ibu şekilde düşüne
bilirler. Bunun için işte kendilerine söyletiyo
rum. 

Demek ki, Tahtakılıç arkadaşım bu noktayı 
işin sonunda görmüş oluyorlar. Bu hâdiseler 
Hükümetin kusurundan ileri gelmiş değildir. 
Bütün bu hâdiseler, başından beri izahıma ça
lıştığımı bir zihniyetin yavaş yavaş memlekette 
dal budak salmasını sağlıyanlarm ve bunu yü
rütmede menfaat umanların eseridir. 

Konuşmam buraya gelmiş iken bir noktayı 
daha arz edeyim : 

Bu memlekette normal. Devlet düzeni de
mokratik nizam içinde cereyan edecekse, kin ve 
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intikam partileri olamaz. Çünkü, hiçbir parti 
programı kin ve intikam üzerine kurulamaz. O 
halde, memleketin bu intikal devri içinde yer 
alan ve yarın bu memleketin tarihinde 'bugün
lerden mesul veya şerefli duruma girecek insan
lara ve partilere düşen vazife, gelecek seçimleri 
kazanmak için değdi; gelecek nesilleri iftihar 
edilecek bir istikbale ulaştırmak için çalışmak 
olmalıdır. 

(C.H.P. «ıralarından bravo sesleri, alkışlar) 
Burada başka bir noktayı daha söyliyece-

ğim : 
Muhterem arkadaşlarım, samimiyetimden 

emin olsunlar. (Seçmiş ve önümüzde bulunan 
hâdiseleri de asıl yüzü ile gösünler. 22 Şubatı 
takibeden günlerde İnönü'yü Mecliste ayakta 
alkışlıyanlar sizler değil miydiniz"?.. (Ortadan 
bravo sesleri, alkışlar) Multaka memleketin 
ve Hükümetin çok nazik şartlar içinde, çok 
dar zamanda kalması mı lâzımdır ki, mesu
liyet duygularınız uyansın; vatanseverlik İliş
leriniz hâkim olsun. Bu memlekette sorumlu
luk duygularından uzak, bu cins bir politika 
devam edemez. 

Anayasanın ruhuna ve sarih hükümlerine 
aykırı olan bu tutum devam edemez. (Orta
dan bravo sesleri) Bunda ısrar etmek, hem 
ısrar edenlerin ve hem de memleketin başına 
badireler açar.. (Ortadan bravo sesleri.) 

Sevgili arkadaşlarım, biz bir ihtilâlden çık
tık, dört başı mamur bir demkoratik devre 
henüz intikal ediyoruz. Bu intikal devrinin 
kusurları, intikal devrinin, güçlükleri elbette 
olacaktır. Bizler bir büyük idrakin sorumlu
luğu içinde hizmet görüyoruz. Bu memle
kette yalnız bugüne değü\ gelecek nesillere 
de hesap vermek durumundayız. Siyasi haya
tımızı ya yeni baştan bir çıkmaza sürüklemek 
veya selâmete eriştirmek, istikrara kavuştur
mak gibi bir millî sorumluluk içindeyiz. Bu
gün, bizi buraya gönderen Türk milletinin hu
zuru bozuluyorsa bu, ona vekâlet etmekte bu
lunan bizlerin tarzı hareketimizden ileri gel
mektedir. (Ortadan doğru doğru sesleri) O 
halde, millete huzur getirecek Meclisin ken
disidir. Meclisin millete huzur getirmesinin 
şartları ise meydandadır. Meşruiyetini ken
disine temel yaparak dayandığımız Anayasa
nın lâfzına da, mânasına da, saikine de hür
metkar olmak mecburiyetindeyiz. 
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Devletin dayandığı mesnetleri her gün bi

raz daha tahribetmek suretiyle siyaset yapu 
lamaz. Böyle bir politika sökmemiştir ve sök-
miyecektir. (Ortadan bravo sesleri ve alkışılar.) 

Bu itibarla sevgili arkadaşlarım, huzuru
nuzdan ayrılmadan bir, iki noktaya daha te
masla, gerçekleri tescil edeyim. 

Biz vatandaşları birbirine hasım yapan dev
rin bütün acılarını gördük. Bu devir, bu devi
re hâkim olanlara, istikamet verenlere hayır 
etmemiş ve memlekete de hayır getirmemiştir. 

O devri hortlatmak istiyenler de bilmelidir
ler ki, bu zihniyet, bu tutum ne kendilerine, ne 
de memlekete hayır getirmiyecektir. (Ortadan 
bravo sesleri) Küçük siyasi kaygular, kısa öm
rümüzde bir muayyen sıfat taşımak hevesi 
memleketin mukaddes, mübarek emanetlerini 
sarsıcı istikametlere kadar bizleri götürmeme-
lidir. 

Bu itibarla, yukarından beri arz ettiğim 
suçların cezaları adlî ve siyasi sahada ve top
lum içinde milletin, mahkemenin ve vicdan
ların vereceği şekillerde elbette tecelli edecek
tir. Bize düşen; milletin kaderini elinde ema
net tutan insanlar sıfatiyle, bu demokratik dü
zene ihanet ederek memleketin başına yeni 
dertler getirmek değildir. Artık yüz yıllar
dır zahmetini çekip mücadelesini yaptığımız 
insan hak ve hürriyetlerine dayanan demokrasi 
nizamında; kavuştuğumuz bu günlerin kadri 
kıymetini bilerek, bunu çocuklarımıza çok da
ha emin, gerçek hudut ve tenıelleriyle devret
mesini başaralım. 

Siyasi şuur ve basiretin vatansever duygu
larla, bu ölçüye doğru gitmesini diler ve bü
tün arkadaşlarımı hürmetle selâmlarım. (Or
tadan bravo sesleri ve şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Hakanı 
Sancar. 

MlLLl SAVUNMA BAKANI ÎLHAMİ 
SANCAR (istanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Memleketimizin içinde bulunduğu arzu edil-
miyen siyasi buhranın neden ve niçinlerini Bü
yük Meclis ve millet huzurunda bulmak ve gele
ceğimize iyi bir yön vermek amacı ile genel gö
rüşmenin açıldığı bugün, Millî Savunma Baka
nı sıfatiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinin durum 
ve tutumunu, ona yöneltilen ittiham ve tarizlerin 
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mahiyet ve menşelerini belirtmek için huzuru
nuzda söz şUmış bulunuyorum. 
- Malûmunuz oltiuğu veçhile 27 Mayıs İnkılâ
bının ilk günlerinden itibaren, Silâhlı Kuvvet
lerin, büyük milletine verdiği söze sâdık kala
rak, yüklenmek mecburiyetinde bırakıldığı bü
tün vazifeleri normal ve kanuni yollardan aslî 
makamlara devretmesi şe'klinde meydana gelen 
bu takdire değer hareketi ancak asil milletlerin 
öz varlıklarından çıkan müstesna Silâhlı Kuv
vetlerden beklenir. 

Tarihin seyri bize göstermektedir ki, bu aziz 
vatanda ileri hareket ve inkılâpların her zaman 
öncülüğünü yapagelen Silâhlı Kuvvetlerimizin 
bu defa da yalnızca memleket duyguları, vatan
severlik ve ilerici bir zihniyetle hareket ettiği
nin açık bir delili sayılmak lâzımgelir. 

Bunun, tarihî bir gerçek olmasına rağmen, 
en küçük fırsatlardan istifade edilerek 27 Ma
yısı inkâra, Türk Silâhlı Kuvvetlerini küçük dü
şürücü ve kendi bünyesinde bölücü hareketlere, 
intikam duygularına hedef tutulmasına gayret 
sarf edildiği hepinizin malûmlarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi bu tariz ve tahriklerin başlangıcından 

itibaren son günlere kadar bâzı misallerini ve
rerek günün olaylarına geçeceğim ve bu olay
larla ilgili resmî mercilerin raporlarından bah
sedeceğim : 

Adalet Partisi daha ilk teşekkülünde, hare
ket noktasında, 27 Mayıs ilkelerinin ruh ve mâ
nasına karşı olduklarını, Anayasanın verdiği ge
niş hürriyetten faydalanılarak Anayasa ihlâlin
den mahkûm kimselerin yakınlarını partisinden 
aday kabul etmekle göstermiştir. Bunu takiben 
seçim propagandası devresinde verilen şeref söz
leri, yapılan yuvarlak masa toplantıları ve imza
lanan protokollara rağmen bu partinin millet
vekili adayları, miting meydanlarında bulunan 
sehpaları göstererek «Gözlerimize bakınız, ne de
mek istediğimizi alıyorsunuz» demek suretiyle 
daha o zaman zamirlerini ortaya koymuş bulu
nuyorlardı. Bu kadro ve hava içinde seçilerek 
gelen bir milletvekilinin subay ve aileleri hak
kındaki çirkin sözleri de aynı meşum zihniyetin 
bir ifadesi olarak hâtıralarınızda ve mahkeme 
ilâmlarında taptaze durmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, mesele bir siyasi partinin 
kurulusundaki tabiatından gelecek hata ve bir 
seçim kampanyası atmosferinin ölçüsüzlüğü ola-
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rak burada kalsa idi kabulü mümkün görülebi
lirdi; ama meselenin böyle olmayıp bir kin ve 
intikam zihniyetinin tezahürü mahiyetini taşıdı
ğı son günlerimize kadar devam etmesi ile sabit 
olduğuna yalnız Türkler değil, bütün dünya 
efkârı inanarak şahit bulunmaktadır. îşte, içte 
ve dıştaki basın... 

Şimdi yüksek müsaadenizle ikinci safhaya 
ait örneklerden bahsedeceğim : 

8 Ağustos 1962 tarihinde Orhangazi'de A. P, 
Millevtekili Reşat özarda (bakınız halka nasıl 
hitabediyor.) 

«Menderes'i idam edenlerden ve buna sebeb-
olanlardaıı hesap soracağız. Pek yakında mem
lekette inkılâp olacak. Radyolardan alo ve dik
kat seslerini duyunca korkmadan kazma, kürek
le derhal dışarı fırlayıp mukabele ediniz.» 

Aynı zat Gemlik'te : 
«Reisicumhurun, Başvekilin, ordunun, aske

rî cuntanın geçmişinden bahsile küfredip... ya
kında belâlarını bulacaklar. 27 Mayısı daha sa
bahından tasvibetmedim. Dünya kabul etse da
hi ben kabul etmiyeceğim. İhtilâl sabahı asker
lik şubesine giderek cephane deposunu boşalt
mak istedim. f>0 bin kişi toplıyabilirdim, diyor. 

(Soldan gürültüler). Tekrarında fayda var. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 

müsaade buyurun. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ SAN-

CAR (Devamla) — 6 Ağustos 1962 Elmalı'da 
A.P. Milletvekili îhsan Ataöv : 

«Şu gördüğünüz mebuslarınız siyaset tarla
larının ikinci mahsulleridir. Birincileri biçildi. 
İkincilere iyi bakacaksınız. îkinci yoncayı da 
yaban domuzlarına yedirmiyeceksiniz» diyor. 

Aynı zat devamla : 
«Sanmayın ki, Tedbirler Kanunundan korka

cağım, toptan, tüfekten korkacağım. Sanmayın 
ki kaatilden, zalimden korkacağız. Biz bu yol
da baş 'koyduk. Bu D.P. nin görüşüdür» ve ar
kasından pardon diyor, «A.P. nin diyecektim. 
Ama aslını saklıyan nâmerttir» diye tashih 
ediyor. 

4 Ağustos 1962 Elâzığ Karakeçi bucağında 
A.P. Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala şöyle 
buyuruyorlar : 

«Mecliste partisinin tüzüğüne uygun hare
ket etti diye, parmak kaldırdı diye kimse ceza 
evlerinde süründürülenıez, bu arkadaşlarımız en 
kısa zamanda aramıza döneceklerdir.» 
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9 Ağustos 1962 de Şarki Karaağaç'da A.P. 

Milletvekili Sadettin Bilgiç : 
«Korkunun ecele faydası yoktur, urganda 

ölmek yorganda ölmekten daha evlâdır» diyor. 
Hie aşağı kurtarmıyor, hep ölümden... 

29 Eylül 1962 tarihinde Manisa'da Senatör 
Refik Ulusoy : 

«Atatürk'ün heykelinin bulunduğu yere 
Menderes'in heykelini dikmek lâzımdır» diyor. 

7 Ekim 1962 de A. P. Milletvekili Ali Boz-
doğanoğlu ; 

«Toptan, tüfekten, dipçikten yılmıyacaksı-
nız. Mücadelemizde azimliyiz» diyor. 

2 Aralık 1962 de A.P. Kongresinde A.P. 
Milletvekili îhsan Ataöv : 

«A.P. milletvekillerinin - ben dâhil - 22 Şu
bat günü vazifelerini yapmadıklarım, Ankara 
halkının da Radyo Evini kuşatacakları yerde 
evlerinde radyoyu dinlediklerini» söylüyor. 

3 Aralık 1962 de A.P. Milletvekili Mustafa 
Kaplan : 

«Bir gün radyolarda Meclisin işe yaramadığı 
gerekçesiyle idareye el konulduğunu duyarsa
nız, yapacağınız ilk şey, Anayasanın size ver
diği direnme hakkını kullanıp, bulunduğunuz 
yerdeki idare mekanizmasını ele geçirmek ol
malıdır» diyor. 

Aynı gün A. P. den Hasan Demirbaş 
«Biz toptan, tabancadan değil adaletsizlik

ten korkarız. Haklarımızın savunulması için di
renme hakkımızın icafcettirdiği takdirde kulla
nılması lâzım gelmektedir» diyor. 

Yüne aynı yerde A. P. den Ahmet Demir-
taşoğlu : 

«Biz toptan, tüfekten korkmuyoruz. Kendi
lerini ikaz ediyorum, direnme hakkımızı mut
lak kullanacağız.» diyor. 

10 Mart 1903 Adana Miting Meydanında, A. 
P. Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu : 

«Bundan evvel yaptığınız gibi sükût etmi-
yecek, suçsuz insanların, masum insanların te

vekkülü içerisinde kalmıyacak, bütün Türkiye^ 
meydanlarını yekpare bir vücut gibi doldura-
caksımız. Buna mecbursunuz.» diyor. 

10 Mart 1963 Adana Mitinginde Ali Boz-
doğanoğlu : 

«Millî hayata, Türk milletinin refahına, 
Türk Milletinin saadetine, Türk Milletinin bah
tiyarlığına suikast tertipleri kurmuşlar, bugün 
bir memleketi yolları harap, insanları aç, ocak-
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lan tütmez, kapları kaçakları boş bir hale ge
tirmişlerdir. Bu kadar gayriâdil, bu kadar vic
dansız muameleye siz daha tahammül edecek 
misiniz?» diyor. Devam ediyor : 

«Bir güm hesabı sorulacak ve millet muay
yen kimselerden bu hesabın sorulması için ha
zırlıklarını ikmal etmiş, kadını ile, erkeği ile, 
dağı ile, taşı ile Türk Milleti ayağa kalkmış ve 
bir gün kimlerin yakasına yapışılacağım şuuru
na yerleştirmiş ve sizin bu büyük topluluğunuz 
o şuurum o zihniyetin en canlı misalidir, Adama
klar.» diye hitabediyor. 

Aynı şahıs devamla, 
«Kendi fikir ve kanaetlerimizi tutam kütle 

ile birlikte onlara karşı en şiddetli şekilde, dün-
ya'da emsali görülmemiş şekilde mukabele 
edeceğiz. Her yerde, her sabah her türlü teh
likeye ve ihtimale karşı hazır mısınız Adanalı
lar?» diyor. 

15 Mart 1963 de Manisada A. P. Milletvekili 
Orhan Süersan; 

«Birgün kalkıp radyolarınızın dikkat dikkat 
dediğini duyarsanız, buna inanmayın, ihti
lâl! eğer A. P. aleyhime olursa; elinizde ve evi
nizde tüfek, hançer, bıçak, balta, tırpan ne 
olursa bunları hep alıp ihtilâli yapanları yok 
edin. Gemi yakında karaya oturacaktır» dA-
yor. 

22 Mart 1963 de İzmir İl merkezinde A. P. 
Genel Başkamı Ragıp Gümüşpala; 

«2 Ekim olaylarına temasla, Adana'da on 
binlerce vatandaş Genel Başkanın bir işaretini 
bekliyor.» diyor. (Orta sıralardan «maşallalı» 
sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, 
Yukarıya alman pasajlar, bir yeraltı teş

kilâtının ıgizli toplantılarında söylenen geÜişi gü
zel sözler değildir. Bunlar, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin fgerç ekleştirdiği, demokratik düzen 
içersinde ve Anayasaya göre kurulmuş olan ya
ni mevcudiyetini) 27 Mayısa borçlu bulunan bir 
partinin milletvekilleri tarafından yapılan ko
nuşmalardır. 

Misal olarak arz ettiğim »bu konuşmalar gös
teriyor ki, Silâhlı Kuvvetlerimizin kışlalarıma. 
dönmesini ve memleket savunmasına hazırlan
masını istemiyenler vardır. (A. P. sıralarından!: 
«Başta sen» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
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MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 

8ANCAR ('Devamla) — Bunun .hilafını sık sık 
.şurada vie burada tekrarlamanın faydası yok
tur. ıBıı tahrikler devam ettikçe ,bıı tecavüzler 
kesilmedikçe, bu tahrik ve tecavüz sahiplerimin 
'hakiki maksatlarının ordu mensuplarını vazifesi 
İlasından sokak politikasına çekmek niyetimde ol
duklarına hükmetmem ok için ortada hiçbir se
bep kalmamaktadır. (Ortadan bravo sesleri) 
Şimdi, bu tahriki erin hükümlü Bayar'ın tahli
yesini mütaakıp nasıl kuvveden fiile çıkarılmak 
istendiğine geçeceğim, Bu bahiste son •hâdiseler
de asayiş konusunda vazifeli 'Garnizon ve Mer
kez K om utanları mızm vazifeli subay arkadaşları 
ile birlikte müşahedelerini tes'bit (»den raporla
rından bazı pasajları okuyacağım: 

Arabasının önünde ve yanlarında sanki em
niyet kuvvetlerince alınmış bir tertipmiş hissimi 
verecek şekilde sivil motosiklet ve arabalarla 
kendisinin bindiği araba ortada olmak üzıere 
Konya - Ankara asfaltından taikriiben saat: 17,30 
raddelerinde- şehire 'giriş 'başlamıştır. Kafileye 
taihminen 1000-1200 kadar otomobil ve kam
yon refakat etmekte olup kamyonlar üzerinde 
kılık kıyafeti bozuk, âdeta çapulcu gibi birta
kım kimseler de mevcuttur. Kafile, klâksiyon ça
larak zaman zaman: (Ya ya ya; şa şa şa; Celâl 
Bayar çok yaşa: ya ya ya; şa şa şa, A. P. çok 
yaşa; ya ya ya; şa şa şa, Reisicumhurumuz Ce
lâl Bayar çok yaşa) nidalariyle Genel Kurmay 
ile Deniz Kuvvetleri hizasına kadar gelmiştir. 

Meclis önünde 'bir tıkanma olduğundan kafi
le burada duraklamış ve 'bu esnada bâzı (hâdise
ler müşahede edilmiştir. Bunlardan 229 .ncu 
Piyade Alayı önünde görünenler şunlardır : 

— Kamyonların üzerlerindeki şahıslar, (gör
dükleri subay topluluklarına karşı el ve kolları 
ile tehditkâr işaretlerde 'bulunmuşlar ve ayrıca 

«Celâl Bayar çok yaşa» diye bağırarak 'adetâ su
bayları tahrik edici hareketlerde bulunmuşlar
dır. Subaylar bu harekete çok üzülmüş bulun
makta idiler. 

Birçok arabaların üzerinde A. P. bayrak
ları ve kazalarının teşkilât isimleri de asılı idi. 
Bunlardan Kırıkkale, Polatlı, • Kaıman ve Gölba
şı isimleri serilebilmiştir. 

'Bilhassa subayları hedef tutam bu topluluk 
hareketi karşısında subayların 'heyecanı çok 
müşkülâtla teskin edilebilmiştir. Kafile küçük 
bir duraklamadan sonra malûm yolu takibede-
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rek Celâl Bayar'ı evine götürmüştür ve aynı 
taşkınlık ve bağırışmalar orada da devam etmiş
tir. 

Müsaadenizle şimdi raporun tamamını oku
yup vaktinizi almaktansa bundan kısa bâzı mad
deleri aynen okuyarak geçeceğim : 

Adalet. Partisi binasına vazifeli olarak (giren 
subaylardan biri o sırada çalan telefonu aldı
ğında Nevşehir'den «Emrinizi bekliyoruz. Bir 
şey var rai? Emrinizi bekliyoruz» diye sorduk
larını işitmiştir. 

Sayın Gümüşpala'nm İzmir'den bir işaretle 
onbimleri davet i gibi... 

Ankara Merkez Komutanlığının aynı itıarih-
lere taallûk eden ve şahsan da şahidi buHurndu-
ğum raporundan şu pasajı okuyacağım : 

| Hükümlü Celâl iBayar'ı takibeden konvoy-
ı dan, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Ko-
, mutanlıkları binaları arasında kalan bil* kısım 
I vatandaş binalarda bulunan vazifeli «subay ve 
j erlerin de görebileceği şekilde tükrük ve elle 
,! bajkarette bulunuyorlardı. Üzerimde A. P. bayrağı 

örtülü Kayseri 50240 plâkalı müniibüs içindeki 
I şahıslar aynı hareketleri maalesef daha da ileri 
| götürmüşlerdir. 
J Ayrıca 25 Mart günü yapılan mitingie A. P. 
j Genel Merkezi penceresinden Corum Milletvekili 

th san Tombuş el hareketleri ile tahrikte bulunu
yordu. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Garnizon ve Merkez Komutanlarının rapor -

; larından naklettiğim pasajlara burada sem ve-
i rirfcen, Adana'da Üs IBöllge Komutanlığı ve Kay-
j seri Merkez ve Jandarma Komutanlıklarımdan 
I alınan raporlardan da bir nebze bahsetmeyi 
I mevzuun ehemmiyeti bakımından faydalı gör

mekteyim : 
I Bunlardan birisinde olaylardan çıkarılan ne

tice şöyle hulâsa edilmektedir: 
Adalet Partisi yersiz ve lüzumsuz bir gergin

lik yaratmıştır. Devlet otoritesini temsil eden 
organların ve halkın huzurunu bozmuştur. 

Anlayışına, zıt tutumda olan zümreleri huy
landırmış ve onlara reaksiyona geçebilecek bir 
hassasiyet vermiştir. 

ıTJizun zamandan beri halk kütlelerine telkine 
çabaladığı halk ihtilâli, ordu ve münevver düş
manlığı komplekslerinin bir anda sıfıra indiğini 
müşahede ederek halka ve küfrettiği orduya sı
ğınmak mecburiyetinde kalmıştır. 
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Diğer bir raporda : 
(24 Mart 1963 tarihli ıbâzı gazetelerde... Ba-

yar'ın Ankara'da karşılanışında erlerle kucak 
kucağa çekilmiş resimleri bâzı Adalet Partililer 
tarafından istismar edilmekte köylerde vesair 
halk topluluklarının bulundukları yerlerde (işte 
bakın Ordu'nun erleri bizimle beraberdir.) diye 
propaganda yapılmaktadır.) denilmektedir. 

(Bir diğerinde aynı hususlar tekrar., ve teyid 
edilmektedir. 

Sayın Millet vekilleri, 
Millî Birliğimizi ve Anayasa nizamımızı, var

lığımızı zedeliyen vakaları, menşeleri ile eşhası 
ile arz etmiş bulunuyorum. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri aziz nü'lletimizin öz 
ıvarîığından bir •parçadır. (Bravo sesleri ve al
kımlar) O hiç bir şahsın partinin emrinde ve hiz
metinde olmamıştır ve olmıyacaktır. (Bravo 
«esleri ve alkışlar) O sadece Sayın Başlbakan'ıın 
ifade buyurdukları gibi (Anayasa nizamı için
de ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin emrin
dedir.) ((Ortadan bravo sesleri ve şiddetli alkış
lar) 

Aziz milletine, öz varlığı Türk Silâhlı Kuv
vetlerini, onun iradesine karşı göstermek, sui
zan altında bulundurmak, şerefli tarihimizde bu 
devirde görülmüş bâzı bedbahtlara inhisar et
mektedir. (Orta sıralardan «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) Bu öz varlık aziz vatanı ve milleti 
iciıı şanlı bayrağı altında ölüme kararlı ve 
yeminli bir varlıktır. (Ortadan bravo sesleri, al
kışlar) 

Silâhlı Kuvvetlerin ruhundaki hak ve ada
let duyguları milletinin ruhundaki hak ve ada
let duygularıdır. Bundan korku, hak ve adalet 
duygularından nasipsizlerin korkularıdır. 
(Ortadan, bravo sesleri ve alkışlar) Bundan 
korkacaklar ancak Anayasaya karşı gelenler 
devrimlere ve 27 Mayıs ilkesine karşı olanlar
dır. (Orta ve sağdan bravo sesleri ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarını, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri kendisine verilen ve 

kanun ile de çerçevelenmiş bulunan «Türkiye 
Cumhuriyetini korumak ve kollamak vazifesini 
yapmaya» Atatürk inkılâpları ve 27 Mayıs il
kelerinin ışığı altında azimli ve kararlıdır. 
(Ortadan, bravo sesleri ve alkışlar) Bunlara 
karşı olanların, daima karşılarında her vatan
sever gibi Türk Silâhlı Kuvvetlerini görecekle-
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rinden hiç şüphe etmemelidir. (Ortadan, bravo 
sesleri ve alkışlar) Bu endişelerin neticesidir! 
ki, iktidara geldiklerinde Silâhlı Kuvvetler ca
miasında her hangi bir tasfiye yapmıyacakla-
rına dair teminat veren makale ve yazılar yaz
mak da son günlerin modası olmuştur. Burada; 
yine' üzerinde durulması gereken bir noktaya! 
işaret etmek isterim. Bu türlü yazı ve makale
lerin imzasız ve adressiz zarflanarak Büyük 
Millet Meclisi Postanesinden kıta komutanlık
larına gönderildiğini tesbit etmiş bulunmakta^ 
yız. 

ŞlNASt OSMA (Izınir) — 43 sayılı Kanunu 
neden uzattın? Sen gocunuyorsun. (Orta sıra
lardan, ««us, sus» sesleri), (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
MlLLl SAVUNMA BAKANI tLHAMİ 

SANCAR (Devamla) — Suçluların telâşıdır; 
kusura bakmayın. 

ŞlNASÎ OSMA (izmir) — Devam edece
ğiz. Orduyu, bir partinin ve milletin karşısına 
sen çıkarıyorsun. (Orta sıralardan «Sus be...» 
sesleri), (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Osma, size ihtar ediyo
rum, müdahale etmeyiniz. Arkadaşlar, sükûneti 
muhafaza edelim. 

Devam buyurunuz, efendim. 
MlLLl SAVUNMA BAKANI İLHAMI 

SANCAR (Devamla) — Bu zarfları nefretle 
politika mikrobunun en âdi'şekilde orduya 
zerk edilmek istenildiği yolundaki üzüntüleri 
ile iade edildiklerini esefle söylemek isterim. 
(Ortadan, «Bravo» sesleri) Bu yazının mahi
yeti ve imzası ve Meclisten verildiği malûm ol
duğuna göre bir A. P. milletvekilinin eseri ol
duğundan hiç. kimsenin şüphesi yoktur. (Orta
dan, bravo sesleri, alkışlar), (Soldan, gürültü
ler) 

Biraz evvelki ikrar bu şüpheyi kaldırmış 
bulunmaktadır. (Ortadan,, bravo sesleri), (Gü
rültüler) • 

Aziz milletimin muhterem vekilleri 
Mesuliyetimi müdrik olarak zaruretin beni 

hoşunuza gideceklerden ziyade gitmiyecek olan 
ve yalnız hakikat olanlan söyliyerek üzüntü
nüze sebebolduğum için affedeceğinizden ümjft-
var olarak sözlerimi bitirmek isterim. Bu olay
lar karşısında Türk Silâhlı Kuvvetleri mensup
larının aynı derecede üzüntü ve teessür içince 
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bulunduklarını ifade ederken, gösterdikleri 
müsamaha ve ağırbaşlılıklarını müstesna bir ol
gunluk eseri saydığımı huzurunuzda ifadeyi 
bir vazife borcu sayarım. 

Hizmetinde bulunmakla §eref duyduğum 
hudutsuz sevgi ve saygı beslediğim disiplin ru
huna, memleket severliğine, engin hayranlık 
beslediğim, Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin en 
küçüğünden, en büyüğüne kadar mütecanis bir 
kütle halinde birbirine kenetlenmiş yalnız göz
lerinin vatan ufuklarına bakmakta olduğunu 
bilhassa işaret etmek isterim. (Bravo sesleri ve 
alkışlar) Hiçbir ferdin, hiçbir teşekkülün bu 
camiadaki birbirlerine karşı olan bağlılığını 
çözmeye kuvveti yetmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sözlerimi büyük bir sabır ve ciddiyetle ta

kip. buyurdunuz. Arz ettiğim hâdiseleri memle
ketin en yüksek menfaatleri zaviyesinden tak
dir edeceğinize inanarak kanun ve ahlâk sınır
larım aşan, memleketin ve vatanın varlığını 
sarsan, bu gelişmelere son vermekte emriniz-
deki Hükümete destek olmanızı rica eder, son
suz saygılarımı sunarını. (Ortadan, bravo sesleri 
alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Hal'k Part'isi adı
na Sayın îhrahim öktem. (Millet Partisi sıra
larından evvelâ muhalefet sesleri) 

Arkadaşlar, sıraya göre söz verdik. (Evvelâ; 
muhalefet sesleri) 

Sayın öktem, muhalefet 'grupları adına yal
nız Millet Partisi söz istemiştir. Evvelce isim
leri kaydettiğimiz 'zaman sizden evvel söz iste
mişlerdi; faakt, sonra söz istemekten vazgeçti
ler. Şimdi -yeniden istemektedirler. Söz sıranızı 
verecek misiniz ? 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM OK
TUM (Bursa) — Peki efendim. (Hay, hay ses
leri) 

BAŞKAN — M, P. adına 'Sayın Osman Bö-
lüfebaşı. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN DÖLÜKBA-
ŞI (Ankara) — ıSayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar, 

Evvelâ vatan, sonra parti diyen bir görü
şün neşterini yaralara vurmak ve her hakikati, 
gerçek değeriyle, (milletin -gözleri önüne sermek 
niyetiyle Yüksek Meclisin huzuruna, çıkmış bu
lunuyorum. , 
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Rejimin ve milletin kaderinin söz konusu 

olduğu bu merhalede, vatanseverliğin ve na-
•muskârlığın cümlemizden 'beklediği, hakikatle
ri yapmacık bir nezakete, 'bir kibarlığa ve ince 
hesaplara feda etmeden olduğu gibi burada 
açıklamaktır. (Brav;o sesleri) 

Kimseyi ıkırmamağa çalışacağız. Fakat kı
rılanlar -olabilir endişesi ile de hakikatleri feda 
etmiyeceğiz. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; 
'Tarihimizin çok nâzik bir dönüm noktasına 

gelmiş 'bulunuyoruz. Bugün Türkiye kendine 
yar olanı ağlatan, ağyarolanı sevindiren (bin 
hazin talblo olarak cihanın enzarı önündedir. 
Tarihî şan ve şerefle dolu bir millet, impara
torluklar ve devletler kurmuş bir millet, siyasi 
bir çıkmazın girdabında çırpınmaktadır. Onu 
bu duruma sürükliyen »müstevli bir düşman de
ğil, bizzat birkısım öz evlâtlarının gaflet, da
lâlet, ihtiras ve kinleridir. (Bravo şeşleri) 

Muhterem /arkadaşlar, ' -
Bu genel görüşmenin 'açılmasını Yüksek 

Meclisten istirham ettiğimiz zaman söylediği
miz fşu sözleri hatırlatmak isteriz: 

«Yarım tedbirlerle ve birtakım geçici sin
dirme (hareketleriyle bu yara tedavi edilemez. 
Yaraya Yüksek Meclis neşter vurmalı, herke
sin mesuliyeti millet önünde tesbit ve teşhir 
edilmelidir. Ortaya konacak hakikatlerin em
rettiği bütün meşru tedbirler alınmalıdır. 

Ciddî bir tedavi yoluna ıgidilmediği takdir
de, ileride daha vahîm buhranlarla karşılaşmak 
mukadder gözükmektedir.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Hâdiselerin tahliline /girmeden evvel mâru

zâtımızın dayanacağı ve kuvvet lalacağı iki te
mel görüşümüzü burada ifade 'etmek isteriz: 

1. Millet Partisine -göre 27 Mayıs, meşru
luğunu kaybetmiş bir iktidara, karşı yapılmış bir 
ihtilâldir. Ve bugünkü nizamın meşru temelidir. 
•(Sağdan ve ortadan bravo sesleri, alkışlar) Bu 
mevzuda samimiyetsizliğin gevelemesi içinde bu
lunanların ebediyen karşısındayız. (Sağdan ve 
ortadan bravo sesleri, alkışlar) 

Yeni Anayasa bu meşru temeli yıkmak is-
tiyenlerin bir ilticagâhı, kullanacağı bir vasıta 
değildir. 

2. Meşruiyet ve kanun dışı bir hareket ki
me karşı yapılırsa yapılsın, kimden sâdır olur-

. — 34 — 
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sa olsun biz, bunu yapanın daima karşısında 
bulunacağız. Bir kimseye yapılan haksızlığı 
herkese yapılabilecek haksızlıkların bir başlan
gıcı sayıyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; 
İçinde bulunduğumuz şartları iyice anlıya-

bilmek için bizi bugüne getiren 'hâdiselere kısa
ca temas etmekte fayda mülâhaza ediyoruz : 

27 Mayıs ihtilâli hâdiselerin bir uçurum ke
narına getirdiği milletimizi felâketten kurtar
mak ve asırlık hak ve hürriyet mücadelesini he
define ulaştırmak için yapılmıştır. İhtilâlin ku
racağı nizamın sağlam mânevi temellere daya
nabilmesi ise, içtimai bünyeden kin ve ihtiras 
gibi zaıflarm tasfiye edilmesine bağlı idi. 

Esefle ifade edelim ki, bu gayeyi anlıyamı-
yanlar veya anlatmak iıstemiyenler ihtilâlin daha 
ilk günlerinde mevcut huzursuzluğu hareketle
riyle bir kat dalha artırmışlardır. Ezcümle ih
tilâlin bir zümreye' karşı diğer bir zümre nam 

. ve hesabına yapılmış gibi gösterilmek isitenmesi, 
mücerret bir siyasü partiye mensubolmayı veya 
ona rey vermiş bulunmayı suç telâkki edecek 
kadar insaftan uzak ayırıcı, yaralayıcı davra
nışlar ve taşkınlıklarda bulunulması, vatandaş
lar arasındaki kırgınlıkların artmasına sebebol-
muştur. (Bravo sesleri) diğer taraftan ihti
lâli zaruri ve meşru kılan sebepler büyük küt
leye lâyikıyle anlatılmamıştır. 

Bütün bu hâdiselerin yarattığı hissi zemi
ni, kinleri, ihtirasları ve ikbal hesapları uğru
na istismar ve masum vatandaş kütlelerini tah
rik edenler, altında toplanacakları çatılar bul
muşlardır. (Bravo sesleri, alkışlar)) 

Bu tarihî gerçeği dile getiren bir mektuptan 
bâzı parçaları huzurunuzda okuyacağız. 
14.7.1961 tarihini ve Devlet Beisi Cemal Gürsel'-
in imzasını taşıyan bu mektupta şöyle denmek
tedir. 

«... Partinizin meşum faaliyetleri hakkında 
artık sizin de bilgi sahibi olmanız lâzımdır. Si
zin hüsnüniyetinizin arkasında memlekette ne 
vahim ve ne tehlikeli bir oyun oynandığını 
fark etmediğinizi kabul edemiyoruz. 

Bulunduğumuz ahval içinde partinizin faa
liyet metotlarının memleketi korkunç buhranla
ra sürkliyecek çok kötü bir yol olduğunu artık 
anlamalısınız ve kanaatimce de anlıyorsunuz. Şu 
halde partiniz bilerek memleket ve Türk Milleti 
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için büyük felâketlere müncer olacak bir faali
yet tarzı içinde bulunmaktadır. 

Anayasanın oylamaya sunulması sırasında 
'bakınız partiniz halka neleri telkin etmiştir: 

Anayasaya hayır deyiniz ki, hayırlı olsun, 
Anayasaya bayrağımızın rerigi olan kırmızı ren
gi kullanınız. Anayasaya evet derseniz Mende
res'i asacaklar.'Anayasaya evet derseniz komü
nistler gelip memleketi alacaklar. Anayasaya 
sosyal kelimesini onun için koydular. Ayrıca 
partiyi kuvvetlendirmek için de Demokrat Par? 
tiyi yeniden kuruyoruz, zamanı gelince intikam 
alacağız, Yassıadadakileri kurtaracağız. îşte 
böylece masum köylü çevrelerinde kışkırtıcı 
gayretler sarf edilmektedir. Bunlar ne demek* 
tir, bunlar nasıl çalışma tarzıdır? Bu türlü faaT 

liyetler milleti ve memleketi nereye götürür! 
Böyle bir taktik ile çalışan insanların yarın 
memleketi nasıl bir zihniyetle idare edecekleri
ni düşünmek her vatansever vatandaş için deh
şet verici değil midir? 

Bu ahval içinde siz hâlâ iyi yolda bulun
duğunuzu söyliyebilirsiniz. Filhakika siz bütün 
bunları her zaman, olduğu gibi, ret ve inkâr 
edeceksiniz. Fakat iyi biliniz ki, Hükümetin 
elinde partinizin bu faaliyetleri hakkında çolf 
hâzin bilgiler toplanmıştır. Bu bilgilere sahir 
böldüğünü söyliyeıı ihtilâlin lideri, Devlet Baş
kanı Orgeneral Gürsel'dir. Her halde bu bilgi
ler uçmadı, Hükümete devredildi. Gürsel mekj-
tubunda devam ediyor. 

«Birkaç defa yaptığım beyanatla ve yaptığı
mız iki konuşmada sizi uyarmaya çalıştım. 
Fakat siz bunları anlamaz gözüktünüz veya 
öyle gözükmeye mecbur edildiniz. Sizce bun
lar geçici bii' söz veya tehditten ibaret ve gayî-
rimühim sayılabilir. Fakat bu benim için asla 
böyle değildir. Tarihe, millete ve bütün dünya
ya karşı deruhde ettiğim mesuliyetleri bilen 
bir adam olarak memleketi şuriş ve kargaşalı
ğa götürecek gayret ve faaliyetlere müsamaha 
etmiyeceğimi kati olarak size bildirmek mec
buriyetindeyim. 

Partinizde esaslı bir tasfiye yapmadıkça 
ve milletçe de bilinen çok , fena çalışma yolla
rından ayrılıp temiz ve demokratik nizamın 
istediği nezih gayretlere yönelmedikçe sizi, hat
tâ bir parti olarak dahi kabul etmek beniıjı 
için mümkün değildir .Bugün memlekette..e.ki
len düşmanlık ve intikam tohumlarının yarın 
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milletimize ne büyük ıstıraplar çektireceğini 
fark edenıiyeeek kadar kısa görüşlü ve göz
leri hırsla kapanmış insanların devlet idaresine 
karışma heveslerinin hâzin ve feci bir gaflet 
olduğundan şüphe edilemez...» Gürselin mektu
bu burada bitiyor. 

&ir Devlet Reisinin koyduğu bu teşhisin 
ieabettirdiği tedaviyi zamanında yapnııy an
lar veya yaptırmıyanlar elbetteki bugünkü du
rumun mesuliyetini tarih önünde taşıyacaklar
dır. (Sağdan ortadan alkışlar.) 

Bugün o zaman ekilenleri biçiyoruz, (inönü'
yü işaretle) Müellifin, eserinden şikâyetçi ol
maya hakkı yoktur, şikâyetçi olmak millete ve 
•bu tarihî -mesuliyeti taşımıyanlara dülş'er. 

işte böylesine bir siyasi zemin üzerinde se
çimlere gidildi. Bu seçimlerin Türk milletine 
özlediği huzuru getiremiyeceğiııi anlamak için 
kâhin olmaya lüzum yoktu. Bu gerçeği zama
nında tarih önünde mesuliyet yüklenenlere ha
tırlatmış olmanın şahsan vicdan huzuru için
deyiz. 

Muhterem arkadaşlar; seçimlerden sonra 
intikamcı ve ihtilâlci tahrikler alabildiğine de
vam etti. Bu tahrikler karşısında Anayasa
nın mutlak hâkimiyetini temin etmek ve de
mokratik rejimi yerleştirmek taahhüdü ile 
iş başına gelen Hükümetin mevcudolııp olma
dığını zaman zaman vatandaşlar kendi kendi
lerine sormaya mecbur kalıyordu. 

Sayın Başvekili, bütün haber alma imkân
larına, çeşitli istikametlerden yapılan tahrik
lerin bir fırtınaya müncer olacağı yolundaki 
devamlı ikazlarımıza rağmen harekete geçir
mek mümkün olmadı. Devletin elindeki mev
cut müeyyideler dahi tatbik edilmiyordu. Sa
yın înönü; bir bayram mesajında; muhtelif 
parti liderlerinin, Hükümeti tedbir almamakla 
ithftm ettiklerini söylediler. Biz, şiddet ted
birleri alın diye Başvekile bir teklifte bulun
madık. Devletin mevcut müeyyidelerini tatbik 
edin dedik. Bunun dışında bir kelime söyle
medik. Bu tutum, milleti 22 Şubat hadiseleriyle 
karşı karşıya getirdi. Şüphesiz bu neticenin 
doğmasında basiretsizliği ve aczi ile Hüküme
tin de büyük bir mesuliyet hissesi vardı . 

Muhterem arkadaşlar, 22 Şubat hâdiselerin
den sonra bütün partiler ve Hükümet birleşe
rek Terbirler Kanununu çıkardılar. Bu ka
nun da eşitlikle ve müessir bir şekilde tatbik 
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edilmedi. Bizzat bu kanuna imza koyan ve 
rey veren bir kısım zevat bu kanunu çiğne
mekte mahzur görmediler. (Misal, misal ses
leri) Misalini ilerde vereceğiz. 

Devam eden intikamcı tahrikler 1962 Ey
lülünde bir mukabil ihtilâli teşvik edecek bir 
mertebeye ulaştı. Buna ait bâzı delilleri biraz 
sonra arz edeceğiz. 

2 - 4 Ekim 1962 günlerinde Ankara'da Dev
let kuvvetlerinin gözü önünde saatlerce devam 
eden tecavüz, ve tahrip hareketleri oldu. Hü
kümet Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu
nunun nvânen nuılhkûın 'bir kanun olduğu ba
hanesinin siperine çekilerek kendi aczini ve 
mesuliyetini örtmeye çalıştı. (Anlaşılmıyan, bir 
müdahale.) Merak etmeyin Sezar'ın hakkı Se-
zarVı, AMa'lı'ın hakkı AJlallı'a veril çiçektir. (Bra
vo sesleri.) 

Ayrıca, tehdit beyannameleri neşreden millî 
devrim ordusu ve saire gibi tedhiş teşekkülleri 
de faaliyete geçti. Bütün bu hâdiselerin mesul
lerinin kimler olduğunu bugün ne millet .ve ne 
de Meclis bilmektedir. Bildiğimiz tek şey, bun
ların kimler olduğu açıklandığı zaman Yüksek 
Meclisin alkış tutacağı yolundaki Başvekil 
Yardımcısının beyanıdır. (Sağdan ve soldan, 
alkışlar) 

Başvekilin, meşru nizamı bertaraf etmeye 
matuf faaliyetler hakkındaki ifşaat ve suçla
maları da bir tahkikin süzgecinden geçirilerek 
aydınlığa kavuşturulamadı. 

Sık sık tekrar edilen açık rejim iddiaları
nın mahiyeti hakkında temas ettiğimiz bu ger
çekler bir fikir vermeye öyle sanırız ki, kâfidir. 

Muhterem arkadaşlar; işte böylece son hâ
diselere kadar geldik. Hükümet, «kuvvetliyim» 
dedi, «tedbirliyim» dedi. Kuvvetli lâfını duy
duk, kuvvetli Hükümeti görmedik. Bu hâdise
ler Türkiye'yi bir anarşinin ve kardeş kavga
sının eşiğine kadar getirmiştir. Ekilen fesat 
tohumları meyvalarını vermeye başlamıştır. Bu
gün memleketin içinde çalkandığı huzursuzlu
ğun baş kaynağı, 27 Mayıs ihtilâlinin meşrui
yetini kabul etmek istemiyen intikamcı cere
yanla, Hükümetin mücerredolaıı aczidir. Za
man zaman 27 Mayısa karşı değiliz, şeklinde 
yuvarlak beyanlarda bulunanların ve insanla
rın şerefinin ifadesi olan imzalarını ,bu meşrui
yeti tesbit ve teyideden her vesikanın altına 
tereddütsüzce atanların ve sonra da bu meşru-
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iyeti inkâr edenlere ve intikamcı tahriklere ya
taklık yapanların hareketleri hiç kimsenin gö
zünden kaçmamaktadır. (Sağdan ve ortadan, 
alkışlar) Bu ciheti böylece belirttikten sonra 
son hâdiselerin bir tahlilini yapalım : 

Hükümet, hasta bir mahkûmun tahliyesin
den sonra cereyan eden hâdiseler hakkında 25 
Mart 1963 günü Mecliste yaptığı konuşmada; 
kanunları tek taraflı tatbik ettiğini veya hiç 
etmediğini söyliyecek kadar mesuliyet duygu
sunun dışına çıkmıştır. Hükümetlere kanunları 
tek taraflı tatbik etmek veya hiç etmemek hu
susunda kanunlarımızın verdiği bir salâhiyet 
ve bir hukuk prensibi mevcut değildir. Bu sözü 
söyliyen Hükümet suçluluğunu itiraf etmiş 
mevkidedir. Son hâdiselerin mesulleri üzerinde 
dururken bu suçlu zihniyetin de yakasından 
tutmak Yüksek Meclise düşen tarihî bir vazi
fedir. 

Başvekil, Meclisteki açıklamasında : «Ceza 
evinden çıkmış yaşlı bir hükümlü Ankara'ya 
geliyor. Bu esnada bâzı taşkınlıklar iyi niyetle 
de olabilir ve bâzı tertipler suiniyetle hazırla
nabilir. Nedir vaziyet? Hiçbir müdahale yapıl
maksızın, kendi kendine işliyen bu tertip, iyi 
niyete ve hususi maksada ne kadar istinadedi-
yorsa hiç mânisiz meydana çıksın, mesele an--
laşılsm, halk görsün, Hükümet görsün ve alı
nacak tedbirler anlaşılsın. Samimî olarak biz, 
Hükümet olarak bu fikirde bulunduk» demiş
tir. 

Biz, Hükümetin bu iddiasında ne ciddiyet 
ve ne de samimiyet görmediğimizi açıklamak 
mecburiyetindeyiz. Nişan, düğün, cenaze töreni 
ve taziye ziyareti gibi en masum ve insanî hâ
diseleri bile 27 Mayıs İhtilâli aleyhinde inti
kamcı bir nümayiş haline getirenleri, memleke
tin fikir ve siyaset hayatında hiçbir rolü olma
mış bir merhumenin tabutunun gölgesinde aynı 
nümayişi ve siyasi iskatçılığı devam ettirenleri 
halk da biliyordu, Hükümet de biliyordu. (Bra
vo, sesleri) Siyasi akrabalık ve veraset iddia
sında bulunanların, bir devrin baş temsilcisinin 
tahliyesinde o güne kadar yaptıklarını gölge
de bırakacak nümayişlere başvuracakları yedi 
yaşındaki bir çocuğun bile takdir edebileceği 
bir keyfiyetti. O halde Hükümet kimin haki
katleri görmesi ve anlaması için kanunları tat
bik etmemek suçunu irtikâbetmiş, böyle tehli
keli bir tecrübeye girişmiştir.? (Bravo, sesleri) 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, İçtüzük 

mucibince yazılı konuşmalar 20 dakikadır. Mü
saade buyurursanız, grup sözcülerini bu tahdit
ten azade kılalım. Esasen böyle de bir takrir 
vardır. 

Grup sözcülerinin konuşmalarının müddetle 
tahdidedilmemesini kabul edenler işaret buyur
sunlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yalnız grup sözcülerinin. Buyurun Sayın Bölük-
başı. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA-
ŞI (Devamla) — Bu suale tatmin edici bir ce
vap verilemediği takdirde vicdanlarda birtakım 
istifhamlar yaşıyacaktır. 

Hükümet bu tutumu ile, zehirli damlalar 
dökülürken meşru ve müessir tedbirini almayıp 
tufanı bekliyen bir Hükümet olarak tarihte ye
rini alacaktır. (Sağdan, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar; son hâdiselerde Hü
kümet âdeta sahneden çekilmiş, gayrimesul küt
leler icrayı Hükümet etmiştir. Hükümet mer
kezinde birkaç noktada cereyan eden kanunsuz 
toplantıları, tecavüz ve ' tahripleri yapanlar, 
kim olurlarsa, olsunlar, önleyemiyen bir Hükü
met vazifesini yaptığını ve hele kuvvetli oldu
ğunu asla iddia edemez. 

Şöyle bir söz söyleniyor: «Ne yapalım, her 
çareye başvurduk, ateş etmekten başka yol kal
madı ona mı başvuralım?» Ordu birliklerinin 
üzerine yürüyecek ve kendilerine ateş etmesini 
bekliyecek kadar insanların kendinden geçtiği
ne biz kaani değiliz. 

2 Ekim hâdiselerinden aldığı dersle daha 
enerjik davranması beklenen Hükümetin bu tu
tumu karşısında insanın aklına, bu da mı halkı 
tenvir için bir tecrübedir sözü ister istemez ge
liyor. (bravo sesleri, alkışlar) Muhalefetin em
niyeti mevzuu üzerinde vaktiyle sık sık durmuş 
olan Sayın Başvekile bu eski hassasiyetini bu 
vesileyle hatırlatmak isteriz. 

Gayrimesul kütlelerin, köylere kadar dira
yet edebilecek bu nevi hareketleri karşısında 
memleketin ne hale gelebileceğini dehştle dü< 
şünmemek mümkün değildir. Rejimi ve. nizamı 
korumak gayrimesul kütlelere değil, Hükümete 
mevdu bir vazifedir. Hükümet varlığını kabul 
ediyorsa, gayrimesul kütlelerin icrayı Hükümet 
etmesi devri kapanmalı, rejimi ve nizamı tehdit 
eden her türlü tahrikin, tecavüzün başı, Devlet 

- 3 7 — 



M. Meclisi B * 67 
tin meşru müesseseleri tarafından edilmelidir. 

(Sağdan, bravo sesleri, alkışlar.) 
VAHAP DlZDAROĞLU (Mardin) — Evve

lâ Parlâmento da buna riayet etmeli... 
BAŞKAN — Rica ederim Dizdaroğlu, müsa

ade buyurun. 
M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA

ŞI (Devamla) — Zararı yok. Talebemdir, bana 
dokunmaz. (Gülüşmeler.) 

Hangi taraftan olursa olsun Hükümetten 
beklediğimiz, suçluları adalete teslim etmesidir. 
(Sağdan, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, samimiyetsizlik siya
si hayatımızın en büyük, en derin hastalığı ve 
yarası olmakta devam etmektedir. Bütün bir 
miletin gözleri önünde cereyan eden hâdiseleri 
inkâr cüreti bu samimiyetsizliğin no mertebeye 
ulaştığını göstermeye kâfidir. 

Adalet Partisi, «Kin ve intikam cereyanları
nın karşısındayım, 27 Mayısa karşı değilim, Ba-
yar'm karşılanması ile alâkam yoktur.» diyor. 
Bu iddiaların samimiyet derecesini hâdiselerin 
mihenk taşma vuralım. Bir ambar buğdayın 
mostrası bir avuç buğdaydır derler. Biz de hâ
diseler ambarından bir avuç numune alıp size 
göstereceğiz. Ve ambarın mahiyeti hakkında 
vicdanlarınızı hüküm vermeye davet edeceğiz. 

Temas edeceğim hâdiseye benden evvel Sa
yın Dahiliye Vekilinin de temas ettiğini arka
daşlarım naklettiler. Biraz salona geç gelmiş
tim. Ama onun temas etmediği başka bir nok
taya da ben temas edeceğim için söylediklerini 
tekrar edeceğim. 

Elimize 15 Eylül 1962 tarihli Hür Yol gaze
tesini alalım ve manşetini okuyalım : 

«Ey Millî Birlikçi diye anılan haddini bilmez 
serkeşler ve ey onların isyanını hukuk içine alan 
hocalar; ve ey bütün bu cinayetleri aksi taraf
tan tescil eden hâkimler, kadrolunuz I... Sizin 
yeriniz zindandır. Sonunuz yok edilmektir...» 
(Adalet Partisi sıralarından müdahale.) Şimdi 
geleceğiz, sabırlı olunuz. Tansiyonunuz . düşer. 
(Sağdan, ortadan, bravo sesleri, alkışlar.) Gaze
tenin manşeti bu. Bu gazetenin Yazı İşleri Mü
dürü 18 Eylülde tevkif edilince, yaşlı gözler
le teessür telgrafı çekenlerin başında da, İhtilâ
lin Ordu Kumandanı, ihtilâlin baş muhafızı, Ge
nelkurmay Başkanı olan Gümüşpala'mn liderlik 
ettiği partinin Genel Sekreteri gelmektedir. 
Onun bu telgrafına ait haberi aynı gazetenin 
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22 Eylül 1962 tarihli nüshasında görüyoruz. 
O da burada. (Ortadan ve sağdan, şiddetli al
kışlar, bravo sesleri.) (Elindeki gazeteyi göste
rerek) Şunu yazan, tevkif edilince yaşlı gözler
le telgraf çektiği anlaşılıyor. (Yazan kim imza
yı oku, oku sesleri.) Bunun mânası ortada ne
yi okuyacağım? 

SABAHATTİN BAYBURA (Tokat) — Ma
kaleyi kim yazmış imzayı oku. 

BAŞKAN — Baybura susunuz. İçtüzük hü
kümlerini tatbik ederim hakkınızda. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Maka
leyi kim yazarsa yazsın, böyle bir yazıyı gaze
tesinde nşereden bir adam tevkif edildiği za
man ona teessür telgrafı çeken zihniyetin mahi
yeti meydandadır. (Sağdan ve ortadan, bravo 
sesleri, alkışlar.) 

ŞlNASl OSMA (İzmir) — Ahbabımdı tel
graf çektim. Siz de Behiye Aksoy'a şiir yazdı
nız. 

BAŞKAN — Osma, müsaade edin müdahale 
etmeyin efendim. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA
ŞI (Devamla) — O işleri karıştırma Osma, sici
lin karışıktır. (Ortadan ve sağdan bravo sesleri, 
sürekli ve şiddetli alkışlar, gülüşmeler.) Bana, 
yiğit adam eğlenmiştir derler. Sana ne diyecek
lerini düşün... (Bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, karşılık
lı atışmayı mutazammm söz sarf etmemenizi ri
ca ederim. Kim olursa olsun içtüzük hükümle
rini tatbik edeceğim. Söz alırsnız, çıkar ko
nuşursunuz. Buyurun efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Onun 
bu telgrafına ait haberi, aynı gzaetenin 22 Ey
lül 1962 tarihli nüshasında görüyoruz. Bunlar-
27 Mayısın karşısında olmadıklarını söyliyen in
sanlardır. 

Bir Tedbirler Kanunu çıkıyor. Kanun tek
lifinin altında bütün partilerin yetkili, organla
rın kararma dayanarak liderlerinin imzası var
dır. Bu kanun, intikamcı ve ihtilâlci cereyan
ları durdurmak, Anayasayı ve onun meşru te
meli olan 27 Mayıs ihtilâlini tecavüzlerden ma
sun bulundurmak için çıkarılmıştır. 

Bu kanunun birinci mddesinde, 27 Mayıs 1960 
Devrimini zedeliyebilecek şekilde, bu devrimin 
neticesi! Olarak Yüksek Adalet Divanınca ve ısa-
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ir kaza .•mercilerince verilmiş ve kesinleşmiş olan 
karar ve 'hükümleri kötüliyenler veya üstü 
kapalı da olsa matûfiyeti belli olacak şekilde 
kötüliyenler cezalandırılmaktadır. 

Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Gümüş-
pala kendi saflarında bulunan gazetelerin yaz
dıklarına göre 26 . 8 . 1962 tarihinde Eskişehir 
İl Kongresinde şöyle demektedir : 

«Milletin serbest ve vicdanî reyleriyle se
çilen bir parlâmento heyetinin sırf görüş ve 
kanaati itibariyle parmak kaldırmaktan ibaret, 
siyasi suçlu nâmı altında ceza evlerinde yatan 
insanların seçmen üzerinde bıraktığı ıstırap gö
rülüyor.» 

Aynı lider Adalet Partisinin Bursa kongre
sinde 2 Eylül 1962 tarihinde şunları söylüyor : 

«Şimdi Kayseri'de bütün bir parlâmento de
mir parmaklıkların arasında ömür tüketmekte
dir. Siyasi kanaatleri ve Meclis Grupu Tüzü
ğüne riayetten başka hiçtir suçu bulunmıyan-
lar hâlâ hapsanelerde kalırlarsa elbetteki mil
letin vicdanı rencide olur.» 

Büyük kongrelerinde de aynı fikri şöyle ifa
de ediyor : 

«Demokrasinin yeni zaferler arifesinde oldu
ğu bir devirde zindanlarında kanaatlerinden do
layı hapsedilmiş bir miktar siyaset adamı bu
lundurmayı idarei Hükümet vasıtası saymak 
gaflettir» 

Muhterem arkadaşlar, bu sözlerin taşıdığı 
mâna ile Tedbirler Kanunundaki hükmü karşı
laştıranlar, Gümüşpala'nın hangi noktada ol
duğunu kolaylıkla anlarlar. Bu sözler, doğru 
veya yanlış herhangi bir vatandaşın kanaati 
olabilr. Ye fakat Tedbirler Kanununa imza ko
yan bir liderin sözleri olamaz. (Sağdan bravo 
sesleri ve ortadan alkışlar)ı Bu sözlerle siyasi 
af milletin bir şefkat ve atıfete olarak istenmi
yor. Biz de siyasi aftan bahsettik ama ihtilâli 
mahkûm ettirmek ve tashihi karar şeklinde is
temedik. Şefkat, atıfet gösterelim, bırakalım 
şunları yuvalarına kavuşsunlar dedik. 

Yukarıda bahsettiğim sözler, âdeta bir tas
hihi karar ve bir haksızlığı tamir edasını taşı
yor. Muhterem Gümüşpala, Tedbirler Kanunu 
Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyon
larında konuşulurken tutulan zapta göre şun
ları söylüyor : 
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«Ben bu kanunun çıkmasında büyük gurur 

'duyduğum için imzamı koyuyorum ve bundan 
şeref duyuyorum.» 

Bu nasıl şereftir ki, üç gün sonra sahibinin 
ayakları altında çiğneniyor. (Sağdan ve orta
dan bravo seslerü/ şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bir hükümlü veya 
yakını öldüğü zaman ailevi hiçbir rabıtası, kop-
mıyacak şahsi hiçbir dostluğu bulunmadığı hal
de gayesi ımalum bir nümayiş haline getirilen 
her cenaze töreninin önünde Adalet Partisi lide
rini görüyoruz. 
. Bunun taşıdığı mânâ olsa olsa siyasü akra

balık iddiası olabilir. İnsanî bir düşünce ve 
duygu olsa aynı zâtı başkalarının da cenaze 
törenimde görmek icabeder. (Sağdan ve orta
dan bravo sesleri alkışlar) Bu memleketin hür
riyet mücadelesinde çile çekmiş öyle arkadaş
lar ölmüştür ki, Gümüşpala'yı bunların cena
ze törenlerinde görmek mümkün olmamıştır. 
(Sağdan ve ortadan şiddetli alkışlar, bravo 
sesleri) 

Yüzlerce kişilik A. P. taziye heyetlerinin 
ve diğer tertipli hareketlerin üzerinde isterse
niz durmayalım. (Duralım, duralım sesleri) 
Duracağız, duracağız. Çünkü bu memleketin 
batmasına mâni olmaya kararlıyız. (iSağdan ve 
•ortadan bravo sesleri şiddetli alkışlar) (Ada
let Partisi sıralarından bir müdahale) 

Hatırlarsanız dostum, Tedbirler Kamunu ko
nuşulurken bir sataşmada bulundunuz, bura
da verdiğim cevabı hatırlarsınız. «Ben ihtilâ
lin zaruri ve meşru bir hareket olduğuna dün 
inanıyordum, bugün inanıyorum, yarın inana
cağım.» Bunun için bana rey vermiyeceklerse, 
verilmemesini şeref sayarım. (Sağdan ve or
tadan bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisi, Ba-
yar'm karşılanması hâdisesi ile alâkam, yok 
diyor. Milletvekillerinin, senatörlerinin, teş
kilât kademelerinin, A. P. fîâmalı vasıtaların 
iştirakini isterseniz bir tarafa bırakalım. 
Adalet Partisi ile aynı safta bulunan gazete
ler başta olmak üzere 23 Mart 1%3 tarihli ga
zetelere bir göz atalım. Orada şu haberi oku
ruz : 

«Adalet Partisi Genel îdare Kurulu dün sa
bah fevkalâde bir toplantı yapmıştır. Bu top
lantıda dün sabah Kayseri Ceza Evinden tah-
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liye olunan Sayın Celâl Bayar'a «geçmiş ol
sun» ziyareti yapmak için bir heyet seçilmiş
tir. A. P. Genel Sekreteri Orhan Süersan'm ri
yasetindeki heyette Vedat Âli Özkan, Reşat 
özarda, Mehmet Ali Aytaş. bulunmaktadır
lar. Heyet dün saat 16 da hususi bir araba ile 
Kayseri'ye hareket etmiştir.» Genel Sekreteri
nin riyasetinde G-enel Kurul azalarından mü
rekkep heyet . . . . Seçen de Genel Kurul (Gü
lüşmeler) Ayni heyetin Kayseri.'ye vardığı ve 
Bayar'la birlikte Ankara'ya döndüğü yine ga
zetelerde okunmaktadır. 

Buna rağmen bir parti bu karşılama işleriy
le alâkalı değilim sözünü nasıl söyliyebilir ? His
si hicap şu dünyada mevcutsa söyliyemez. (ıSağ
dan ve -ortadan bravo sesleri şiddetli alkışlar) 

Adalet Partisinde kendisine yuva bulan kin 
ve intikam hislerinin tezahürlerine ait yüz
lerce misâl vermek mümkündür. Vaktinizi 
almamak için birkaç büyük misâl ile iktifa edi
yoruz. 

Bir partinin başında bulunanlar bu yol
da ve bu zihniyette olursa köylerde, kasa
balarda, yaşıyan vatandaşların hangi tah
riklerle zehirleneceğini kestirmek hiç t e güç 
değildir. 

Vatan sathında duyduklarımız tüyler ür
perticidir : «karışsın ortalık» deniyor, «kan 
gövdeyi götürsün, isterse Rus gelsin» diyecek 
kadar gözü dönmüş insanlardan bahsediyor
lar. (ıSağdan ve ortadan şiddetli gürültüler, 
kahrolsunlar sesleri) Elbette imamın güldüğü 
yerde cemaat kahkaha atar beyler. 

Muhterem arkadaşlar, Siyasi hayatımızın 
en büyük hastalığının samimiyetsizlik olduğu
nu ifade etmiştim. Müsaade ederseniz bu sa
mimiyetsizliği tarihe tescil ettirmek için bir 
tarihî hâdiseyi nakledeceğim. 

Biliyorsunuz, zaman zaman liderler toplan
tısı olmuştur. Birçok toplantılara ben de iş
tirak ettim. (.Soldan, bâzılarından kaçtın ses
leri) Hiçbir yerden kaçmadım, kaçacak adam 
değilim. Çıkıp burada 27 Mayıs meşrudur diye 
(geveleyip de, köye gidip zehir akıtan iki 
yüzlülerden hiç olmadım. (Sağdan bravo ses
leri alkışlar) Kimden kaçdım ki? Benimsedi
ğiniz devirde zindanlarda yattım. Korktum 
mu, yıldım mı?., ismet Paşa'nm devrinde yat
tım yıldım mı? (Bravo sesleri alkışlar) Birgün 
ismet Paşa şaşırdı da; «Bölükbaşı bizim zama-
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nımızda da hiç hapse girdin mi?» dedi. «Pa
şa, ne çabuk unuttun hiç çıktık mı senin za
manında dedim.» (ıSağdan ve ortadan şiddet
li alkışlar, bravo sesleri, gülüşmeler) 

Arkadaşlar, 22 ıŞubat hâdiselerinden son
ra bir liderler toplantısı oldu. Hükümetin da
veti üzerine yapılan bu toplantıda, bir usul 
'meselesi ortaya attım. . «Konuşmalarm emniyeti 
bakımından burada söylenenler dışarıya inti
kal etmesin» dedim. Söz verildi. İki gün son
ra Adalet Partisi grupunda cereyan eden mü
zakerelerde, Adalet Partisinin Senato Grup 
Başkanvekilinin; Tedbirler Kanununu C. K. 
M. P. nin haızırlayıp getirdiğini söylediğini 
hayret ve ibretle gazetelerde okuduk. Lider
ler Toplantısında bu meseleyi açtık, protes
to ettik. «Böyle bir şey vâki değildir. Adalet 
Bakanı tarafından hazırlatılmış bir kanun met
ni, şu komisyonda tetkik edildi, liderlerin 
önüne geldi. C. K. M. P. böyle bir kanun tek
lifi yapmamıştır. Tekzip ediniz» dedik. Evet 
dediler, etmediler. 

. Ondan sonra başka liderler toplantısı oldu. 
Gördük ki, üç gün sonra kendi gazetelerinde 
toplantı tefrika edildi. Demek ki, bunların 
açıklanması adetmiş. Müsaade ederseniz bu âde
te biz de uyalım, bir hakikati açıklıyalım. (Bra
vo sesleri) 

Size bir vesikadan bir parça, okuyacağım. 
Vesikadır, çünkü şimdi aynı safta bulunmadı
ğımız o zaman ben Genel Başkan, o da benim 
Grup Başjkanıvekili olarak 'muavinim olan şim
diki Başvekil Yardımcısı Hasan Dinçer'e tut
masını rica ettiğim notlardan okuyacağım : 

iSaym Gümüşpala söz alıytor, şunları söy
lüyor; «partime kötü niyet sahibi insanlar gir
miştir. Bunlar zamanla niyetlerini ortaya koy
muşlardır. Uzun zamandan beri 'bir tasfiye ya
pılması lüzum ve zaruretine inanmaktayım. 
Bu tasfiye hareketi başlamıştır, devam ede
cektir» bu söz söylendiği zaman Adalet Par
tisinden 6 milletvekili ihraceclilmişti. Bir 
müddet bunlar tecdidi nikâh suretiyle aynı 
partiye alındılar, şimdi Gümüşpala ile bera
ber çalışıyorlar. (Sağdan ve ortadan şiddetli 
ve sürekli alkışlar, bravo sesleri) Hasan Diın-
çer yazmış... Notun 7 nci ve 8 nci sayfasında. 
Liderler de sağ, toplantıda bulunanlar da sağ. 

Muhterem arkadaşlar, A. P. sözcüleri sık 
sık demokrasi ve millî hâkimiyet yoluna baş-
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koyduk, kelleyi koltuğa aldık diye bir ihti
lâli kebir kahramanlığı 'havası içinde bir Dan-
ton, bir Robespiyer, bir Senjust gibi konuş
maktadırlar. Bu tahrik edici Sözleri söyliyen 
zevat ile yoldaşları, demokrasi ' ve millî hâ
kimiyet esaslarından dün uzaklaşırlarken baiş 
yerine parmaklarını koymuş olsalardı, mem
leket bir 27 Mayıs ihtilâline sürüklenmezdi. 
(Sağdan ve ortadan bravo sesleri, şiddetli al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlar, tahrikleriyle milletin 
kanı ve kaderi üzerinde bir siyasi kumar oynı-
yanlar ve bunda teselli, tatmin ve ikbal arı-
yanları bir daha teyakkuza davet ederiz. 

Sık sık millî irade mefhumunu bir kalkan 
gibi kullanmak istiyenler, 27 Mayısın meşrui
yeti esasına dayanan Anayasanın da millî ira
denin mahsûlü olduğunu ve kendilerini bağlı-
yan bir vesika bulunduğunu unutmamak mec
buriyetindedirler. 

Millî irade, iktidara geleceklerin elinde is-
tenmiyen başları uçuracak bir intikam kılıcı 
değildir. Bu gerçek bütün partiler tarafın
dan samimiyetle benimsenmedikçe rejimin is
tikrarı, devamı ve her mânada huzurun tesisi 
kanaatimizce bir mucize ile mümkün olabilir. 

Muhterem arkadaşlar, 27 Mayıs ihtilâli 
aleyhindeki intikamcı tahrikatın devamı, er-
geç bu rejimi ve bu memleketi bir felâkete sü-
rükliy e çektir. 

Bütün vatanseverleri bu felâketi önlemeye, 
gaflet içinde bulunanları uyanmaya, Hükü
meti, kanunları eşitlikle ve müessir bir şekilde 
tatbika ve vatandaşları «Türkiye her şeyin üs
tündedir» , parolası ile kinleri ve ihtirasları 
yıkmaya davet ediyoruz. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Sağdan ve ortadan şiddetli ve sü
rekli alkışlar, bravo sesleri.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, daha üç 
parti grupu adına söz istenmiştir. Bundan baş
ka 44 milletvekili şahısları adına söz istemiş
lerdir. (Ortadan : «devam devam» sesleri) 

Müsaade buyurunuz efendim, sözümü bitire
yim. Eğer akşam yemeğinden sonra gece top
lanmayı ! tasvibediyorsanız müzakereyi burada 
keseceğim. Yok eğer, bir müddet daha devam 
edip yarın toplanalım, diyecekseniz, yarın top
lanmak için müzakereyi bir saat daha devam 
ettireceğim. (Devam sesleri.) 
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Devam mı arkadaşlar 1 
Saat 20;30 a kadar devam ettireceğim, on

dan sora yarın saat 10.00 da toplanılacak. (Ge
ce de çalışalım yemekten sonra sesleri, gürül
tüler.) Müsaade buyurun efendim. 

Arkadaşlar, yemekten sonra devam edecek
sek, şimdi keseceğim müzakereyi. (Gürültüler) 
Müsaade buyurun. Herkes kendi şahsına göre 
söylüyor, anlaşılmıyor. Oylarınızla halledece
ğim. 

Bu akşam, yemekten sonra, gece saat do
kuzda müzakereye devam edilmesini kabul 
edenler işaret buyursunlar... Kabul etmiyen-
ler... 

FAHtR GÎRlTLtOĞLU (Edirne) — Reis 
Bey önerge var. 

BAŞKAN — Yeni bir önerge mi gönderdi
niz efendim ? 

Netice anlaşılmadı arkadaşlar, müsaade bu
yurun. 

FAHİR GİRtTLİOĞLU (Edirne) — Mü
saade eder misiniz efendim, önergemle alâkalı 
mâruzâtta bulunayım1? 

BAŞKAN — Buyurun. 
FAHtR GtRlTLÎOĞLU (Edirne) — Muh

terem arkadaşlarım, son günlerin sokaklara 
intikal eden politikasını bugün Büyük Meclisi
miz çözmek mevkiindedir. Nitekim dışardan 
gelen birçok dinleyiciler de sabırsızlıkla er
ken saatlerden beri müzakereleri takibetmek-
tedirler. Bu itibarla kesintisiz bir surette 
yani yemek tatili verilmeksizin kesintisiz su
rette müzakerelerin devamını arz ediyorum. 
Buna dair Yüksek Riyasete bir önerge takdim 
ediyorum, kabulünü istirham ederim. (Gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir da
kika müsaade edin, gürültü etmeyin de mesele
yi halledelim. Gürültü ile, her kafadan bir ses 
çıkmakla iş hallolmaz. 

işin ehemmiyeti ve kısa bir zamanda, bütün 
milletvekilleri toplu olduğu halde görüşülme
sindeki isabet aşikârdır. Ancak, yapılamıyjacak 
işleri, gayritabiî işleri de temenni etmek doğru 
değildir. Yemek tatili verilmediği takdirde Ri
yaset de tebeddül olaeak, arkadaşların biri kıs
mı yemeğe gidecek ve bu kadar mühim bir me
selenin görüşülmesinde Mecliste arzu edilen ek-

I seriyet bulunmıyaeak (Gürültüler) Müsaade 
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buyurun efendim. Bu itibarla bu işin en kısa 
zamanda netieelendirilmesinde herkes mutabık
tır. Bu arzuya göre, şimdi müsaade ederseniz; 
eğer sırası olan C. H. P. sinin konuşma müd
deti uzun sürmiyecek ise, 8 e kadar devam ede
riz. Eğer yarım saatten fazla sürecek ise, müsa
ade edin, şimdi bir ara vereyim, yemek tatili 
yapalım, saat 9 da gelir, dayanabildiğimiz ka
dar müzakereye devanı ederiz. Bu hususu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Takrir var 
efendim, hangisi anlaşılmadı Reis Bey? («öner
ge var» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, önerge sahibi bu 
izahatımdan sonra önergesinin oylanmasında 
israr ediyorsa, Önergeyi tekrar okuturum. 

önergenin oylanmasında israr ediyor musu
nuz, efendim? 

FAHİR GÎRÎTLlOĞLU (Edirne) — Ediyo
rum efendim, samiini düşünerek israr ediyorum. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Takri
rinin okunmasında arkadaş israr ediyor, takri
rini okutuyorum : 

Başkanlığa 
Yemek tatili yapmadan müzakerelerin ara-
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lıksız devamının oya arzını rica ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Şimdi bir takrir daha gelmiştir, onu da oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakerelere 1,5 saatlik yemek tatilinden 

sonra devam olunmasını arz ve-teklif ediyorum. 

Diyarbakır 
Hilmi Güldoğan 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 

Arkadaşlar belli olmadı, müsaade buyurur
sanız tekrar oylayacağız. 

Takriri dinlediniz, bir daha okutmaya lü
zum görmüyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Takriri kabul etmiyenler lütfen 
işaret buyursunlar... Takrir kabul edilmiştir, 
arkadaşlar. 

Saat 21 de toplanmak üzere Oturumu kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 19,35 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 21,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Rıza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Oturumu 
açıyorum. Görüşmelere devam olunacaktır. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın İbrahim öktem'in. îbrahim öktem 
Bey, buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA ÎBRAHÎM ÖK
TEM (Bursa) — 

Sayın Ba§kan, 
Bayın 'Milletvekilleri, 
Memleket huzurunu ıgeniş ölçüde lihlâl eden 

ve milletçe yerleştirmeye çalıştığımız demokra
tik düzenin kaderi bakımından muhtelif çevre
lerde ciddî endişeler doğurmasına yol açan olay
lar sebebiyle, Vşsk Milletvekili Sayın Ahmet 
Tahtakılıç'ın verdiği önerge Yüce Meclisçe ka
bul edilmiş ve bu konuda igenel ıgörüşme açılmış 
bulunmaktadır. 

27 Mayıs 1960 Devriminin asıl gayesiind teş
kil eden teminatlı foirdemokratik hukuk düzeni
nin kurulması yolunda sarfedilen bunca emek-
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İere ve katlanılan bunca fedakârlıklara rağmen, 
Türk toplumunun huzursuzluğunun kesin ola
rak giderilemediği ve gayretlerimizin mâmur ve 
müreffeh 'bir vatanın inşasında plânlı kalkınma 
üzerinde toplanamadığı bir vakıadır. Bıtmın se
beplerimi isabetle teşhis 'etmek ve gidermek için, 
iç politika olaylarını geniş ıbir acıdan ele alma
mızda fayda ve zaruret vardır. 

Teminatlı demokratik Ihukuk düzeni içinde 
iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmamızı hızla 
gerçekleştirmek gibi bir amaç etrafında bu 
memleketin bütün siyasî kuvvetlerinin, aydın
larının, gençliğinin, -tek kelimeyle- bütün gücü
nün toplanması gerekirken, geçmişte denenmiş 
ve (hüsranla sonuçlanmış kısır politika çekişme
lerinin içine Türk topluluğunu yeniden sevke-
den âmiller vardır. 25 Ekim 1961 ıgünü Türki
ye Büyük Millet Meclisinin yeni Anayasa'nın 
tesbidettiği şekliyle ilk defa toplanmasından bu 
yana çıkan ve zaman zaman çok ağır ve tehlikeli 
durumlar gösteren huzursuzluk, aslında, sorum
suz bir politika anlayışının neticesinden başka 
bir şey değildir. C.H.P. olarak, seçim öncesi ve 
sonrası her fırsatta tekrar edegeldiğimiz gibi, 
asıl mesele, Anayasa düzenini bütün siyasî par
tilerin samimiyetle benimsemek ve muhafaza et
mek ehliyet ve kudretine sahip olup olmamala
rına bağlı bulunuyor. 

iSayın Milletvekilleri, 
CHP Grupu adına bu kürsüde bir kere da

ha açıkça ifade etmek isteriz ki, bugünkü hukuk 
düzeni, 27 Mayıs 1961 tarihinde Kurucu Mec
lisçe kabul ve 9 Temmuz 1961 tarihinde de Türk 
halkının büyük çoğunluğunca tasvip edilmiş 
olan bir Anayasaya dayanmaktadır. Hukuk dü
zeni, meşruluk inancına bağlı bir sistem oldu
ğuna göre, bu .sistemin behemahal, meşruluğu 
münakaşa edilemez bir .temele dayanması lâ
zımdır. Nitekim, 9 Temmuz 1961 Anayasası da 
böyle bir meşru temele yâni 27 Mayıs 1960 da 
gerçekleşmiş millî bir devrime dayanır. 

Anayasada yer alan' bütün müesseseler, ez
cümle, Devlet Başkanlığı, Türkiyeı Büyük Millet 
Meclisi, Hükümet, Anayasa Mahkemesi, Yük
sek Hâkimler Kurulu, bağımsız yargı organları, 
muhtar üniversite ve hür basın, demokratik bir 
Anayasaya sahibolduğumuz için meşru kuruluş
lar olarak kabul edilir. Keza, Anayasada dü
zenlenen hak ve hürriyetlerin teminatı da, Ana
yasa düzeninin varlığı (halinde hüküm ifade 
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eder. Meşruluğu kabul edilmiş bir Anayasa ol
maksızın, bu müesseselerin hukukî varlıkların* 
dan, bak ve hürriyetlerin teminatından bahse 
imkân yoktur. 

Anayasamız, siyasî partileri, iktidarda ve mm 
halefette, demokratik düzenin vazgeçilmez un^ 
surları olarak tarif ve kabul etmiştir. O halde; 
siyasi partiler de, demokratik düzenin muhafa^ 
za edildiği ve Anayasanın meşruluğu her türlü 
taarruzdan masun tutulduğu müddetçe, tam 
bir hürriyet ve serbestli içinde normal faaliyet* 
lerine devam ederler ve seçmen karşısında met 
denî münasebetler anlamı içinde yekdiğeriyle 
rekabet etmek hakkına sahibolurlar. Esasen» 
Anayasamız, siyasi partileri demokratik düze* 
nin vaz 'geçilmez unsurları olarak kabul ederken, 
bu partilerin tüzükleri ve programlariyle ol
duğu kadar, faaliyetlerine de, insan hak ve 
hürriyetlerine dayanan demokratik ve lâyik 
Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmezliği1 temel hükmüne uymalarını 
zorunlu saymıştır. Bu mecburiyeti kabul etmi-
yen yani bu ilkelere uymıyan partiler için Ana
yasa temelli kapatılma müeyyidesini uygulan
mayı mecburi kılmıştır. 

Bu başlangıcı yapmaktan maksadımız, de
mokratik rejimi Türk milletinin yegâne kurtu
luş yolu sayan bir inanca sahip bulunmamız 
itibariyle, bütün siyasi partilerin halk efkârı 
•önündeki çalışmalarını buna göre değerlendir
mek ve siyasi partilerimizi ve siyaset adamla
rımızı memleketin yüksek menfaatlerini dikka
te alan bâzı temel (görüşler etrafında birleştirme
ye ve birlikte harekete bir kere daha samimiyet
le davet etmektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Gerek parlâmento içinde, gerek dışında, 

partftlerarası münasebetlerin zaman zaman çok 
ümit verici bir istikamette cereyan etmiş olma
sına rağmen, siyasi1 hayatımız, arzu edilen is
tikrara maalesef kavuşamamış bulunuyor. Bu 
durum, 15 Ekim 1961 milletvekili ve Cumhu
riyet Senatosu seçimlerinde ikinci derecede oy 
almış bir siyasi partinin, Adalet Partisinin.. 
Anayasanın ve onun getirdiği demokratik reji
min meşruluk temelMı samimiyetle benimseme
miş olmasından ve çeşitli vasıtalarla, beyan ve 
davranışlarla bu meşru temeli, gölgelemek, sars
mak ve hattâ tahribetmek «gayreti içinde olma
sından doğmaktadır. 
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ıBu parti, Anayasamın getirdiği demokratik 

düzeni ve bu düzenin sağladığı hakları ve temi^ 
natı benimsediğini ve bu haklardan ve teminat
tan kemaliyle istifade etmek istediğini ifade de 
asla kusur etmemektedir. Ancak, ayni parti, 
bu düzenin varlığının vazgeçilmez temel şartı 
olan meşruluk esasını samimiyetle kabule bir 
türlü yanaşmamaktadır. 

Sayın .milletvekilleri, 
Anayasanın başlangıç kısmında 2 nci fıkrası, 

27 Mayıs 1960 Devriminin Türk milleti tarafın
dan Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışla-
riyle meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara kargı 
direnme hakkını kullanmak suretiyle gerçek-
leştirildiğinliı açıkça ifade etmiştir. Anayasanın 
166 ncı maddesinin 1 nci fıkrası, «Bu Anaya
sanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belir
ten başlangıç kısmının Anayasa .metnine dâhil 
olduğunu» tasrih etmiştir. Bu suretle, 27 Ma
yıs 1960 Devriminin sebebi, Anayasa ile de 
tescil edilmiştir. 

Aynı Anayasanın yürülüğe girişini düzenli-
yen hükümleri arasındaki 4 ncü geçici madde
sinin 4 ncü fıkrasında da, 27 Mayıs devriminin 
amacı, şüphe ve tereddüde, tevil ve münaka
şaya imkân bırakmıyaıı bir kesinlikle ifade 
olunmuş ve bu devrimin normal demokratik re
jimi bütün teminatiyle kurmak amacıyla ger-
çekletiırildiği ve yürütüldüğü belirtilmiştir. Bu 
suretle de, 27 Mayıs Devriminin sebebin
den ayrılmasına mantıken imkân olmıyan ama
cı, Anayasa ile de tescil ve teyidedilmiş bulun
maktadır. 

Anayasa bu kadarla da yetinmemiştir. Ana
yasanın, Cumhuriyetin niteliklerini gösteren 
2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin in
san haklarına ve başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan millî, demokratik, lâik ve sos
yal bir hukuk Devleti olduğu hükmü yer almış
tır. Yani, Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına 
dayanır; millî bir Devlettir; demokratik ve lâik 
bir Devlettir; sosyal'bir hukuk Devletidir; ve 
Devlet, bütün bu ilkelerle birlikte, başlangıçta 
belirtilen ilkelere dayanır. Başlangıçta yer 
alan temel görüş- ve ilkeler arasında da, Ata
türk ilkeleri ve meşruluğunu kaybetmiş bir 
iktidara karşı Milletçe direnme hakkının kulla
nılması suretiyle gerçekleştirilmiş olan 27 Ma
yıs 1960 Devrimi de bulunmaktadır. 
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Türk halkının büyük çoğunluğunun tasvibi

ne mazhar olarak yürürlüğe giren ve böylece, 
bugünkü medeni Türk toplumunun temel hukuk 
yapısını meydana getiren Anayasanın meşruluk 
temeli bu olduğuna göre, 27 Mayıs Devriminin 
sebebi ve amacı üzerinde Anayasada da tescil 
edilmiş olan anlamı dışında ileri sürülecek her 
mütalâa ve iddia, hukuki değerlerden mahrum
dur ve - daha doğru bir tâbirle - Anayasa dışı
dır. Bu gibi mütalâa, iddia ve davranışlar, Ana
yasa dışı olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyetini 
niteliklerinden mahrum etmek suretiyle özün
den inkâr ve tahrip etmeye müncer olur. Bir 
Devletin kendi temel niteliklerinin inkâr ve tah
ribine müsaade etmesine, bu inkâr ve tahrip fa
aliyetine girişen şahıs ve teşekkülleri meşru sa
yıp onlara müsamaha göstermesine imkân ola-
mıyacağı meydandadır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Bu temel görüş ve ilkeler göz önünde tutu

larak, millî iradenin pürüzsüz bir şekilde tecel
lisine imkân verecek seçim kanunları hazırlanıp 
seçimlere geçilirken, siyasi partilerin sorumlu 
idarecileri «Yuvarlak Masa Konferansı» diye 
adlandırılan bir toplantıya çağırılmışlar ve bu 
toplantıda cereyan eden müzakerelerden sonra, 
tam bir mutabakat halinde oldukları hususları, 
5 Eylül 1961 tarihinde Türk Milletine karşı bir 
taahhüt vesikası halinde imza ve ilân etmişler
di. Partilerarası bu müşterek beyannamenin ya
hut kısaltılmış adiyle Millî Andın 15 Eylül 
1961 den sonra yayınlanan kısmı, özellikle 2 Ma
yıs 1960 öncesi iktidarının ne gibi sebepler yü
zünden. meşruluğunu kaybetmiş olduğunu tesbit 
ediyor ve seçime katılan siyasi parti liderleri, 
27 Mayıs 1960 öncesi zihniyetinin ve onu temsi
le veya devam ettirmeye teşebbüs mahiyetindeki 
her türlü davranışı şiddetle reddettiklerini ifa
de ediyorlardı. 

Çok partili demokratik hayat tarzını kabul 
ettiğimiz tarihten sonra, intikalin her milletin 
hayatında raslanan aksaklıklarından kurtuldu
ğumuz ve bu düzenin normal işliyeceğine inan
dığımız bir sırada, iktidara geçen partinin, li
derlerinin elinde, demokrasi ve hürriyet siste
minden nasıl uzaklaştığını ve bunun neticeleri
ni ibretle hatırlamamızda fayda görüyoruz. Bu 
bakımdan, f> Eylül 1961 tarihli beyannamenin o 
kısmını Yüce Meclise ve bu kürsüden Aziz Mil-
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Jetimize bir kere daha aynen ifade etmek isti
yoruz : 

«Eşit şartlar altında serbest ve dürüst bir se
cimle iş başına geldikten sonra siyasi rakiple
rini bertaraf etme ve iktidarlarını her no paha
sına olursa olsun devam ettirme gayretine ka
pılan liderlerinin elinde, 

Muhalefet yıllarında millete vâdettiği hür
riyet anlayışından ve demokratik nizamdan 
zamanla adım adım uzaklaşmış, 

Demokratik nizamın teminatını sağlıyan ba
sın, üniversite, adalet cihazı ve âmme müessese
leri üzerinde ağır baskılara girişmiş, din duy
gularını siyasi maksatlarla istismar etmiş, me
deni varlığımızın temeli olan devrimlerin ret 
ve inkârına yol açmış, partizan tutumu ile va
tandaşlar arasında - husumet ve nifak yaratan 
bölücü ve ayırıcı sözde cepheler kurmaktan çe
kinmemiş, bilhassa 1955 ten sonra plânsız, is-
rafçı, enflâsyoncu tutumu ve çeşitli suiistimal
leri ile memleketin içtimai ve iktisadi düzeni
nin bozulmasına, yurt dışında iktisadi ve malî 
itibarımızın sarsılmasına sebebolmuş, 

Millî varlığımızın timsali olan şerefli ordu
muzu, siyasi arza ve maksatlara vasıta etmeye 
kalkışmış, 

Gerek mevzuat ve gerek tatbikat olarak umu
mi ve mahallî seçimlerde millî iradenin eşitlik, 
serbestlik ve emniyet içinde belirmesine gittik
çe artan bir şiddetle engel olmuş Devlet radyo
sunu ve Devlet mallarını parti hizmetinde kul
lanma yolunu tutmuş, sonunda Meclis muraka
besini dahi fiilen işlemez hale getirmiş,, 

Ve nihayet, demokratik rejimin vazgeçilmez 
unsurunu' teşkil eden muhalefeti açıkça inkâra 
giden ve demokratik nizamın başlıca vasıtası 
olan serbest seçim ümidinin tamamen kaybına 
kadar varan hukuk dışı tutum ve davranışla-
riyle gayrimeşru bir baskı ve zulüm idaresi ha
line gelmiş olan bir iktidara karşı Türk Mille
tinin vicdanından yükselen emre uyarak mil
letin direnme hakkını kullanan Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin, 

Hiçbir zümre veya siyasi teşekkül lehine ol
maksızın gerçekleştirmiş bulunduğu 27 Mayıs 
ihtilâlinin siyasi maksatlarla, her ne suretle 
olursa olsun istismarına müsaade etmiyeceği-
mizi kesin olarak beyan ve bu İhtilâlin yıktığı 
ve millî vicdanın mahkûm ettiği Demokrat 
Parti zihniyetini ve onu temsile veya devam et-
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tirmeye teşebbüs mahiyetindeki her türlü dav
ranışı şiddetle reddederiz.» («imza, imza» ses
leri) 

Sayın milletvekilleri, 
Bu beyanname bir taahhüt vesikası olarak 

Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Günıüşpa-
la, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı is
met inönü, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
Genel Başkanı yerine Genel Bâşkanvekili Ah
met Oğuz ve Yeni Türkiye Partisi Genel Baş
kanı Ekrem Alican tarafından imzalanmış ve 
Türk Milletine ilân edilmiştir. 25 Ekim 1961 se
çimlerinden bu yana, bu parlâmentoda iktidar 
veya muhalefet olarak vazife gören siyasi par
tilerimiz, taahhüdün mahiyeti ve beyanname
nin muhtevası bakımından da şu ifadeyi kabul 
etmiş bulunmaktadırlar : «Aziz milletimize hiz
metlerini arz eden siyasi teşekküller olarak, bu 
müşterek beyanname muhtevasının partilerimiz 
ve vatandaşlarımız tarafından benimsenmesi 
için bütün gücümüzle çalışacağımızı, millî men
faatlerimizin gerektirdiği bu esasların ihlâli te
şebbüslerine müsamaha göstermiyeceğimizi be
yan ve taahhüdederiz.» 

Sayın milletvekilleri, 
İşte, Adalet Partisini hukukaıı bağlamaya 

yetkili, sorumlu yöneticileri ve kendilerini ha
sis parti menfaatleri ve oy mülâhazası dışınida 
hiçbir kayda tabi saymıyaıı bâzı mensupları, 
Anayasanın, biraz önce izah ettiğimiz meşruluk 
temelini teşkil eden 27 Mayıs Devrimini kötü
lemekte, bu devrimi Anayasada da teyit ve tes
cil edilmiş olan mahiyeti dışında takdim etme
ye kalkışmakta israr ettikleri ve seçim öncesin
de aziz milletimize karşı bir taahhüdolarak ilân 
edilen millî and ile kendilerini bağlı saymadık
ları için, Türk toplumu huzursuzluklardan kur-
tulamamakta, rejimin kaderi üzerinde her çev
rede ciddî endişeler devam edegelmektedir. 

Bu partinin her 'kademedeki kongrelerinde, 
tertiplediği mitinglerde, bâzı yönetici, mil
letvekili ve senatörlerinin yazılarında ve ko
nuşmalarında ve bu partiyi açıkça destekliyen 
ve önemli'bir kısmı bu parti mensuplarının; so
rumluluğu veya idaresi altında çıkarılan ya
yın organlarında ve nihayet, 27 Mayıs Devrimi
nin yasama organı Millî Birlik Komitesin
ce vatan haini olarak ilân edilip Yüksek 
Adalet Divanınca Anayasayı ihlâl suçundan 
ölüm cezasına mahkûm edildikten sonra cezası 
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müebbet hapse tahvil edilmiş olan sakıt Cum
hurbaşkanı Celâl Bayar'ın sıhhi sebeplere da
yanılarak ceza evinden geçici olarak tahliye 
edilmesi vesilesiyle girişilen kanun dışı tah
rik ve hareketler sırasında, bu sakim davra
nışın sayısız örneklerine rastlanmaktadır. Biz, 
burada, bütün bu tezahür ve delilleri, Yüce 
Meclisin huzurunu sererek, esasen milletin gö
zü önünde cereyan etmiş olan ve pek çoğu 
vahim suç vasfı taşıyan bu olayları sayacak 
değiliz. Biz, burada, sadece, Parlâmento tu
tanaklarına geçen bu partiyi resmen başlıyan, 
inkârı asla mümkün olamıyacak beyanlardan 
birkaç tanesini zikretmekle yetineceğiz. 

20 Şubat 1963 günü bu kürsüden konuşan 
Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüş-
pala, «Bir 27 Mayıs meydana gelmiş; bu 27 
Mayıs, memleketteki küskünlükleri kaldırmak, 
memleketteki ikiliği kaldırmak ve kardeş ka
nının dökülmesine mâni olmak için yapılmış
tır.» dedikten sonra, «27 Mayısın ilkelerini ta
mamen kaybetmiş olduğu» nu da iddia etmeye 
kalkışmıştır. 

Aynı gün, yine bu kürsüden A. P. Millet 
Meclisi Grupu adına sözcü sıfatiyle konuşan 
Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu da 
«Her memlekette birtakım adamların, karşıla
rında bulunan bir kısım adamları hiyaneti 
vataniye ile itham etikleri doğrudur, Ama, 
hâdiseler geçip de bu hâdiseler tarihe intikal 
edince, kimlerin vatan haini oldukları, kimle
rin karşısında bulundukları gayet iyi anlaşı
lır» demiştir. Adalet Partisi sözcüsünün bu 
sözlerinin, 27 Mayıs Devrimi üzerinde cere
yan eden bir tartışma vesilesiyle söylenmiş ol
ması, mâtufiiyetinde şüphe bırakmamaktadır. 
Yine bu konuşma sırasında Gökhan Evliyaoğlu, 
5 Eylül 1961 tarihinde bir taahhüt vesikası 
halinde imza edilerek millete ilân edilmiş 
olduğunu az önce bahis konusu ettiğimiz Millî 
And hakkında da, siyasi 'ahlâk ve şeref sözüne 
saygı bakımlarından çok dikkate değer şu 
iddiayı ileri sürerek «içtimai hayat, yürü
yen, akan bir nehir gibidir, İçtimai hâdis'e'ler 
inkişaf eder; inkişaf ettikleri nisbette eski 
protokolleri değiştirip, yeni protokoller haline. 
getirirler. Burada üzerinde durmak istediğimiz 
bir hâdise var, o da şudur : Sık sık tekrar edi-
legelen bir hâdise olarak, bu protokollerin al
tındaki imzalar meselesi, bir şeref Ve haysiyet 
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meselesi olarak yanlış bir şekilde bu kürsüye 
getirilmektedir. 

Bu yanlıştır. Kaldı ki «protokollerle hususi 
beyanlar 'arasında namus bahsinde hususi 
beyanlara 'ait daha mühim, bir mesele vardır. 
Bir şahsiyet dâvası vardır» demiştir. Çok hâ
zindir ki, Gökhan Evliyaoğlu 'nun bu iddiası, 
eski bir Orgeneral, 27 Mayıs sonrasının bir süre 
Genel Kurmay Başkanı ve nihayet ımillete 
hizmet edeceğini iddia eden bir siyasi parti
nin Genel Başkanı sıfatlarını taşıyan Bagıp Gü-
müşpala tarafından, bizzat kendi şeref ve hay
siyetine taallûk ettiği ve partisinin siyasi ha
yattaki tutum ve davranışının şeref sözleriyle 
ve millete 'karşı verilmiş taahhütlerle bağlı ol
madığını ifade etmesine rağmen, ne o sırada, 
ne de daha sonra tekzip ve reddedilmemiştir. 

Sayın Milletvekilleri, 
27 Mayısın meşruluğu konusunda Adalet 

Partisinin bir başka sözcüsü de, Cumhuriyet Se
natosunda son olaylarla ilgili bir müzakere sıra
sında 26 Mart 1963 günü aynı şekilde kaçamak
lı beyanlarda bulunmuştur. Adalet Partisinin 
Cumhuriyet Senatosunda o gün sözcülüğünü ya
pan Bursa Senatörü îhsan Sabri Çağlıyangil, 
biraz önce esaslı surette belirttiğimiz Anayasa
nın meşruluk temelleri üzerinde, partisini savu
nurken, «Başvekil bize soruyor: 27 Mayıs hare
ketinin getirdiği Anayasa nizamını kabul edi
yorlar mı, etmiyorlar mı?» diyor. 27 Mayıs İn
kılâbının getirdiği Anayasa nizamı, temeli de
mokrasi olan bir rejim yaratmıştır. Biz ona 
candan ve yürekten bağlıyız. 27 Mayısın meş
ruiyeti tarihi bir hakikattir. Onu inkâra mad
deten imkân yoktur.» demekle iktifa ediyor ve 
içişleri Bakanının ve diğer bir senatörün ikaz 
ve davetlerine rağmen, 27 Mayıs Devrimini 
Anayasanın başlangıç kısmındaki anlamiyle ka
bul ettiklerini açıklamaya bir türlü yanaşmak 
istemiyor. Mücerret bu beyanlar, Adalet Parti
sinin mesul idarecilerinin yalnız bugünkü Ana
yasa düzeninin sağladığı haklardan ve teminat
tan faydalanmak istediklerinin ve fakat bu dü
zenin meşru temelini ret ve inkâr eğiliminden 
hiçbir veçhile vazgeçmediklerinin kesin olarak 
tesbitine kâfi gelir. Adalet Partisi bu zihniyet
teki idarecilerinin yönetimiyle, meşru düzenin 
temelini tahrip etmekte, 27 Mayıs 1960 öncesi 
iktidarının gayrimeşru bir iktidar haline gelme
sinde başlıca sorumlu olanları her fırsattan fay-

— 46 — 



M. Meclisi B ; 67 
dalanarak öğmekte ve böylece, 27 Mayıs Dev
rimini gayrimeşru ve haksız gösterme çabası 
içinde bulunmaktadır.. Dikkate şayandır ki, bu 
gibi beyan ve davranışların, Anayasa nizamını, 
millî güvenlik ve huzuru bozan fiiller olduğu 
ve ağır suç teşkil eden bu fiillerin 1 yıldan 5 
yıla kadar ağır hapis eezasiyle cezalandırılması 
gzereken suç teşkil edici esasına göre hazırlan
mış bir kanun teklifinin altında, yine bu parti
nin Genel Başkanının imzası vardır. 

Demokratik rejimin büyük tehlike geçirdiği 
bir zamanda, Adalet Partisi Genel Başkanı, T. 
B. M. Meclisinde vazife gören bütün siyasi par
tilerin liderleriyle birlikte tam bir mutabakat 
halinde hazırlanan bir kanun teklifine imza 
koymuş ve bu kanun teklifi bu Parlâmentoca 
5 Mart 1962 tarihinde kanun olarak Adalet Par
tisi Gruplarının da oylariyle kabul edilerek 
yürürlüğe konulmuştur. Adalet Partisinin 27 
Mayıs Devrimini tahrip teşebbüslerine karşı di
ğer partilerle o sırada mutabakatını ifade eden 
görüşü demek olan 38 sayılı Kanun metninde 
yer alan şu hükmü hatırlatmak, bu partinin 
sözüyle fiili arasındaki korkunç ayrılığı tesbit 
etmeye yeter sanırız. 38 sayılı Kanunun 1 yıl
dan 5 yıla kadar ağır hapis eezasiyle cezalandı
rılmasını derpiş ettiği suçlar 1 nci maddenin 
(A) bendinde şu ifade ile zikredilmiştir: 

«Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranış-
lariyle meşruluğunu kaybettiği T. C. Anayasa-
siyle de tesbit edilen Demokrat Parti iktidarına 
karşı direnme hakkını kullanarak normal de
mokratik rejimi bütün teminatiyle kurmak ama-
ciyle, Türk Milletinin gerçekleştirdiği 27 Ma
yıs 1960 Devrimini, söz, yazı, haber, havadis, re
sim, karikatür veya sair vasıta ve suretlerle yer
siz, haksız veya gayrimeşru gösterenler veya üs
tü kapalı da olsa, matufiyeti belli olacak şekil
de böyle göstermeye çalışanlar.». 

Ragıp Gümüşpala'nın, yasama organında bir 
siyasi parti lideri hüviyetiyle böyle bir kanun 
teklifinde bulunmakla ve bu kanunun Anayasa 
nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan fiille
ri önlemek maksadiyle sevk edildiğini kabul et
mekle, kendisinin bu suçlardan her hangi birisi
ni işlememesi ve partisi mensuplarını da bu suç
ları işlemekten alakoymaya çalışması beklenir
di. Esefle ifade etmek zorundayız ki, 38 sayılı 
Kanunun kabulünden önce olduğu gibi, sonra 
da, bu suçları önlemek şöyle dursun, Adalet 
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Partisi mensuplarının bu fiilleri işlemesi, bizzat 
Ragıp Gümüşpala tarafından beyan ve davra-
nışlariyle âdeta teşvik ve tahrik edilmiştir. Gö
rülüyor ki, Adalet Partisi Genel Başkanı, her
kesin gözü önünde cereyan eden olaylara ve 
Adalet Partisine hâkim bulunan sakim tutuma 
rağmen,! yanlış ve tehlikeli yolda yürüyüşünü 
düzeltme ümidi de vermemektedir. Nitekim, 
son olayların memleket ölçüsünde büyük huzur
suzluklar yaratmasını ve Adalet Partisi idareci
lerine karşı bu memleketin aydınları, vatanper
ver basını ve gençliği tarafından şiddetli tepki 
gösterilmesini takibeden safhada, da tanı bir 
şaşkınlık içinde, Gümüşpala inkâr ve tevillere 
kalkışmakta ve üstelik, gençliği suçlamaya cü
ret edebilmektedir. 

Partisinin adını taşıyan bir yayın organında 
31 Mart 1963 günü yayınlanan bildirisinde Gü
müşpala'nın ne tarzda inkâr ve tevile kaçtığını 
bu kürsüden umumi efkâra ifade etmeyi, C. H. 
P. si Grupu bir vazife saymaktadır. Ragıp Gü
müşpala, biraz önce bahis konusu ettiğimiz gibi, 
Anayasa ve Anayasa düzenini koruma maksa
diyle çıkarılmış kanuna açıkça muhalefet eden 
beyan ve davranış silsilesinin sonunda, sadece 
gösterilen tepkiyi suç telâkki ederek, «günler
den beri devam eden kanun dışı davranışlar ne
ticesinde demokratik rejimin muhalefet olarak 
temel müesseselerinden bulunan partimizin ge
nel merkezi hâdiselerin vukuundan evvel T. C. 
Hükümetine ve diğer idari ve adlî makamlara 
haber verildiği halde, arka arkaya ve şiddetini 
artırarak çok ağır tecavüzlere mâruz bırakılmış
tır.» cümlesinden sonra, «Bu hal, Anayasa Ve 
kanunların teminatı altında olan milletimizin 
mânevi şahsiyetine ve bunu değerlendiren de
mokratik rejimimize indirilen bir darbedir.» de
mektedir. 

Gümüşpala, bu beyanında bulunurken, 27 
Mayıs Devriminin yıktığı ve millî vicdanın mah
kûm ettiği Demokrat Parti zihniyetini ve onu 
temsile veya devam ettirmeye teşebbüs mahiye
tindeki her türlü davranışı şiddetle reddettiğini 
ifade eden 5 Eylül 1961 tarihli millî andı, Ana
yasayı ve kanunları, partisinin mensuplarının 

. ve bizzat kendisinin nasıl çiğnediğini, bu tepki 
olaylarına zemin teşkil eden ortamı bizzat ken
dilerinin nasıl yarattıklarını ve * millî huzuru, 
millet güvenliğini ne dereceye kadar tahrip et-
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tiklerini umumi efkârın dikkatinden kaçırılabi-
leccği gafleti içindedir. (Bravo sesleri, alkışlar.) 
Gümüşpala, Parlömanter demokratik sistemimi
zi temelinden tahribedici tutum ve davranışla
rına ve en geniş hürriyet düzeni içerisinde mu
halefet görevini yerine getirmesi için her türlü 
imkâna sahip iken «Kelle koltukta dolaştığını» 
bilâ sebep beyan ederek her gittiği yerde ağır 
tahriklere girişmiş bulunmasına rağmen, bu son 
bildirisinde «Bu clîııı hal içinde büyük Türk 
Milletinden alınan mukaddes emanet ve vazife
nin ifası çok güçleşmiştir.» diyebilmektedir. 
Eğer Adalet Partisi Genel Başkanı, bu sözleriy
le bugünkü Anayasa düzeninden ve Anayasanın 
getirdiği hak ve hürriyetlerden faydalanarak 
İni Anayasanın meşruluk temelini yıkmayı ve 
27 Mayıs 19(30 öncesini geri getirmeyi vazife sa
yıyorsa, bunun yalnız güçleştiğinden değil, fa
kat asıl külliyen imkânsız olduğunu anlamış bu
lunmasından bahsetmesi gerekirdi. (Bravo ses
leri, alkışlar.) Anayasa düzeni -masun kaldıkça 
ve Adalet Partisi bu Anayasanın 19 ncu ve 57 
nci maddelerinde tarifini bulan demokratik dü
zene lâyık bir siyasi parti hüviyetini haiz olduk
ça, onun liderinin de, bütün mensuplarının da 
vazife ifa etmelerine hiçbir engel tasavvur edi
lemez. 

Görülüyor ki, Adalet Partisini Türk Mille
ti içinde zararlı bir teşekkül haline sokan 
asıl sebep, Anayasa düzeninin meşruluk te
melini teşkil eden 27 Mayıs Devrimi üzerinde 
düğümlenmektedir. Oysa ki, Gümüşpala, kendi
sini ve partisini savunmak maksadiyle yayınla
dığı bu son bildiride dahi, 27 Mayıs 1960 ön
cesi iktidarının gayrimeşru hale gelmiş bir ik
tidar olmasından dolayı Türk Milletinin diren
me hakkını kullanması suretiyle bertaraf edil
miş olduğu gerçeğini kabul ve teslim etmemek
te ısrarlıdır; ve 27 Mayıs Devrimine, Anayasa
daki anlamına tam olarak ııymıyan bir tarif 
vermek istiyerek, Devrimin mahiyetini kendi 
görüş açısından izah etmek yoluna sapmakta
dır. 

27 Mayıs Devriminin, vatandaşlar arasında 
kardeş kavgasını önlediği doğrudur. Ancak, 
27 Mayıs Devriminin, bu neticeyi, haklıyı hak
sızdan ayırmaksızm gerçekleştirdiği mânasına 
gelebilecek -ipham dolu ifadeler, Anayasanın 
başlangıç kısmında yer alan temel görüşü ihlâl 
eder mahiyettedir. 27 Mayıs 1960 günü eğer 
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bir kardeş kavgası Önlenmişse, bu, her şeyden 
önce, bir kardeş kavgasının çıkması için ge
rekli ortamı, kendi kendisini Anayasa ve hu
kuk dışına atmak suretiyle gayrimeşru kılarak 
yaratmış olan bir iktidarın bertaraf edilmesi 
sayesinde olmuştur. Aksi halde,'27 Mayıs 1960 
sabahı bertaraf edilmiş-olan iktidar sorumlula
rının iş başından uzaklaştırılarak nezaret altı
na alınmaları ve bu iktidarın Anayasa ve hu
kuk dışına çıkmak suretiyle gayrimeşru hale 
gelişinden sorumlu görülerek Yüksek Adalet 
Divanına sevk edilmeleri ve haklarında çeşitli 
mahkûmiyet kararları verilerek bu kararların 
infazı cihetine gidilmesi, tanıamiyle izahsız ka
lırdı. Gümüşpala, muhtemelen, bu sorumluluk
ları, bu mahkûmiyet kararlarını reddetmek ce
saretini şu anda kendisinde bulamadığı içindir 
ki, iddiasını, değişik ve fakat, aynı neticeye va
racak tarzda vaz'etmeye çalışmaktadır. Adalet 
Partisi liderinin düşüncesi bu değilse, bu kür
süden aksini millete ilân etmek ve şimdiye ka
dar bu tarzda bir açıklama yapmamış olması
nın izahını yapmak zorundadır. 

Adalet Partisi Genel Başkanı, böyle bir açık
lama yapmak lüzumunu hissedecekse, aynı za
manda, 27 Mayıs Devrimini sırf başarı kazan
dığı için maddeten tarihî bir hakikat olarak 
tanıdıkları yolunda kendi partisinin sözcüleri
nin beyanlarını da tanı bir açıklıkla reddetmek 
mevkiindedir. Bunun gibi, Adalet Partisi Genel 
Başkanı, bir yandan, 27 Mayısın getirdiği Ana--
yasayı demokratik rejimin icaplarına uygun 
bulurken; diğer yandan da, sanki 26 Mayıs 
1960 günü mevcudolaıı fiilî idare de demokrasi
nin icaplarına pekâlâ uygun düşmekteymiş gibi 
tevillere müsaidolan yine kendi partisinin söz
cülerine ait beyanları resmen reddetmek duru
mundadır. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi adına 
27 Mayıs 1960 Devrimine, bu Devrimin Ana
yasa ile de tâyin ve tescil edilmiş olan anlamı
na uygun olarak gösterilmiş bir bağlılık ifade
sini, iki gün önce, 27 Mayıs gününün Hürriyet 
ve Anayasa Bayramı olarak ilân edilmesine dair 
kanun tasarısının müzakeresi vesilesiyle, bu par
tinin Millet Meclisi Grupu adına konuşan Elâ
zığ Milletvekili Ömer Faruk Saııaç'm ağzın
dan dinledik. C. II. P. olarak biz, 27 Mayıs 
Devrimine bağlılığı hiçbir siyasi partinin inhi
sarında görmek istemediğimiz ve bu devrim ile 
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onun meşruluğu fikri etrafında her teşekkülün, 
her vatandaşın aynı samimî inançla birleşmesi
ni, memleketimizde siyasi huzurun baş şartı say
dığımız içindir ki, Adalet Partisi ' Grupunun 
müspet kararını ve bu beyanları, aklın, basire
tin ve hukuk duygusunun emrettiği yola bu 
partinin nihayet girişinin bir işareti olarak 
memnunlukla değerlendirmek istedik. Ne ya
zık ki, sözcüsünün bu tasarıya grupça müspet 
oy kullanmak kararını Millet Meclisi kürsüsün
de açıkça beyan etmesinden bir az sonra oy
lamaya geçildiği zaman, Adalet Partisi Gru-
punu teşkil eden 148 milletvekilinden tasarı
ya sadece 46 milletvekilinin müspet oy kul
lanmış olması, bu partinin tutumunun şu an
da daıhi bundan evvelkinden pek farklı olma
dığı gerçeğini göstermeye kâfidir. (iBravo ses
leri) 

iSaym milletvekilleri; 
Adalet Partisinin bugünkü Anayasa dü

zeninin sağladığı hak ve hürriyetlerden fay
dalanarak, bu düzenin meşru temelini sarsı
cı ve tahrib edici davranışlarıyla bu partinin 
bâzı mensuplarımın yaptıkları kin ve intikam 
telkinlerinin yarattığı vahim netice, sadece, de
mokratik rejimin yerleşmesine ve iyi bir şe
kilde işlemesine mâni olmaktan ibaret değildir. 

Türk toplumunun bir an evvel -medeni mil
letler seviyesine ulaşmasının yegâne.yolu olan 
plânlı ve programlı kalkınma çabaları ve ik
tisadi istikrar da, gene bu parti mensupları
nın gerçek dışı propagandalariyle tahribedil-
mek istenmektedir. Böylece, iç bünyemizde 
huzur, dış münasebetlerde itibar zedelenmek
te, Türk toplumunun uygarlık yolunda yü
rüme azmi baltalanmak ve açıkça vatanda
şın ekmeğiyle oynamak istenmektedir. (Bra
vo sesleri, alkışlar) Adalet Partisi, seçimler
den sonra, Hükümet sorumluluğuna katıldı
ğı zaman içerisinde bile çekinmediği bu sakim 
hareket tarzını, bugün bir muhalefet parti
si hüviyetiyle, adetâ bir hak saymaktadır. 
«iktisat, sosyal ve kültürel kalkınma plâna 
bağlanır» ve «kalkınma bu plâna göre ger
çekleştirilir» diyen Anayasanın 129 ncu mad
desi hükmünün dışında olduğu -kadar, bizzat 
kendisinin Hükümete katıldığı devirde ka
bullendiği Plân Stratejisi ve Hedefleri karar
namesine tamamen aykırı olarak, resmen ter
tiplediği mitingleri, «plân yerine pilâv istiyo-
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ruz» sloganı altında yürütücek kadar ciddi
yetten ve memleket severlikten uzak, iptidai 
bir tutuma sıahibolan bu partinin bu haliyle 
bu memleketin kaderinde müspet bir rolü ve 
yeri olabileceğini kabule elbette ki imkân ola
maz. (Ortadan bravo sesleri, alkışlar) 

Sayıaı milletvekilleri; bir parti ki, «Ana
yasada yer alan temel kuralları ve şeref sözüy
le bağlı bulunduğu açık taahhütlerini fütur
suzca inkâr yoluna girmiştir; bir parti ki, 
plânlı kalkıjıma gibi en hayati bir memleket 
meselesini ve Anayasa zaruretini demagoji 
yoluyla yıpratmaktan çekinmemektedir, bir 
parti k i ; oy avcılığı uğruna vatanın siyasi 
huzurunu, memleketin iktisadi istikrarını ve 
Devletin dış itibarını bozmaktan zerrece ka
çınmamaktadır; böyle bir partinin, bizzat 
kendi tahrikleriyle ve Anayasa ile kanunla
rı ihlâl ederek meydana getirdiği bir ortamda, 
kendisine karşı Ataıtürfc gençliğinin ve uya
nık vatandaşların gösterdikleri infialin ko
layca önlenememesi mukadder olan şiddeti 
karşısında dahi intibaha gelmiyerek, üstelik, 
Anayasanın meşruluk temeline ve ciddî Devlet 
idaresi esaslarına, kısacası, Atatürk'ün kur
duğu bu aziz Cumhuriyete sahip çıkan bu va
tan evlâtlarına dil uzatmaya- kalkışması, cid
den pek elim bir manzaradır. (Ortadan bravo 
sesleri ve alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, başta Hü-
'kümet olmak üzere, bütün vazife sahiplerinin 
Adalet Partisinin sorumsuz gidişini behemehal 
önliyeceğine, bu parti saflarındaki hami
yet ve izan sahiplerinin de bu gayrete iştirak 
edeceklerine ve yardımcı olacaklarına inan
mak isteriz. İstisnasız bütün vatandaş küt
lelerinin, kanunlara saygı ruhu içinde, her 
türlü tehevvür, şiddet ve aşırılıktan kaçınarak, 
Anayasanın kendilerine tanıdığı hak ve hür
riyetleri kullanabilmeleri ve böylelikle, her 
nevi müessif olayların.kesin olarak- ve toplum 
içinde daha derin yaralar açmaksızın önlene
bilmesi, her şeyden önce, Adalet Partisinin 
bu sorumsuz gidişinin sona ermesine bağlıdır. 

Bu neticeye ulaşmak için, Cumhuriyet Hü
kümetinin ve kamu hizmeti ifa eden istisna
sız herkesin,, Anayasayı ve kanunları behe
mehal hâkim kılması ve şahıs olsun, teşekkül 
olsun, her suçlu hakkında, behemehal, ka-
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nunun müeyyidelerini tam olarak uygulamak 
şarttır. (Bravo seslen) 

Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Gru-
pıı olarak, Millet Meclisinin bu husustaki dik
katlinin daha uyanık olması lüzumuna kaani 
bulunuyoruz. 

Bayın milletvekilleri, bu genel görüşme
nin, Türk toplumunun geleceği için iyi bir 
başlangıç noktası teşkil etmesini temenni eder; 
Cumhuriyet Hal'k Partisi Millet Meclisi Grupu 
adına Yüce Meclise saygılarımızı arz ederiz. 
(Ortadan ve sağdan bravo sesleri sürekli al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, iki ar
kadaşımız içişleri Bakanı ve Millî Savunma 
Babanının 'beyanlarında kendilerine sataşma ol
duğundan dolayı, sıra gözetilmeksizin kendileri
ne söz verilmesini istemişlerdir. (Ortadan ve 
sağdan «Olmaz öyle şey» sesleri.) 

Müsaade buyurun efendim. IBu arkadaşları
mızdan birisi I'hsan Tomtmş arkadaşımızdır. 
(ıGürültüler ve olmaz sesleri.) 

Müsaade buyurunuz, dinleyiniz. Sükûnetle 
dinlemezseniz Riyaset -vazifesini nasıl ifa ede
cektir? 

ihsan Tombuş arkadaşımız, Millî Savunma 
Bakanınım okuduğu raporda; kendisinin, parti
nin balkonundan çirkin ibir şekilde el, kol hare
ketinde bulunduğu ifade edildiğinden dolayı, 
bir sataşma olduğunu ibeyan etmektedir, içtüzü
ğün Ihükümlenine göre; sataşma, hatibin sataş
ma kastiyle bir milletvekiline taarruzu demek
tir. H'allbuki, Millî (Savunma Bakanının okudu
ğu şey, yetkililer tarafından teshit edilmiş bir 
rapordur. Bu itibarla, Başkanınız bir sataşma 
görmemekte ve kendisine bu yolda söz vermek 
niyetinde değildir . 

Esasen, ihsan Tomibuş arkadaşımız söz kay
detti rmiıştir; sırası gelince kendisi de konuşa
caktır. Bu görüşü Kiyaset kendisine bildirdiği 
halde, söz istemekte direnmiştir. Bu itibarla 
kendisine «öz verilip verilmemesiıni oyunuzla 
halledeceğim, ihsan Tomhuş'a taarruz olduğu 
iddiası... (A. P. sıralarından «vazgeçti» sesleri) 

•IHBAN TOMBUŞ (Çorum) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Kadri Eroğan arkadaşımız da 

vazgeçti mi? 
KADRÎ EROĞAN (Urfa) — Hayır vazgeç

miyorum. Benimki, isnattır, iftiradır. ('Gürül
tüler.) 
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BAŞKAN — Kadri Eroğan arkadaşımız 

Başkanlığa müracaat etmiştir, içişleri Bakanı
nın beyanlarında kendilerine taarruz vaki oldu
ğunu iddia etmiştir. Hatırlarsınız; içişleri Ba
kanı »bâzı 'kongrelerde, bâzı topluluklarda hu ar
kadaşımızın ifadesinin teype alındığını ve teypte 
tesbit edildiğini söylemiştir. Eğer bu yoldan ta
arruz vakıdır diye arkadaşlara söz verdiğimiz 
takdirde, her iki Bakanın beyanlarında isimleri 
geçen bütün arkadaşlara söz vermek lâzım ge
lir. Bu sebeple de müzakerenin selâmeti muha
faza edilemez. O 'bakımdan, Kadri Eroğan ar-

| kadaşımıza Riyaset söz vermiyecektir. Sayın 
I Eroğan direniyor musunuz? 

KADRÎ EROĞAN (Urfa) — Evet efendim. 
BAŞKAN ,— (Kadri Eroğan arkadaşımız di

rendiğine göre kendisine söz verilmesini kabul 
I edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler... Ka

bul edilmemiştir. 
j Şimdi söz sırası A. P. Grupu adına sayın 

Tahsin CDemiray 'indir. 
I (Ortadan ve sağdan gürültü ve 'gülüşmeler.) 

Arkadaşlar, sükûneti muhafaza buyurun lüt
fen. 

A. P. GRUPU ADINA TAHSİN DEMİRAY 
I (istanbul) — Sayın Riyasetten, içişleri Baka

nının nerede olduğunu sormak isterim? (O. H. 
P. sıralarından «sana ne» sesleri) içişleri Baka-
;nından soracağım şeyler vardır. (C.H.P. sıra-

I hırından «içişleri Bakanına değil, Meclise hitap 
I et» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade 'buyurunuz arkadaş
lar, yerinizden müdahale etmeyiniz. 

Sayın Demiray, genel görüşme açılına talebi 
I Hükümet için ve iç politika hakkındadır. Hü

kümet haradadır, Hükümeti temsil öden Baş
bakan da buradadır. Binaenaleyh, devam ede
bilirsiniz. içtüzüğe göre, içişleri Bakanının bu
lun ınası mecburi değildir. 

TAHSİN DEMtRAY (Devamla) — Pek 
muhterem arkadaşlarım... (Gürültüler.) 

I BAŞKAN — Arkadaşlar, oturduğunuz yer
den ı •birbirinize sataşmayınız. Rica ederim efen
dim, müzakerelerin sükûnetini muhafaza etmeye 
mecburuz. 

I Ziya Hanhan bey, hakkınızda içtüzük hü
kümlerini tatbik ederim. Rica ederim, efendim. 

TAHSİN DEMlRAY (Devamla) — Pek 
I mulhterem arkadaşlarım, bendeniz, (orta sırala rı 
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göstererek) sizlerin, şu kanadın haleti ruhiyesi- i 
ni çok'iyi bilen bir arkadaşınızım. (Ortadan 
«biz de sizi biliyoruz» sesleri) I 

Bendeniz, (Sağ tarafı göstererek) şu kana- 1 
dm haleti ruhiyesini de bilen bir arkadaşınızım. 

CEVDET PERİN (Bursa) — Ben de senin. | 
TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Bende- | 

niz, (Sol tarafı göstererek) bu kanadın haleti i 
ruhiyesini de bilen naçiz bir arkadaşınızım. (Gü- i 
rültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûneti muhafa- | 
za edin. Çok rica ediyorum.. Buyurum efendim, i 

TAHSİN DEMİRAY (Devamla) —.Komp
leksleri gayet iyi biliyorum ve bütün bu kamp-
lekelerin dışmdayım. (Y. T. P. sıralarından, 
«yalan» sesleri) 

Yalan mı, sahi ini görürsünüz. (Gülüşmeler) 
Acele ne efendim, acele ne? Konuşacağız... 
Yatışsın biraz sinirler... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, oturdu
nuz yerden hatibe sataşırsanız müzakereler sü
kûnetle devam edemez. Çok rica ediyorum, 
hatip, tahrik edici şekilde konuşursa Riyaset 
ihtar eder. Siz oturduğunuz yerden müdahale 
etmeyiniz. Müdahale eden arkadaşlar hakkın
da İçtüzük hükümlerini tatbik edeceğim. Çok 
rica ederim, sükûnetle dinleyiniz. 

A. P. MECLİSİ GRUPU ADINA TAHSİN 
DEMİRAY (Devamla) — Konuşan zatları din
ledim. Bu nerede düğümleniyor, onu aradım. 
(Arka sıralarda, A. P. ve C. H. P. sıralarından 
karşılıklı münakaşalar ve ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederim, gü
rültü etmeyiniz. Siz de devam edin Tahsin Bey. 
Haleti ruhiyeyi karıştırmadan ne söyüyecekseniz 
söyleyin. (Gülüşmeler) 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Birşey söy
lemedin, bir şeyler söyle.. 

A. P. GRUPU ADINA TAHSİN DEMİRAY 
(Devamla) — Söylemem efendim, yavaş yavaş. 

Bu düğüm noktası bence şudur: bir tek nok
ta. (Orta sıralardan «iki nokta» sesleri) Bir 
tek düğüm noktası. Efendim, bir defa vaziyeti 
tahlil edelim, öyle bir mesele, bacağından tu
tup çekmekle hallolmaz. Bir defa tahlil edelim. 
Bize, parlâmentomuza lâyık bir şekilde meseleyi 
sükûnetle ele alalım. Memleket işlerinin içinden 
böyle çıkamayız ki canım... I 
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Düğüm noktasını ben şurada gördüm: «27 

May ıs'a karşı mısın, değilmisin?» (Ortadan «ta
mam!» sesleri) Bütün gürültü, patırtı geliyor 
burada düğümleniyor, «vay ondan evvelini mi 
getirmek istiyorsun?» Mesele burada,. 

Cümlenin maksudu bir, rivayet muhtelif. 
Şimdi o düğüm noktasından çözmeye başlıyaca-
ğız. Fakat bu çok güç bir düğüm.. Sinirli ol
dukça.. Fakat hakikatte, İskender'i Kebirin 
karşısında kaldığı düğüm kadar kördüğüm 
değil. Yani mutlaka kılıçla kesmeyi icabettire-
cck bir düğüm değil bu arkadaşlar. Bu düğümü 
çözeceğiz biz. (Oltadan, «nasıl çözeceksin» ses
leri) Çözeceğim efendim. (Gülüşmeler) Biz 
bu memlekette, düğümleri çözmek, iğrileri doğ
rultmakla mükellefiz. (Ortadan, «sinama gibi 
adam»sesleri) 

Şimdi arkadaşlarımız, benim hakkımda aca
yip kelimeler söylediler. Başkasına söylesey^ 
di kıyamet kopardı. Sonra söylersem o arka
daşa, kıpkırmızı olur. (Ortadan, «aldırma1» 
sesleri) Ben aldırırmıyım efendim, yaş 61., 
(Gülüşmeler) 

Şimdi bunu bırakayım da size bir küçük hâ
tıramı anlatayım. Gene siyasi iç politikaya ait, 
katiyen dışında değil. Hâni şu kıyamet koptu 
ya... 1958 senesinde. (Ne kıyameti sesleri) 1958 
senesinde kıyamet koptu ya... Ganim, 1958 Ma
yısı vardı ya, 1958 Mayısını söylüyorum. (Bize 
de söyler misin sesleri) Canım, onu da artık dı
şarıda söylerim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
A. P. GRUPU ADINA TAHSİN DEMİRAY 

(Devamla) — Efendim, 1958 Mayısında sinirler 
fevkalâde gergindi, (hangi Mayıs sesleri) 1958... 

Muhterem kardeşlerim, pekiyi 1957 olsun, 
fakat 1960 değil, (Orta sıralardan gülüşmeler, 
«yaşa» sesleri) 1960 değil, Hani biliyorsunuz 
orada da böylee taş atıldı, kafa yarıldı, yürü
yüşler oldu, kıyamet koptu ya? Arkadaşlar, 
ama ben yine hâdiselere böyle bakıyordum. Ve 
bakın sonra ne oldu: Hâtıram şimdi geliyor, 
Sayın İnönü'de burada; hatırliyacaklar şimdi. 
Bunun biri hayatta, biri gitti. Bakınız ne ol
du : Sinirler yine son derece gergin. Sayın 
İnönü, şöyle bir İzmir, Uşak, Topkapı'yı dolaş
tıktan sonra Ankara'ya avdet buyurdular. An
kara'ya «gitti Ankara'da sinirler daha da gergin. 
Ben şimdi takvime baktım; 19 Mayıs geliyor. 
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Ve o sene Sayın İnönü 19 Mayıs Stadyumuna 
gidecek ve kızılca kıyamet de kopacak. O za
man trene atladım, geldim, dedim ki ; iki. tara
fın çok vahim şekilde sinerleri gergin. Buna hiç 
olmazsa muvakkatten bir çare bulalım. Meclis
te döğüş olmuş, kafalar kırılmış. Biliyorsunuz 
döğüş oldu o sene, kıyamet gibi... Bir kısmı 
Meclisten çekilmişle/. Tam gergin bir hava.. 
O zaman biz, 80 lik Ethem Beyi de öne 
kattık, (Sağdan « hangi Ethem Bey» sesleri) 
Ethem Menemeneioğlu'nu. Hani şu geçen gün 
dayak yiyen efendi, şimdi 86 yaşında. Kattık 
onu, o zamanın Başvekiline... Oraya giden zat
lardan halen burada sağ olanlar var, hamdol-
sıın buradalar. (Burada var mı? sesleri) Ham-
dolsun buradalar, dittiler, o tarafa bir şeyler 
söylediler. Bir mütareke teklif edildi; o ta
rafa iıki şart, bu tarafa da üç şart. Etmeyin 
eylemeyin, istirham ederiz, gidip öte tarafa 
söylediniz mi bunu, gidin bir de orayı yokla
yın bakalım. Hadi 'oraya gidildi, onlara da 
söylendi, bu tarafa, o tarafa rica edildi. Ve 
o zaman hem Meclise girdiler, hem 19 Mayıs 
Stadyumuna gidilmedi ve tabiî o bir küçücük 
mütareke idi, bizim de gücümüz ona yetti. 

Yani memleket işi çok çekmeyle olmaz. 
(Binaenaleyh, biraz buna çare bulmak lâzımdır. 

Şimdi gelelim bizim... (Orta sıralardan «dü
ğüm meselesine» sesleri) 27 Mayıs meselesine. 
«Söyle bakayım, inanıyor musun, inanmıyor 
musun?» Hani fim en t û filân, söyle. «Hayır 
iyi söylemiyorsun, kalben de tasdik et.» Ağız
lan, kalben falan.. Şimdi peki bana sorsan; 
«27 Mayıs evveline dönecek misin?» Adalet Par
tiliyiz ya... Üstelik Adalet Partisinin de kuru-
cusuyuz.. öyle vebal altındayız ki, sorma... 
(Ortadan gülüşmeler) 

Hangi Anayasaya döneceğiz arkadaşlar? 
Akıl var, yakın var... Hanigi Anayasaya döne : 

eeğiz?.. Bir an İçin elimizde okluğunu kabul 
edin. Elimizde, meselâ bu Meclis karar vere
cek. Ben razı değilim.. Niye? Canım, Birinci 
Dünya Harbinden sonra dünyada şu şu tan-
danslar hâkim iken yapılmış bir Anayasadır. 
O Anayasa ile memleket uzunca bir zaman ya
şadı. Esasen lirin o i Dünya Harbinden sonra
ki ahval ve şeraite de uygun değildi.. O Ana
yasa uygun değildi. (Nasıl değildi? sesleri) 
Değildi. Onunla biz demokrasiye gidemezdik. 
(.Cfülüşmeîer) Yani, istediğimiz demokrasiyi o 
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Anayasayla yapmaya zaten imkân yoktu. Za
ten frotman da 'bundan çıktı. Ben 1958 de şu 
Muhterem Başbakana karşı, naçizane, haddim 
olmıyarak o zaman altı tane yazı yazdım. «İnö
nü çekilsin, gitsin» diyorlardı. Yazı yazdım, 
İnönü çekilip gidemez. Çünkü o gider, araba 
olduğu için birisi direksiyona lûp diye oturur. 
Bir şey değiştirmiş olmayız. (Ortadan gülüş
meler) Ve daJha da zor olur, kötü olur diye 
yazdım. Şimdi bunu 'anlatmaktaki kasdım; ar
kadaşlar insaf edin, biz öyle sen ben meselesi 
içerisinde, bu memleketin ortasında şu zavallı 
memleketin içerisinde, memleketin yarasındaki 
hale bakın; Koçero ile başa çıkamıyoruz, ne 
haldeyiz? Adam Suriye hududundan giriyor, 
Irak'a gidiyor. Yapmayın böyle... '(Orta sıra
lardan, «ne alâkası var?» sesleri) Ne alâkası 
var olur mu? Bu memleket içi, dahilî bir me
sele. (Orta sıralardan gülüşmeler^ Aaa, hep 
buradaki taşlama, maşTama.. Orası ne olacak? 
Yapmayın böyle. Bu işin mutlaka sizin istedi
ğiniz şekilde, «Kayseri'den gelenler bilmem ne 
oldu. Mecbur muyum ben?.. Mademki biz 
şimdi burada Türkiye'nin iç politikasını konu
şuyoruz ve mademki biz burada «Cihanda sulh, 
Türkiye'de sulh» diyoruz, görelim babalım 
Türkiye'de ne şekilde bir sulh bu.. Mutlaka 
gelelim, «Bayar ne oldu?» Bırakın efendim bu 
küçük şeyleri. (Ortadan bıraktık sesleri) İster 
bırakın, ister bırakmayın zaten sonu geldi işin, 
çekilenler çekildi. (Sağdan, «nereye çekildi?*' 
sesleri) Yani sineye çekildi, milletteki sineye., 

Şimdi bendeniz, (elindeki yazıyı göstererek) 
dün gece bunu yazdım, size okumak için, Ama 
bunun tadı kaçtı. Çünkü araya öyle şeyler gir
di ki, bu, hüviyetini kaybetti. Fakat ben size 
şimdi yine de («Yine bir hâtıranı anlatacaksın 
değil mih> sesleri) Çok uzun değil. Hem de 
rastgele de konuşmayız. Bütün düşüncelerim, 
halisane buradadır. Belki işe yarar yerler de 
vardır, arkadaşlar. Ondan sonra bu Adalet 
Partisinin en başındaki şeyi de göstereceğim. 
.Mesuliyetim de var benim bu işte. Onu da söy-
liyeceğim, onun için müsaade edin. («Yaşa 
yaşa» sesleri ve gülüşmeler) 

Uşak Milletvekili sayın Ahmet Tahtakılıç'-» 
m Türk milletine malolmuş bulunan «Yurtta, 
sulh, cihanda sulh» ins'anlrk ve medeniyet gö
rüşü ve Anayasa rejimi karşısında «memleke--
tin iç politikasını gözden geçirmek üzere» genel 
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görüşme açılması 'teklifi Büyük Meclisçe kabul 
olunmuş ve bu görüşmeye başlamış bulunuyo
rum. (Halbuki sonuna geldim, arkası iyi olur) 

Her şeyden evvel, memleketin bugün içinde 
bulunduğu şartları; sayın Tahtakılıç'in tekli
fini izah için öne sürdüğü mütalâaları' dikkatle 
incelemeyi ve bu genel görüşmeyi ne şekilde an
ladığımızı, nasıl karşıladığımızı belirtmek is
teriz. 

Sayiia Tahtaıkilıç'ın beyanlarından bizim çı
kardığımız netice şu suretle özetlenebilir : Bu 
memlekette demokratik rejimle telifi mümkün 
olmıyatt birtakım hareketler oluyor. Eğer biz, 
şahıslarımızı veya mensubu bulunduğumuz siya
si teşekkülleri dikkate alarak «olup bitenler bize 
karşı değildir; bizim nemize lâzım; ne yaparlar
sa yapsınlar» dersek hataya düşeriz. Bugün ona 
olan yarın bize olur. Ve hiç 'kimse bundan kur
tulamaz bu memlekette. Aklımızı başımıza ala
lım; bu duruma bir son vermenin yolunu ve 
çaresini arayalım. Bu çareyi bulmak o kadar 
zor değildir. Çünkü onu Türk tarihinin en 
mümtaz siması bulmuş ve göstermiştir. Ne di
yor Atatürk? «Millî Hâkimiyete dayanan; ka
yıtsız, şartsız, müstakil ve yeni bir Türk Dev
leti kurduk.» Şimdi bütün patırdı, fbu kurdu
ğumuz şeyi sağlam tutmak. Başka dâvamız var 
mı ? Başka gayemiz iyok. 

O halde bizim çıkar yolumuz ve çaremiz bu
na inanmak ve bu yoldan şaşmamaktır. Esasen 
biz siyaset adamları ne düşünürsek düşünelim, 
millet adına ne söylersek söyliyelim, hangi ta
riflere girişirsek girişelim, birçok hata veya 
günah işliyelim, yine de Türk milleti vicdanına 
sindirdiği bu idealden 'ayrılamaz. Geçirdiğimiz, 
geçirmetkte olduğumuz acı tecrübelerden ve (ba
direlerden ders alarak evvelâ bu noktada birleş
meye mecburuz. Büyük Türk ımilleti, ordusu, 
üniversitesi, basını ve bütün müesseseleri ile en 
kötü demokrasinin en güzel diktadan daha iyi 
olduğuna yureJkten inanmıştır. Eğer politikacı
lar buna inanmaz ve aksi yolu tutarlarsa, idare 
edilenle, idare edeni, birbirine yaklaştırmak, ba-
rıştırmaik, mümkün olmaz. Buhrandan buhra
na sürüklenmek, kıymetli zamanları heder et
mek tehlikesi ile millet devamlı olarak başbaşa 
yaşar. 

Yine Tahtakılıç demek istiyor ki, yeni bir 
Anayasa ve bütün müesseseleriyle demokratik 
rejimin kurulmuş olmasına rağmen yurtta dü-
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zen sağlanamadı, bir türlü milletin güveni kaza-
nılamadı, bu parti, şu parti demiyor, siyasilere 
karşı diyor. Çünkü 'hepimiz iyi niyetlerimizi 
belirtmek için millete hulûskârlık yarışında 
birbirimizi geçmeye çalışıyor, fakat ortaya müs
pet bir eser koyamıyoruz. Lüzumsuz ve yersiz 
tenkidlere girişmeden, yapıcı ve kurtarıcı yol
ları derhal aramamız lâzımdır. 

Doğru, hem de çok doğru bir görüş, Ahmet 
Tahtakılıç'm bu getirdiği görüş. Son derece na
zik ve hayatî bir millî dâva bu. Bu dâvayı, şa
hıslarımızı ve mensubolduğumuz partiyi muzaf
fer kılmak veya muarızlarımızı yıpratmak için 
bir vasıta haline getirmek gafletine düşersek, 
tarihin ve milletin lanetine uğrarırz. Herkesten 
evvel ve herkesten çok bizlerin korumaya mec
bur olduğumuz Parlâmento haysiyet ve itiba
rını da küçültmüş oluruz. 

Biz sorumluluğu veya kabahati lâstik top 
gibi birbirimize atmak yolu ile bir netice alına
bileceğine inanmıyoruz. Her biri başlıbaşına 
Ceza (Kanununun ağır suç olarak saydığı bir
takım fiilleri, kanunun takibatı mecburi kılan 
âmir hükümlerine itibar etmeden mesnetsiz id
dialar veya çürük deliller halinde ortaya salı
vermenin yeri Parlâmento olmadığına inanıyo
ruz. Bize göre yapılacak en iyi iş, «yurtta sulh, 
cihanda sulh» prensibine ve Anayasa rejimine 
dayanan bir iç politikanın, bugünkü şartlar 
içinde, hangt yollarla yürütüleceğini araştırmak
tan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Evvelâ yakın siyasi tarihimize kısaca bir 

göz atmak bugün için bize çok güzel bir ibret 
dersi teşkil eder. İçinde bulunduğumuz ve sık 
sık bizi bunaltan haller ve şartlara - genişçe bir 
zaman çerçevesinden ışık sağlıyabilmek üzere -
bâzı hususlara kısa kısa temaslarda bulunaca
ğız. Böylece, bizden evvelkiler ve onların kar
şısında kaldıkları durumlar ve hâdiseler birbi-
rirue bağl-anmak suretiyle günümüze kadar ge
tirilirse isabetli kararlar almamızda bize destek 
olabilir. 

Yıl 1902. Paris'te toplanan Sabahattin Bey
ler, Ahmet Rıza 'Beyler, Dr. Nâzımlar, Dr. Nihat 
Reşat Belgerler, o günün şartları içinde birbir
lerine şu suali soruyorlardı; Türkiye'nin hali 
nedir, istikbali ne olacaktır? 

1906 da (Selanik'te toplananların ve 1909 dev
riminden sonra İttihat ve Terakki mensupları-

— 53 — 



M. Meclisi B : 67 
mn;-Balkan felâketleri içinde ve.Birinci Cihan ! 
Harbi başında ve sonunda memleket idaresinde 
sorumluluk mevkiinde bulunanlarla Millî Müca
deleye katılanların, Cumhuriyet devrinde de is
yanların, suikast hâdiselerinin, Serbest Fırka 
zamanlarının, 1946 mücadelelerinin sorumlu ve 
ilgili kimselerinin birbirine sordukları hep aynı 
şeydir : 

— Bu memleketin hali ne olacak? 
Demek oluyor ki, bu memlekette huzursuz, 

istikrarsız bir hava mevcudolduğu iddiası söy-
lenegelmekte ve sürüp gitmektedir. Bu endişe
ler gerçek şartların bir neticesi midir? Yoksa 
huzurun mevcudiyetine hataen veya kendi çı
karları bakımından mammıyanlarm bir vehmi 
midir? Bu cihetin tesbiti o kadar kolay değil
dir. Bu hükmümüzü küçük bir misalle teyidet-
mek isteriz : 

Yıl 1951, Ocak ayında Cumhuriyet gazetesi 
Başyazarı Nadir Nadi, makalelerinde, memle
ket içinde köylere kadar yaptığı seyahatleri an
latır, Trakya ve Ege'de birçok vilâyetlerin hal
kı ile temasa geldiğini, vatandaşın büyük bir 
'huzur içinde mutlu günler yaşadığını, baskı re
jiminin artık ortadan kalktığını, bundan (böyle 
bazu gücü ile veya katakulli (kelime aynen ma
kalede vardır) yolu ile hiçbir netice alınamı-
yacağmı iftiharla yazarken bu fikirlerin yayın
landığı gazetenin aynı nüshalarında şu başlı'k-
lar görülmektedir : — İrticai 'kıpırdamalar baş
ladı, — Cençlik yeni bir mücadele açıyor. — Ko
münist tahrikleri arttı. — Ankara ve İstanbul'
da bâzı tevkifler var. — Ankara yüksek tahsil 
gençliği beyannameler neşretti... Demek ki, hu
zurun mevcudolduğuna inananlarla inanmıyan-
lar bir arada yer alabilmektedir. Hattâ aynı ga
zetede. Bu mâruzâtımızla varmak istediğimiz 
netice şudur : 

Bir memleketin iç huzura kavuşabilmesi için 
o memlekette mevcut bütün müesseselerin müş
terek bir inanca bağlı olmaları, görevlerini ay
nı kaynaktan almaları icabeder. Bu'müşterek 
inanç, yukarda da belirttiğimiz gibi ancak bü
tün icap ve müesseseleriyle bir rejime bağlı ve 
onda kararlı olmakla mümkündür. Devletin or
ta direği bir defa sağlam oturmalı, herkes ona 
yapışmalıdır. 

Her memleketin ekonomik, sosyal dertleri 
vardır. Her Hükümet, bahusus geniş bir hürri
yet esasına dayanan demokratik rejimlerle ida-
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re. olunurlar; kasıtlı kasıtsız ortaya çıkan bir
takım güçlüklerle mücadele mecburiyetinde
dirler. Fakat bu gibi ahvalde aksaklıkların ve
bali rejime yükletilmez. Bu 'hal böyle giderse 
millî felâket olur, rejim elden gider sesleri du
yulmaz. Bunların ya tatbikattan doğan hata
lardan ya hak ve mürettiplerin suiistimalinden 
ya da idarenin kusur ve âczinden ileri gelebi
leceği düşünülerek tedbirler ona göre alınır. Bir 
demokrasinin kurulması ve yaşaması için o re
jime ruh ve hayat veren organların ve mevzu
atın mevcudiyeti yanında o toplumun bütün mü
esseseleriyle aynı zihniyeti samimiyetle benim
semiş bulunmaları da şarttır. 

İktidar, muhafaza-ve idamesi" kendi mesuli
yetlerine mevdu bulunan bir rejimi bütün mü
esseseleriyle korumak ve yaşatmak 'mecburiyetin
dedirler. Bunda hata veya acze düşmeleri ha
linde toplum içindeki ayrı düşünceli veya 'ka
sıtlı zümreler bir birlerine karşı hareket ser
bestisi ımuhafaza etmet gayretine d ülserler. 
Hürriyet, anarşiye yaklaşır ve bu hal endişe ve 
istikrarsızlığın kaynağı olur. Hele ihtilâl ge
çinmiş memleketlerde .bu kabil sarsıntılar bün
yelerinde esaslı zarflar yaratır. Zayıf bünye
ye sağdan, soldan her türlü mikraplar Ihücuma 
kalkar. Bunlardan korunmanın ve bünyeyi 
marazdan kurtarmanın yolu, başta millî .idare
nin tecelligâhı olan meclisler olmak üzere, Hü
kümetin ve bütün /müesseselerin iyi yürekle ve 
müşterek bir imamla kendi rejimlerini yaşat
makta. kararlı ve azimli olmalarıdır. Bunun 
içindir ki, Anayasa nizamının korunması, şu 
veya. bu müessesenin değil, bütün milletin müş
terek sorumluluğu ve inancı altında -ayakta du
rur. Demokratik Ibir memleket, basını ile, üni-
vensitesii ile, siyasi partileri ile hulâsa bütün 
müesseseleriyle muayyen (bir maksada »göre de
ğil, kendi rejimi içindeki fonksiyonunun icapla
rına göre /organize edilmedikçe rahatlığa kavu
şamaz. Bilhassa 'bizim 'luemleketimizde siyasi 
partilerin maziden müdevver siyasi mücadele
lerin enkazı üzerine değil, yepyeni bir zihni
yetin, temiz ve ileri bir demokrasi anlayışının 
sağlam zemini üzerine oturtulmaları temel 
şarttır. 

Bir /devleti yabancı bir ımemlekeitte (Şimdi 
burası mühim. Ama bir de ohemmi, mühimini 
var) iki yıl temsil eden bir zatım yerine başka 
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bir sefir gönderildiği -zaman bu iki şa'hıs ara- I 
smdaki yegâne müşterek nokta aynı devleti ay
rı ayrı zamanlarda -temsil etmitş olmaktan iba
rettir. Fakat bu iki zat aynı şalhkslar değildir
ler, birbirlerinin devamı olamazl-ar. Bunun gi
bi muayyen ve müşterek gayeli bir vatandaş 
topluluğu kendi düşüncelerini şu devrede fi
lân, bu devrede falan parti ,vasıtası ile temsil 
ettirelbitir. Fakat »mümessillerin .şalksi 'hataları 
veya kusurları yekdiğerine sirayet etmez. An
laşıldı mı efendim1? Yekdiğerine sirayet etmez! 

Burada 'bu tekrarı tamam onbir ıgün evvel 
bu kürsüden bize 'karşı, sorulımuş olan bir seri ; 
suale !karşı yapmış bulunuyoruz. Müsaade eder- î 
seniz, bu sualler dizisini bu'gün burada tekrar | 
etmek ve ondan sonra cevaplandırmak istiyo- J 
ruz. 

ıSayın Hükümet Başkanının sualleri şöyle 
başlıyor: -Büyük Meclis, siyasi meselede bir J 
dâVa |karşısmdadır. Bu dâvayı kemali ciddi- i 
yetıle huzurunuzda 'tekrar söylemek istiyorum. 
19IÖ1 Ekim seçimlerinden sonra nispî temsille . 
meydana gelen IB. M. M. si demokratik rejimi ! 
muhafazaya muktedir olacak mıdır? Bu Büyük ' 
Meclis demokratik ,niza m içinde işleyip m emle- ! 

ket işlerini görebilecek »midir? I 
MEHMET ALİ AYBAR (Mardin) — Ne I 

istiyorsun ? 
TAHSİN DEMlRAY (Devamla) — Hayır | 

ben sormuyorum. Hükümet soruyor. 
'BAŞKAN — Müdalhale .etmeyin Aybar, ri

ca ederim, konuştuğunuz zaman fikirlerinizi be
yan edersiniz. 'TaUısin B'ey »siz de karşılıklı ko
nuşmayın. (Me'hmet Ali Aybar'a hitaben) Siz 
de konuştuğunuz zaman cevabını verirsiniz. 
Buyurun 'Tahsin Bey. 

TAHSİN DEMlRAY (Devamla) — Bize 
sorulan sual Ibu. Bu Meclîs ile demokratik re
jim. yürütülemezse ne olacaktır1? iSayıu Hükü
met Başkanı bu sınailerin karşılığını kendisi 
veriyor. B. M. M. demokratik nizamı kurmaya 
dhildir, demokratik nizamı .yürütmeye mukte
dirdir. I 

Sonra yine soruyor: «Adalet Partisi ne dü- I 
şünüyor, nilmiyoram. Ad-alet Partisi bâzı esas
lara inanıyor mu, 1217 Mayıs'tan evvelki nizamı I 
getirmek kararı içinde midir?» . I 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Oevap? 
TAHSİN DEMlRAY (Devamla) '— Tabiî 

vereceğiz efendim cevabım. «Adalet Partisi, | 
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meşruiyetini kaybetmiş bir iktidara karşı yeni 
bir Anayasa nizamı kurulmuş olduğunu kabul 
ediyor ,mıı? Adalet Partisi, es>ki muhalefet dev
rinde olduğu gi'bi demokratik nizamın bütün 
kol aylıklarından istifade ederek, balkı âzami 
derecede tahrik ederek iktidara geldikten ,son-
ra ne yapmak istiyor? Tekrar 27 Mayıstan ev
velki idareye mi dönmek istiyorsunuz» Bunlar 
hakkında memleekte apaçık, inandırıcı bir gü
ven vermesi lâzımdır. 'Sualler huniler. 

Bugüne kadar muhtelif vesilelerle açıkladı
ğımız gibi, bugün de Türk ve dünya umumi ef
kârı önünde tekiden ve teyiden arz ve ilân 
ederiz ki, biz '27 Mayıs'tan evvelki nizamı ge
tirmek kararı, şöyle dursun, düşüncesine bile 
salhlp değiliz. (IBravo sesleri, yalan sesleri) 

BAŞKAN — Ta'h'sin Bey devam ediniz, ce
vap vermeyiniz. Arkadaşlar, müdalbale etme
yin. 

TAHSİN DEMlRAY (Devamla) — Yine 
Adalet Partisi, yeni Anayasa nizamlımızın ku
rulmuş olduğunu 'kabul ediyor, ve bu'gün bu
rada »bulunmamızın sebebini Anayasanın meş-
rui'yetinde" »gördüğü . hakikatini ifadeden zevk 
duyuyor. («Vesika ne olacak» sesleri) 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Halkın 
önünde de böyle söylüyor musunuz? 

TAHSİN DEMJİRAY (Devamla) — Adalet 
Partisi, demokratik nizamın .kolaylıklarından 
istifade ile halkı ta'hrik etmeyi, memleketin se
lâmeti bakımından bir tehlike telâkki eder. 
(«Ne zamandan beri» sesleri) Doğduğundan 
beri. 

Adalet Partisi, siyaset sahasına arkeolog ol
mak niyetinde değildir. («O ne demek» sesleri) 
Hâdiselerin altını karıştırmak istemiyor. 

Adalet Partisi, tarihe ,mal olmuş Ihiçbir te
şekkül ve şahsın ve aynı zamanda zihniyetin 
devamı olmayıp, yüzünü istikbâlle çevirmiş ve 
bu memleketin bütün demokratik (müesseseleri-. 
ne candan bağlı bulunmuştur. 

'Ordusu iie, üniversitesi ite, aziz ve kıymetli 
gençliği ile rejimin ve memleketin beka ve te
minatının >en esaslı unsurları olduğunun idraki 
içinde bulunduğunu 'bir kere daba ilân odvv. 
'(«(Kaç defa ilân ettiniz»1 sesleri) Bir defa ilân 
ettik. 

Yine Adalet Partisi açıkça ilân eder ki, ne
reden ve kimden gelirse geMn, her türlü i'hti-
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lal fikrini vatana ihanet çerçevesinde mütalâa 
ederek bu .gibi davranışların önlenmesinde dai
ma Hükümetin yanında olacağını ifade eder. 
((Bravo sesleri) 

Şimdi beni» bağlıyan nedir? :Baş başa, baş 
kitaba bağlı. -ikinci madde. (Neyin İkinci mad
desi sesleri) 19*61 senesi, Mu'harrem Kızıloğlu 
müsaade eyledi.. 'Biraz da vakaie bakalım bey
ler. Dedi iki: «'Türkiye'de partiler kurulacak. 
Bu ilân «ttiğim günden itibaran 30 gün içeri
sinde kurarsan kurarısın, kurmazsan yok parti.»1 

(Orta sıralardan; «yani aceleye mi geldi?» 
sesleri) 13 Ocak 19611 de Sayın Muharrem Kı-
zıloğlu ilân etti: -(Partiler kurulacak, demokra
si olaıcak. întikaıl devresi, hazırlanıyoruz. Bir 
ay İçerisinde kurarsan /kurarsın, kuramazsan 
otobüs kaçtı (Gülüşmeler) ISayın Aliıcan, o za
ten (hazırdı. Yeni 'bilhassa Yıldı'z'dan emekli 
albaylar vardı arkadaşlar. («Yine var yine 
var» sesleri) Allah eksik .etmesin, tabiî olacak. 
(Gülüşmeler) Onlar dediler: «"Hayır biz kura
lım» ilşt-e siz, biz 'kuralım derken bir de Mem
leketçi Parti kuruldu. İBiz girmedik olmadı. 
Hakikatleri 'konuşalım beyler.. Bütün bu itham
lar karşısında , (bunlar 'bilinsin. Hatırlayalım 
yani; nereden geliyoruz, neredeyiz, nereye gU 
deeeğiz? işte o zaman beni bağlıyan bu ikinci 
maddedir arkadaşlar. «Gayesi, gayemiz, ga
yem» 'ben buna bağılıyım arkadaşlar. Okuyorum 
size: 

«'Türkiye'de millî 'birliğin ve gerçek millet 
'hâkimiyetinin ıkurulup gelişmesine, ferdin ve 
•ailenin tam bîr hürriyet , refa'h ve eşitliğe ka* 
vuşturulmasına, 'Türk Milletinin ve Devletinin 
yükseltilmesine çalışmak, programında yazılı 
içtimai emniyet, milliye tç'ili'k, şahsiyetçilik, 
•köycülük, mu'hitçilik ve ışahsi teşebbüsçülükle 
her sahada terakki ve tesanüdü gerçekleştire
cek, »millî bünyeye uygun islâ'hatçılık esasları
nı vatandaşlara benimsetmek suretiyle millete 
ve yurda hizmet etmektir.»1 Arkadaşlar, bunu 
takiben parti kuruldu, 22 Martta bir beyanna
me neşrettik. O beyanname /ounun (bir nevi ku
ruluş beyannamesidir. Bizim vesikalarımız 
bunlardır. Biz, 22 Mayısta da bir beyanname 
neşrettik, bıiz bir seçim beyanamesi neşrettik, 
biz referandumda , s'öyli'yeceklerim'izi millete 
resmen söyledik. Biz, Anayasanın kabul edil
mesi için bu memleektte emeğimizin geçtiğini 
ispat edecek durumdayız. (Yalan yalan sesle-
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ri) Canım bırakınız da biraz, emeğimizin geçti
ğini kabul ediniz. Anayasaya verilen oylar da
ha da kırmızı olabilirdi. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Anayasaya tüm 
kırmızı oy verdirmek onların elinde değildi 
Başkanım. 

BAŞKAN r- Efendim, lû'tifen bırakınız, 'ha
tip k'onulşsun. 

'TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Bizi il
zam eden, yukardan beri saydığım .hususlardır. 

Şimdi size bu ıhususu da arz edeceğim. Ar
kadaşlar insaflı olalım. 27 Mayısı hangi esba
bı mucibeyle yaptık memleket iki kampa ayrıl
dı. Şimdi rica ederim, kampın bir tanesi ışüyle 
idi sözlerini bırakınız. Bu memleketin düzeni 
tek kanatla mı gidecek? 

Elbet bu iki cilhet beraber i'şliyecek, bera
ber nefes jalıp verecektir. Olmaız başka türlü
sü. Ben naçiz 'arkadaşınız bu düşünce içerisin
de bu dâvaya sahip çıktım, llıizmet etmeye 
gayret ettim. Bugün 40 yıllık partilerde bile 
birtakım protmanlar oluyor, meseleler oluyor, 
disiplini kuramıyorsunuz. '(Ortadan «o sizin 
kanaatiniz» sesleri) Canım görünen köy kıla
vuz listemez. E peki insaf edin, 30 günde bir 
parti, milyonları içine alan bir teşekkül kuru
lursa... Sizde hiç de mi insaf yok canım, bundan 
meseleler çıkmaz mı? (Orta sıralardan alkış
lar) Bu iş kolay değil arkadaşlar, ışurada her
kes birbirine sen otur, sen sus., deyip duruyor. 
Bana sorarsanız, ben bilirim çektiğimi... (Orta 
sıralardan alkışlar) 

Geçen gün Sayın Başbakan dedi ki, «rayın
dan yine oynadı, hadi elbirliğiyle raya koya
cağız demokrasiyi» tabiî bu sarsıntılar olacak, 
bunun kolay olmadığını ,kabul ediyoruz. (Orta 
sıralardan, «'Allattı söyletiyor» sesleri) Tabiî 
Allah söyletiyor, o çünkü kalbıimdedlr. Şaşırıp 
söylemiyorum, merak letmeyin. (Orta sıralardan, 
«arkadaşlarınız tasvib'etmiyor:» sesleri) Arka
daşlarım beni tasvibed'erler. ille arabaları de
virmek niyetinde değiliz. Araba yolda devri-
lirse trafiği tıkar. Kolay değil bu milyonla
rın arabasını devirmek... 

Bendeniz size, iki yemeği de yememiş, yor
gun bir adam olarak, burada canımı dişime ta
kıp kitabettim. Yorgunum, fakat ne derseniz 
deyin, bunu size söylemeye karar v'erdimdi, 
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çıktım söyledim. Ben hepinizden rica ederim, 
daha serinkanlı hareket etmeye gayret edelim. 
Eğer suç aramaya kalkarsak, kadı kızının da 
kıyamet gibi suçu vardır. ((Julüşme]er) Her
kes de ısuç vardır. Kusur kadı kazında değil. 
Kusur arasanız, eski kusur arayıcılar: «Rume
li'nin paşası, yoktur kızının maşası»1 demişler. 
('GiülüVmeler) Bu dünyada insanın mutlaka bir 
eksiğini bulurlar. Onun için Adalet Partisi si
ze temin ederim, çok tabiî sıkıntılı oluyor bu 
iş, .kalabalıkta zordur bu iş arkadaşlar. Onun 
için bu işler düzelecektir, daha doğrusu elbir
liğiyle düzeltmeye .mecburuz. (Inşalhı'h sesleri) 
Benim arzum, ıhepimizin arzusu budur. Onun 
için isimdi Adalet Partisini bu işe karıştırma
yın. (Gülüşmeler) Karşılama olmuş, .'bunlar 
tabiî olur. (Gülüşmeler) Bunlar da geçecek. 
Şimdi anlaşıldı sanırım. Ben hâdiseleri taraf
sız görüyorum. •Hepimiz buna mecburuz. Hele 
yaşlılarımız. Tabiî biz de yaşlandık, Sayın İnö
nü, 1920 de istiklâl Harbında gençti. Ama ben 
de gençtim, ben tüy gibi bir delikanlı idim, o 
tabiî kumandandı. Ama o günden bugüne bu 
memlekete herkes ayrı emek sarf etti. Sayın 
Gümüşpala da öyle, orgeneral oluncaya kadar. 
(Alkışlar, (gülüşmeler) Onun için birbirimizi 
hırpalamıyalım. Politikada hatalar olur. Tabiî 
'bu askerliğe benzemiyor. Onun için arz ettiğim 
gi'bi 'hata herkeste var. Bcışer olur da hatası 
»olmaz mı? Halbuki biz lıeniüz badirelerin içeri
sinde yuvarlanan, bunalmış bıir (memleketin ço
cuklarıyız. Onun için birbirimizi daha fazla 
üzmiiyelim. 

B'emln Dalhiliye Vekilini isterim. Dahiliye 
Vekilini niçin istedim? Şunu söylemek için; 
kabahatları, şahısların suçlarını birliktir, birik
tir 'hepsini bir partiye yüklemeye kalk, ,olimaz 
bu. Cezaları vermeli, cezasız bıra'kmamalı ki, 
arkası gelmesin. 

Sonra bir mesele daha var; şimdi meselâ 
Dahiliye Vekili de şu anda suçlu. Niye suçlu, 
söyliyeyim : ister misiniz, diyeyim mi ki şimdi 
Dalhiliye Vekili Anayasayı çiğnedi.. (De de ses
leri) 

:ŞEVKl AYSAN (Mardin) — Ne de olsa 
ciddiye almayız. 

TAHSÎN DEMİRAY (Devamla) — ister 
al, ist'er alma. Bir defa böyle bir partinin mu
hakemesini, böyle bir millî jüri kurulu İMecliis-
te yapmaz. Anayasanın yüz 'bilmem kaçıncı 
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maddesi yasak etmiştir. (Gülüşmeler) Varsa 
suç ma'hkemeye verir. Burada yeri değildir. 
Anayasaya mugayirdir. Dosya buradadır, fa
kat açmıyorum. Anayasaya mugayirdir, hu
kukçular söyledi 'bana. Sonra cezası olup mah
kemeye verilenler hakkında da. konuşamayız. 
Günkü ayırmışız değil mi? Teşriî kuvvet, kazai 
kuvvet oraya intikal etmiş.. Bizim hakkımız 
yok. Halbuki 'biz burada çekiştiriyoruz. Hat
tâ burada Dahiliye Vekili; «.kabul ediyor mu
sunuz, etmiyor musunuz suçu» diyor. Müddei
umumi gibi konuşuyor. Şimdi bunlar xla ol
maz, tabiî ben kendisine de fazla bir şey söyli-
yemem, 16 yalsında genç bir orta nıekt'cp tale
besi tanırım. Hep birbirimizi tanırız, bu mem
leketin çocuklarıyız. Binacnaleyth, hatalarımız 
var, olur. Onun için artı'k bu 'memlekette bir 
daha 27 Mayıs, bilmem ne meselesi açmayalım. 
O tarih oldu. (Ortadan, «Ihayır 'hayır tarih de
ğil» sesleri) Hayır efendim, benim dediğim gi
bi. Ondan sonra Hükümet de lütfetsin, 'burada 
öyle falan binalar taşlanıyor, disiplin, nizam 
'bozuluyor bunları yapmıyalım. Bunlara, biraz 
çare bulalım. Bendenizin de mâruzâtım bun
dan ibarettir. Benıi dinlediğiniz için eksik ol
mayın, lütfettiniz, teşekkür ederim. (ıSağdan, 
soldan Ve ortadan alkışlar. Ortadan teza'hürat 
«bravo» sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası Yeni Türki
ye Partisi adına Sayın Alâeddin Eriş'in. Bu
yurun. 

(Alâeddin Eriş sağdan alkışlar arasında 
kürsüye geldi.) 

Y. T. P. GRUPU ADINA M. ALÂEDDlN 
BlttŞ (Kırklareli) — Muhterem Başkan, aziz 
milletvekilleri, Sayın Hükümet azaları; 

Yeni Türkiye Partisi grupu, bugün başlıyan 
genel görüşmeyi Büyük Meclisin tarihî oturum
larından biri olarak mütalâa etmektedir. 

Bu görüşmede, memlekette çeşitli noktai 
nazarların temsilcileri olan siyasi partiler ola
rak, memleketin ve rejimin saplandığı ciddî 
buhranı ele alacağız, teşrih edeceğiz ve ona ger
çek teşhisini koyarak memleketin yarınını, reji
min beka ve devamını teminat altına alacak bâ
zı temennilerde bulunacağız. 

Bugünkü buhranı küçümsemeye, sathi bir
takım sebeplere atfedip geçici ve arızi bir hâdi
se olarak mütalâa etmeye imkân yoktur. 
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13u genel görüşmeyi ieabettiren olayları kı

saca hatırlıyalım. 
Referandumla millet çoğunluğunun kabul 

ettiği Anayasa düzenine adetâ meydan oku
mak istiyen bir eda ile mevcut kanunları ve ni
zamları zorlayarak girişilen tertip ve gösterile
rin basiret, sağduyu ve Devlet idaresinde şart 
olan asgari vekâr ile bağdaştırılması mümkün 
değildir. Bu tertip ve gösterileri hazırlıyanla-
rın, memleketin umumi havasını iyi anlıyama-
dıİdarini, başlatmak istedikleri olayların nere
ye müncer olacağını hesaplıyamadıklarını hâdi
seler göstermiştir*. 

Geçmiş olayları karşılıklı ithamlar çcrçevc-
, sinden çıkarıp biraz mesafeli olarak bir tarihî 

prespektif içinde görmeye çalışalım. Belki bu 
soğukkanlı ve objektif tahlil el'an uyanmamış 
görünen bâzı siyasilerin zihinlerinde birkaç kı
vılcım meydana getirebilir. Olayları, cereyan 
etmiş olduğu hissî ortamdan uzaklaştırarak, 
atılan adım'ların teker teker mantıkî tahlilini 
yaparak bugünkü buhranın tam bir teşhisine 
gitmek zorundayız. Maksadımız, sureti katiyede 
bir polemik açmak, zor durumda bırakıp her 
hangi bir teşekkülü puvan toplamak değildir. 
Bilâkis bu kürsüden hareket ve davranışların
da akıl ve mantığın, basiret ve sağduyunun hâ
kim olduğuna inandığımız bütün Türk vatan
daşlarına hitabediyoruz. Mecliste iktidarda ol
sun, muhalefette olsun, bütün temsilcilere han
gi meslekten olursa olsun memur, işçi, çiftçi, as
ker-, öğretmen, öğrenci bütün sosyal gruplara 
içinde bulunduğumuz iç buhranın derin kök
lerini beraberce araştırmayı teklif ediyoruz. 

Çok muhteşem arkadaşlarım; bütün medeni 
milletlerin içtimai ve siyasi tarihlerinde müna
kaşa mevzuu yapılmıyan başlangıç noktaları 
vardır, ingiltere, Fransa ve Amerika'da modern 
hayatın nirengi noktaları olan ihtilâller ve 
devrimler olmuştur, Türkiye Cumhuriyeti altı 
asırlık bir idareye kargı Kuvayı Milliye ruhu ile 
başlıyan bir hareketle doğmuştur. 27 Mayıs, 
demokratik rejimin bir çıkmaza saplandığı inan-
cıyle, Türk Devletinin temel organlarından bu
lunan ordu, üniversite, basın ve gençliğin mille
timizle el birliği yapmak suretiyle tahakkuk 
ettirdikleri bir harekettir. Bir hareketten sonra 
kurulan geçici Askerî Hükümet 27 Mayıs sabahı 
halka verilen teminata sadık kalmış, Anayasa 
yapılıp millet çoğunluğiyle benimsenmiş ve ni-
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hayet 15 Ekim 1961 seçimleriyle, Türk milleti 
siyasi kaderini gerçek temsilcilerinin toplandı
ğı bu Yüce Meclise terk etmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; şimdi manzara nedir? 
Bir siyasi teşekkülün malûm idarecileri demok
ratik düzenin temel kaidelerinden habersiz gö
rünerek basiret ve aklı selimle hareket ettiğini 
kimsenin iddia edemiyeceği bir zihinyetle rejim 
buhranını körükliyen kışkırtmalara hız vermiş
tir. . 

Son olaylar; Anayasa gereğince teşekkül et
miş olan 27 Mayıs sonrası düzenine karşı gelme 
hevesiyle ortaya atılmış olanların tahrikleriyle 
alevlenmiştir. Mevcut düzeni zorlamalarla çö
kertmek istiyenler bir karşı ihtilâl havası yara
tarak, memleketi, siyasi ve içtimai tarihimizin 
en ağır ve en ciddî buhranına sürüklemek isti
dat ve arzusundadırlar. Bu yolda olanları ikaz 
ediyoruz. Bu yol çıkmaz bir yoldur, tehlikeli ve 
felâket dolu bir yoldur. 

Aziz arkadaşlarım; açık ve samimî konu
şalım. Demokratik ve parlâmanter düzenin bir 
tek ana şartı vardır. O da tarafların asgari müş
terekler üzerinde en ufak bir tartışmaya ma
hal bırakmıyacak şekilde anlaşmış olmalarıdır. 
27 Mayısı münakaşa etmek, Türk Devletinin 
ana çatısını tenkil eden organlara karşı yıp
ratıcı hareketlerde bulunmak, rejimin temelle
rini sarsmak mânasına gelir. Demokratik dü
zen yalnız çoğunluğun suptası demek değildir. 
Azınlıkta olsa, bâzı zümrelerin, organ ve te
şekküllerin ,güven içinlde bulunmalariyle de
mokratik sistem i§liyebilir. 

Partiler; hürmet duyulan güven ve istikrar 
içinde memleket idaresine* katılan sakin, barış
çı birer siyasi teşekkül haline gelmedikçe, re
jim buhranını halletmek mümkün olmıyacak-
tır. Böyle iddia ve taleplerin haklı veya hak
sız olduğu münakaşasını yapmıyoruz. Partilerin 
davranış ve zihniyetine 'hâkim olan esas karak
terlerini teşrih ve telhis etmeye çalışıyoruz. 
Demokratik düzen sulhperver ve itidalli bir 
ortamda kurulabilir. Tam bir güven ve karşı
lıklı hürmet hilssi içerisinde gerçekleşebileceği 
şüphesiz olan bu iş birliği devrine girebilmek 
için kafamıza ve gönlümüze vuzuh vermeye, his
lerimize hâkim olmaya, viodanlarımi'zı teskin 
edip, itidal ve sağduyu içine girmeye mecbu
ruz. 
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Teni Türkiye Partisinin zaman, zaman yap

tığı ikazlarla müfrit cereyanları uyarmaya ve ' 
girmiş oldukları tehlikeli ve çıkmaz yoldan çe
virmeye gayret ettiği bir hakikattir. Bütün bu 
gayretlerimize rağmen ifratçılar demokrasimi
zi ve memleketimizi sıon olaylara sürüklemiş
lerdir. Bu olayların üzücü bir tarafı da sokak 
nümayişlerinin Anayasa teminatı altında bulu
nan müesseselere tecavüze kadar gitmiş olma
sındadır. Türk Milletinin her meselesi parlâ
mentoda hal çaresine kavuşur. Parlâmento dı
şında çözüm yolu aramak, faşist ve komünist 
sistemin, istibdat idaresinin metotlarıdır. Mem
lekette oy sandığından çıkan reylerle Hükü
met teşkili usulünden başka yollar arıyanlara, 
bu kürsüden hatırlat-nvak isteriz ki, parlâmen
tomun dışında çözüm yolu aramak demokratik 
nizamı zedelemek olur. Türk Milleti, 1,5 asır 
süreıı hürriyet mücadelesi 'sonunida oy sandığı 
yoliyle Hükümet kurma ve değiştirme metodu
nu benimsemiş, bu usulü kullanabilecek mede
ni rüştde olduğunu ispat etmiştir. 

Muihterem ve aziz arkadaşlarım; bu müna
sebetle hürriyet fikrini cidden benimsemiş olan 
vatandaşların, hangi partiden, hangi meslek
ten veya hanigi siyasi kanaatlerden gelmiş 
olurlarsa olsunlar, bugünkü rejimi tehdideden 
totaliter telkinlere karşı ittifak halinde 'birleş
melerine kati 'zaruret,, ve ihtiyaç vardır. Bun
dan sonra artık meseleler; sokaktan, parlâmen
to duvarlarının içine intikal etmelidir. Siyasi 
partiler meselelerini bu kürsüden memlekete 
ulaştırmalıdırlar. Memleketin âcil «özüm yolu 
bekliyen iktisadi, sosyal ve kültürel meseleleri 
ciddî vekar ve fikrî olgunluk içinde Meclisler
de Devlet adamlarına yakışan vakur tartışma
larla sonuea bağlanmalıdır. Bunlar yapılmadığı 
ve siyasi partiler, hırçın, 'haşin ve mütecaviz 
'hüviyetlerine .son vermedikleri takdirde bugün 
karşılaştığımız buhran halledilemez. İstikbalde 
de bu çeşit olayların tekerrürü önlenemez. Bu 
rejimin ve parlâmentonun sik, sık tekerrür 
eden bu tip olaylara tahammülü bulunmadığını 
insafla düşünmenin çoktan zamanı gelmiştir. 
Bu istikrarsız manzara yalnız memleket içinde 
değil, memleket dışında da millî menfaatleri
miz için zıararlı olmaktadır. 

Sevgili arkadaşlar; işte Yeni Türkiye Par
tisi Grupu olarak memleketin manzarasını bu 
şekilde görüyoruz. İleri sürdüğümüz, tahlil, 
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mütalâa ve teşihisle bütün meselelerin halledil-

' miş olacağına kaani değiliz. Bütün maksadı
mız, şu ağır hastalığı beraberce teş'his edebil
mekte vo müsnet bir neticeye ulaştırabilmek
tedir. Artık karar zamanı gelmiştir. Bu mem
leketin büyük çoğunluğu maceralara yol aça
cak her türlü teşebbüslere karşıdır. Herkes 
durumunu kesin şekilde tesbit etmelidir. Biz 
kuvvetli bir Hükümete bugün her zamandan 
fazla mühtacolduğumuzu ve, bu düzeni tutabi
lecek kuvvetli bir Hükümet için zeminin ol
gun hale gelmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu
gün her zamandan ziyade gençliği, ordusu, 
matbuatı ve bütün milletiyle el ele, gönül gö-
nüle olmak, parti rozetlerini unutup büyük Ata
mızın dediği gibi, (Birimiz hepimiz için) düs
turuna gerdekten sadakat göstermeye mecbu
ruz. 

Çocuklarımız için olduğu kadar, hür yaşa
mış ve hür yaşamaya lâyık bulunan büyük 
Türk Milletinin beka ve refahı bakımından bu 
hususların dikkate alınmasında fayda mülâha
za etmekteyiz. 

Tarih bize bakmaktadır. Tarihe lâyık ol
mak fırsatını kaçırmamalıyız. Memleketin ha
yati bir dâvaısı uğrunda bizleri dinlemek lût-
funda bulunduğumuzdan dolayı şükranlarımı 
arz eder, hürmet ve sevgiyle .hepinizi selâmlıa-
rım. (Alkışlar ve «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — O. K. M. P. adına Sayın Mus
tafa Kepir. 

C. K. M. P. ADINA MUlSTAFA KEPİR 
(Yozgat) — Muihterem Başkan, Muhterem Mil
letvekilleri, 

Sayın Ahmet Tahtakılıç'ın önergesi ile. açıl
mış bulunan (Genel (görüşme) münasebetiyle. 
C. K. M. Partisi Meclis Grupu'nun .görüşlerini 
.arz etmek üzere, 'huzurunuza gelmiş 'bulunuyo
rum. 

Aziz arkadaşlarım, 
Yurdumuzda cereyan eden son ve müessif 

hâdiseler, hepimizin malûmudur. Teferruata in
meden, bilhassa Hükümetin uzun açıklamasından 
sonra, maruzatımı kısaca ve ana hatlar halinde 
sunmıya çalışacağım. 

Muntercm arkadaşlar, 
İzan ve vicdan sahibi insanlar olarak, ka

bul ve itiraf etmeliyiz , ki, müzakere ve müna-
! kasalarımızın konusu olan (memleketin bugün-
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kü politik durumu) objektif ibir görüşle ele alın
dığı takdirde, 'hâl için huzur ve istikbal için 
ümit verici olmaktan, maalesef çok uzaktır. Git
tikçe hızını ve şümulünü artıran bir buhran ve 
bir sosyal •çalkanış içindeyiz. Arka niyetlerden 
'arınmış !bir 'Samimiyet, şuurlu bir cesaret ve va
tanseverlikle, realitelerin üzıcrine edilmedikçe, bu 
menfi yönlü 'çalkanışları, durdurmamız müm
kün ölamıyacaktır. Sebeplerin ve îbu sebeplerin 
doğurduğu ıstırap verici neticelerin, vebal ve 
mesuliyetini birbirimize yükliyeceğimiz yerde, el 
ve gönül birliği ile, bu neticeleri doğuran illet
lerin, izalesine çalışmak zorundayız. Şahısları
mızı ve mensup olduğumuz teşekkülleri, tarihin 
ve gelecek nesillerin, »haklı ithamlarından kur
tarabilmemiz için tek çıkar yol, tutum ve dav
ranışlarım ızda, samimi ve realist olmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Milletlerin hayatında, mayasını gerçeklerin 

icabından almıyan, her hükmî ve idarî davra
nış, sonu nedamet getiren bir ıstırap kaynağı 
olur. Hiç bir şahıs veya zümrenin, böyle bir ıs
tırabı, millete kader yapmıya, hakkı yoktur. 
İçinde .bulunduğumuz sosyal ve politik güçlük
lere, hal çaresi bulma arzusunda samimi isek, 
her şeyden önce, şüphe ve tereddütlere meydan 
bırakmıyacak İbir sarahatle, bâzı hakikatleri, ta
rih ve millet huzurunda kabul ve teslim etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, kuruldu

ğu günden bu yana, kanuna bağlı bir hukuk 
devleti, Garp örneği bir demokratik nizam fik
rinin, cesur müdafii olmuş ve bu yüzden de her 
devirde kahra ve mihnete uğramıştır. C. K. M. 
Partisi, mazideki bu mücadelesinde bir iktida
rın yalnız menşeinin değil, fakat icraatının ve 
devamının da meşru olması lâzımgeldiği fikri
ni, samimiyetle savunagelmiştir. Bu asil fikirle
rin, maşerî vicdanda çok derin akisler yapmış 
olduğundan da, emin bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
27 Mayıs ihtilâli meşruluğunu kaybetmiş bir 

iktidarın, milletin kaderi üzerindeki hâkimiyetine 
son vermek gibi, tarihî bir zaruretten doğmuş
tur. Binaenaleyh, bu ihtilâl siyasi sebepleri hu
kuki müesseseleri ve bugün vâsıl olduğu netice
leriyle, bir kül halinde meşrudur. Bu meşrui
yet, milletin büyük çoğunluğu tarafından tasvip 
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i edilmiş olan Anayasamızla da, tescil edilmiş bu-
I Ilınmaktadır. Şu halde, hak ve hürriyetlerimi

zin. hukukî teminatı olan bu Anayasa ile kavuş
tuğumuz rejimin, meşruiyetinde, korunmasında 
ve geliştirilmesi lüzumunda ittifak etmemiz şart
tır. Vicdanlarında, bu şarta riayetkar olma 
mecburiyetini hissetmiyenler, en hafif tabiriyle, 
bir gaflet ve bir delâlet uçurumunun kenarmda-
dırlar. Tarihin tesbit ve tescil ettiği değişmez 
gerçek odur ki, bir ihtilâl rejiminden normal 
rejime geçiş, dünyanın hiç bir yerinde kolay ol
mamıştır. Dikkat, basiret, feragat ve bâzı ah
valde fedakârlık, bu /güçlükleri yenmenin temel 
unsurlarıdır. Milletin iradesi, bizleri bu güç işi 
başarmak için, bu kutsal çatının altında, yan-
yana getirmiştir. (Böyle bir ortamda, davranış
larına, mesuliyetlerini müdrik insanların sağ 
duyusunu rehber kılmıyanlar, memlöket için bir 
felâketin müsebbibi olmaktan kurtulamazlar. 

ISâyın Milletvekilleri, 
Millet olarak, Meclis olarak, hükümetiyle, 

Basını, gençliği ve aydınlariyle, davacısı ve şi
kâyetçisi bulunduğumuz güçlüklerin giderilmesi 
için, millî huzurun lüzumunda, ittifak halinde
yiz. Fakat, bu huzurun temin ve tesis çareleri 
üzerindeki İhtilâflarımızı, bizzat huzur ve sükû
nu bozucu sebepler haline getirmekten de ken
dimizi alamamaktayız. Anayasa'nm mutlaka 
uyulması icabeden hükümlerine rağmen, tasfiye 
edilmiş bir devrin mesulleri için, affı bir atıfet 
değil de bir hak olarak istemenin, hasta bir 
mahkûmun, «infazın tehiri suretiyle» tahliyesi 
etrafında koparılan yaygaranın, Ankara üzerine 
bir zafer alayı halinde tertiplenen, mutantan 
ve mutaarrız bir yürüyüşün mânasını kavramak, 
hiçte müşkül değildir. 

Millî menfaatlerimizi olduğu kadar, millî 
haysiyetimizi de içte ve dışta zedeliyen son hâ
diseleri, iki sebebe irca etmek mümkündür. Bun
lardan biri, mahkûm edilmiş bir maziye, endişe 
verici bir hasret duyuş, diğeri de, buna, taşkın 
bir heyecanla karşı koyuştur. 

€ . K. M. Partisi Meclis Grupu olarak, millî 
selâmeti her iki tutum ve davranışın da dışında 
ve üstünde görmekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Getirdiği sosyal nizam, devlet düzeni ve mü

esseseleriyle tasvibedilerek, millete mal olmuş 
bir Anayasa rejimi hiç kimsenin istismar vası-

I tası ve tahrip hedefi olmamalıdır. M. Meclisi 
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olarak, nereden, niçin ve nasıl gelirse gelsin, 
haddin ve hakkın dışında kalması icabeden bu, 
ve benzeri davranışların karşısına, cesaretle di
kilmeliyiz. Şahıs ve zümre ihtirasları, kin ve 
garez fırtınaları içinde memleket, ihtilâl önce
sinin ağır şartlarına doğru itilmektedir. 

Acilen hal çaresi bekliyen, ahlâki, iktisadi, 
sosyal ve kültürel dertlerimiz bir yana atılmış, 
şimdiye kadar hiçbir hayır getirmemiş, bundan 
sonra da asla hayır getirmiyecek olan bir his 
ticaretinin, peşine düşülmüştür. Çıkarlarını bu 
his ticaretinin körüklenmesinde bulanlar; vazi
fe ve mesuliyet şuurundan mahrum bir kısım 
basınırt da desteği ile, hissî tahriklerine müte
madiyen germi vermektedirler. Masum halk al
datılıyor. Masum heyecanlar alabildiğine istis
mar ediliyor. Tarihin her devrinde ve dünyanın 
her yerinde, milletlerin sevk ve idaresinden 
münevverler sorumludur... Bizde de bir kısım 
idareci aydının samimiyetsizliği, cemiyetimizin 
ıstırabını artırmakta devam ediyor. Neticede, 
bu toprakların gerçek evlâtları (Kahrolsun ko
münistler - gericilere ölüm!) naraları ile birbir
lerine saldırtılıyorlar. Halbuki ne onlar komü
nist, ne bunlar gericidirler. Aralarına, bu sapık 
duygu ve düşüncede birkaç serseri karışmış olsa 
dahi, büyük ve masum çoğunluğu bu şaibeden 
tenzih etmek icabeder. Ancak, bu devamlı tah
riklerin, millî bünyemiz için bir tehlike teşkil 
eden, o sapık ideoloji sahiplerinin işine yarıya-
eağını ve bir müsait vasat bulacağını da göz
den uzak tutmamalıyız. 

Esefle şahit olduğumuz gibi, nizamsız taş
kınlıklar halinde sokağa dökülen politika, Ana
yasa teminatı altında bulunan can ve mal em
niyetinin aleyhine, azap verici tezahürler gös
termektedir. Teşekkül sebeplerinden biri de, 
kanunları hâkim kılmak olan Hükümet, bu hale 
cüret edenleri müsamahasız bir şiddetle takip ve 
adaletin pençesine teslim etmeye mecbur oldu
ğunu unutmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Tarih boyunca, çağlara hükmetmesini bilen 

de'vletlerin, kurucusu ve yaratıcısı olmuş Türk 
Milleti; yüzelli yıldan beri de, insan haklarına 
riayetkar bir idare mekanizması kurmanın, ça
bası içindedir. (Sened-i ittifak) ile başlıyan, 
siyasi hak ve hürriyetler mücadelesi, 27 Mayıs 
İhtilâlinin getirdiği ve millî vicdanın temhir 
ettiği yeni Anayasamızla bitmiş ve bugün, bir 
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i iktisadi hürriyet mücadelesi başlamıştır. Tak

dir buyurursunuz ki, iktisadi hürriyeti olmıyan 
cemiyetlerin siyasi hürriyetleri, ilelebet payidar 
olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Dünün, bugünün ve yarının Türk'üne, ebe

diyetlere kadar geniş ve ışıklı hedefler gösteren 
büyük Atatürk (Yurtta sulh, Cihanda sulh) 
prensibi ile siyasi amaçları, (Milletimizi mua
sır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak) pa
rolası ile de, iktisadi ve içtimai ülküleri işaret 
etmişlerdir. O büyük insanın tabiriyle, bugün 
(5 Nisan 1963) teki vaziyet ve manzari umumi-
yenin ne olduğunu - malûmu ilâm kabilinden 
de olsa - bir kere daha, bu mukaddes kürsü
den açıkça tasvir ve ilân etmekte fayda umu
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Acı gerçek odur ki, bugün, 20 milyon müs-

lünıan Türk, 40 ilâ 50 bin muhtarlık halinde, 
uçsuz bucaksız Anadolu topraklarında, âdeta 
kaybolmuştur. Yolsuz, vasıtasız, muhaberesiz 
ve binnetice birbirinden ve dünyadan habersiz 
bu milyonluk kütleler, kendi kaderlerine terk 
edilmiş, kifafı - nefse ve idamei - hayata tevek
külle gayret harcamaktadırlar. Bütün Türk 
aydınlarına hicap vermesi gereken bir iptidai
lik ve yoksulluk içinde bocalamaktadırlar. 
Ehemmiyetlice bir kısmı, kazma ile keven sö
küp bu suretle elde ettiği toprağa, gene kazma 
ile arpa ekerek, bir, günlük rızık peşinde koş
maktadırlar. Hayat seviyesi biraz daha yüksek 
olanları da dâhil, cümlesi, korkunç bir mânevi 
karanlığın dehlizlerinde, münevverlerin alâka
sını, kanı ve canı pahasına müdafaa ve muha
faza ettiği memleketini, idare edenlerin na
muslu kılavuzluğunu beklemektedir. Biz ne 
yapıyoruz, arkadaşlar, bu masum, bu mazlum 
kütleyi, kör nefsimizin, hasis menfaatlerimizin 
bir türlü tatmin edilmiyen ihtiraslarımızın ve 
hiç sönmiyen kinimizin üretme ve üretilme ala
nı olarak kullanmaktan çekinmiyoruz. 

Vatanseverlik bu mudur? Millet ve memle
ket severlik bu mudur? Atatürk ilkelerine bağ
lılık bu mudur? 

Mevkii, makamı, rütbesi, görevi, yaşı ve 
başı ne olursa olsun, bütün Türk aydınlarının 
vicdanlarına hitabediyoruz. 20 nci asrın üçün-

I cü ruhunda, fezanın, fâtihi olmuş insanlık ailesi 
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içinde, şerefle yaşamanın tek yolu, beşerî zarf
larımızdan sıyrılarak, ihtirasının her çeşidine-
paydos borusu çalarak, milletçe geçirdiğimiz 
bunca 'musibetlerden, ders ve ibret alarak, el, 
gönül, ruh ve fikir birliği içinde, demokratik 
nizama şiddetle ve taassupla bağlı kalarak, 
tanrının ve tarihin, fâni omuzlarımıza yükle
diği şerefli ve hayırlı işe koyulalım. O müba
rek iş, Türk milletini muasır medeniyet seviye
sine ulaştırma cihadının, yiğit ye namuslu ne
ferleri olarak savaşa atılmaktır. Parola budur, 
kurtuluş yolu budur. Büyük Türk milletini, bu 
beka savaşma, davet eder, hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

ADALMT BAKANI ABDÜLHAK KKMAL 
YÖRÜK (Ankara) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hükümetten sonra Millet Mec
lisinde mevcut 5 parti grupu adına söz istenmiş
tir. Ve beş parti grupu adına arkadaşlar konuş
muştur. Ancak şimdi A. P. si Grupu Başkanvc-
kili, grupları adına Gökhan Evliyaoğlu'nun di
ğer hususlara da cevap vereceğini bildirerek 
söz talebinde bulunmuştu]'. Grupları adına ol
mak üzere Gökhan Evliyaoğlu'na söz veriyo
rum. (Hükümet söz istiyor sesleri.) Hükümet 
sonra cevap verir. 

A. P. GRUPU ADINA GÖKHAN EVLÎ YAOG-
LU (Balıkesir) — Sayın Başkan, pek muhterem 
arkadaşlarım, şu ana kadar memleketimizin iç 
politikası üzerinde açılmış, bulunan genel gö
rüşme, son hâdiselere de bir nebze dokunarak, 
fakat daha ziyade konuşan arkadaşlarımızın 
mensup oldukları partilerin propagandası mahi
yetinde olmak üzere devam etmiş bulunuyor. 
Sözlerimize başlamadan önce, bir üzüntümüzü 
belirtmek isteriz. Bu genel görüşmede bulun
mak ve düşündüklerimizi Türk Milletine ve ona 
niyabet eden Büyük Meclise arz etmeden önce 
bir teessürle dolu olarak buraya geldik. Bu tees
sürün sebebi şudur: Şu ana kadar, Anayasa hâ
kimiyetinden bahis edilmiş olmasına rağmen, 
hem mevcut Anayasaya, hem-bizzat, bizatihi bu 
Anayasanın mesnedi olan 27 Mayıs diyolekti-
ğine ve ruhuna aykırı olan birtakım davranış
lar karşısında başının üstünden taşlar geçmiş, 
sopalar geçmiş milletvekilleri olarak buraya te
essürle geldik. Fakat buraya geldikten ve Hü
kümet adına yapılan konuşmaları dinledikten 
sonra, bu teessürlerimiz gölgede kaldı. Şu ba-
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kundan, ki daha meselelerin tahlili cihetine gi
dilirken, tutulan metot, ne kadar yanlış olduğu 
meydanda bulunan Dahiliye Vekâleti adına ya
pılan konuşmayı dinledikten sonra, 3963 yılında 
Türkiye gibi bir bir memlekette, senelerden be
ri Avrupalılaşma gayreti ve cereyanları içinde 
bulunan şu aziz ülkede, şu anda nasıl bir zihni
yet tarafından idare edilmekte olduğumuz büs
bütün meydana çıkmış oldu ve bu teessürümüz 
birinci tessürümüzü çoktan geçti. 

Arkadaşlar, son hâdiselerle karşımıza çık
mış olan, fakat bugünlere kadar devam etmek
te olan bir buhran üzerine açılan bir genel gö
rüşmede, burada konuşan hatipler, mensup ol
dukları zümreler, Hükümet ve partiler adına, 
yalnız Adalet Partisini itham etmekle vakit ge
çirdiler. Halbuki burada bizzat Hükümetten 
ve diğer partilerden beklenen şey; meselelere 
kendi zaviyelerinden bakmak değil, bir an için 
olsun, sadece bir gün için olsun, partilerinin 
hissiyatından ve fikriyatından sıyrılarak, âdeta 
memleketin bu karanlık vasatına eğilen aydınlık 
bakışların sahibi olarak birer kongre üyesi gibi 
sadece bu miletin milletvekilleri olarak düşün-

. mek mecburiyetinde idiler. Maalesef bu yapıl
madı. Arkadaşlar, senelerden beri Türkiye Hü
kümet ve politika adamları kadrosu olarak ma
alesef memleket meselelerini, hem en ciddî me
selelerini hâlâ Doğu kafasının politik telâkki
leri ve tekniği içinde yürütmek istemekte ve 
yürütegelmektedir. Halbuki bugün bütün dün
yada siyaset, ilmî esasların üzerine oturan bir 
disiplin olmaktan başka bir şey değildir. Ne ya
zık ki, bugün hâlâ Türkiye'de artık aydın ne
sillerin de yetişmiş bulunduğu bu ülkede politi
kacılar, hâlâ sosyal ilimlerin, bizzat sosyoloji
nin esaslarını bir kenara atarak, doğrudan doğ
ruya siyasi polemikle veya kendilerinden kuv
vet ve otorite dilenilen zümrelerin himayesine 
sığınarak ve muarızlarını, burada düşmanmış 
gibi göstermek, hâlâ siyasi netice istihsal etmek 
yolundadırlar. Bu alışkanlıklarından bir tür
lü vazgeçmiyorlar. Çağımızın politik cereyan
larına hâkim olan esas prensipler, modern sos
yolojinin prensipleri üzerine istinadetmektedir. 
Şimdi arkadaşlar, biz, bu meseleye yapılan ta
rizlere cevap vermeden önce, son hâdiselerde da
hi memleketin içinde bulunduğu rejim buhranı
nı tahlil ederken, bu sosyolojik metodu tatbik 
etmeye çalışacağız. Sayın Dahiliye Vekilini din-
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ledikten sonra, eğer kırtasiyeciler kapanmamış 
bulunsaydı celsenin ikinci kısınma gelirken bir 
sosyoloji kitabı alarak kendilerine hediye etmek 
niyetinde idik. (Ortadan, gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaa
de edin, konuşsun. Sayın Gökhan siz de tah
rik edici şekilde konuşmayın. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Efendim, eğer sosyolojiden bahsetmekte Yük
sek Meclisinizce tahrik edici telâkki ediliyorsa, 
bunu bütün medeni âlemin ışığında tekrar et
mekten üzülürüm; ama, biraz esef de duyarım. 

'BAŞKAN — Tahrik, sosyolojiden bahsetmek 
değil, «bu kitapla gelirim» demenin altındaki 
mânadadır. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
rUinkü, bu mânada ısrar etmekteyim. Şu bakım
dan ki, cemiyet meselelerini, içtimai hâdiseleri, 
bir hükme bağlamadan önce, modern sosyoloji 
metodunu kullanmak, yani, tümden gelip me
todunu bir tarafa bırakmak, hâdiselerden tüme 
doğru gitmek, artık herkesin kullandığı bir 
metot olduğuna göre, Sayın Dahiliye Vekilinin 
hadislere bu zaviyeden değil de tamamen sosyo
lojik prensiplerine zıt bir istikametten, yani ön
ce hükmü vererek itham ederek, hâdiseleri bu
na göre değerlendirmesinden «nütessir olduğu
muzu beyan etmekte bir beis görmüyoruz. 

Şimdi arkadaşlar, tekrar meseleyi tahlil et
meden önce metodumuzu hatırlıyalım. Evvelâ 
mümkün ise bu celse için 'hangi partiye mensub-
olursak olalım, o partinin fikriyatından ve his
siyatından sıyrılmış bir halde Ibulunalım. Apri
ori fikirlerimizi terk edelim; sanki tıpkı Merih 
seyyaresinden gelmiş, hattâ bu memleketin va
tandaşı bile olmamış fakat bu memlekete dost 
insanların objektif ve ilme sadakat ve hakikat
ler karşısında mağlûbolmayı da zevk edinen 'bir 
ahlâk anlayışı içinde, bu meselenin üzerine eği
lelim. 

Cağımızın en büyük sosyoloji otoritelerinden 
Makkor, içtimai hâdiselerde şu psiko-sosyolo-
jik esasların göz önünde tutulmasını bilhassa 
ikaz ve ihtar ediyor. İçtimai ve siyasi krizleri 
çok çeşitli ve karmaşık sebeplere bağlıyarak 
fizikî çevrenin biyolojik şartların psikolojik, 
seviyesinin, sosyal muhitin karakteristik hütün 
tepkilerini nazara alırken şu esasları göz önün
de bulundurmamız lâzımdır. 
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(Bu esaslar şunlardır : 
Kriz devirlerinde, insanlar ve zümlere şu 

davranışlar içinde bulunurlar diyor : 
1. Agression (Saldırma) 
2. Rasyonalizasyon (kendisine göre aklîleş-

tirme) 
3. Aynîleştirme (yani kendi görüşünü için

de bulunduğu zümrenin fertlerine yayma) 
4. îdentifikasyon ve projeksiyon (kendi 

hatalarını Ibaşkasına mal ederek bir nevi mesu
liyet duygusundan ve kompleksinden kurtul
mak gayreti) (Gürültüler) 

Şimdi, bu esaslar altında, bu esasların ışığı 
altında burada konuşan arkadaşlarımız söyle
dikleri şeyleri değerlendirerek 'bu esasların dı
şına eı kılanı lya cağını ve büyük sosyologun hak
lı olduğunu bir kere daha teslim etmiş oluruz. 
Nitekim, Hükümet adına konuşanlar aynı şe1 

kilde meseleleri, kendi akıllarına göre aklîleş-
tirdilet' ve kendi zümrelerine yaymak, aynîleştir-
nıek gayretini sarf ettiler ve projeksiyon naza
riyesine de uygun olarak kendi hatalarını kar-
şıdakine maletme gayretini güttüler. (Gürül
tüler) Fakat biz A.P, Meclis Grupu olarak bu 
diyalektiğe sadakatle, bizim de hâdiseler içinde 
hatalarımız bulunduğunu, fakat Türkiye'nin 
bugünkü rejim buhranında Türkiye'de mevcut 
bütün müesseselerin büyük mesuliyetleri ve ha
taları bulunduğunu teslim ederek işe başlıyo
ruz. öyle zannediyoruz ki; evvelâ hatalarımızı 
kabul edersek, Yüksek Meclisin muhterem üye
lerinin mensup bulundukları partiler adına he
pimiz hatalarımızı kalbul ederek işe başlarsak, 
daha rahat, daha ilmî, daha esaslı ve alaturka 
politikanın dışında sağlam bir çıkar yol bulmak
ta kolaylık çekeriz. 

Şimdi arkadaşlar, son hâdiseler diye vasıf
landırdığımız olaylar aslında devam edegeleu 
buhranın muayyen zamanlarda tezahür etmiş 
şekillerinden ibarettir. Biz her hangi bir intifa 
karşısında bir volkanın intifa sebeplerini araş
tırırken elbette kreterin yapısından işe başla
mayız. Bazan buzlarla kaplı, yemyeşil bir ara
zinin intifa şartlarını haiz olduğu zaman intifa 
eden volkanlar meydana getirdiği jeolojinin 
tabiî kanunlarındandır. Bu sebeple, aynı şekil
de içtimai zelzeleler de intifa etmek istedikleri 
zaman kendisine müsait ortamı, kendisine mü
sait şartları hazır buldukları yerde intifa eder
ler. 
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Hâdiselerin üzerine eğilirken, Türkiye de

nilen şu muazzam ve aziz memlekette bütün ef
kârı umumiye cereyanlarını hesaba katmak mec
buriyetindeyiz. Türkiye'nin iki Ibüyük şehrinin, 
iki mahallesinde cereyan eden hâdiselerle top-
yekûn Türkiye efkârı umumiyesi hakkında 
hükme varmak yanlıştır. 0 kadar yanlıştır ki... 
(Anlaşılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Müdahale etmesin, arkadaşlar. 
GÖKHAN EVLİYA OĞLU (Devamla) — 

Devam edcgelen buhranın bu iki 'büyük şehrin 
dışındaki tezahür şenlikleri hazan buradafkine 
ters olmakla beraber, aynı buhranın hâdiseleri
dir. Arkadaşlarımız neler söyliyeceğimi dinle
mek şeyine sahibolmadıkları için, haleti ruhiye-
sine sahibolmadıkları için hemen peşin hükme 
-varıyorlar. Ama ben diyorum 'ki, buhran umu
midir. Van'da öyle tezahür edebilir, Kayseri'de 
şöyle tezahür edebilir, Ankara'da, Kızılay'da, 
böyle tezahür edelbilir. Fakat bütün hu hâdise
ler size göre müspet veya bana göre müspet... 
(Gürültüler) ; " 

BAŞKAN — 'Müdahale etmesin arkadaşlar. 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 

Veya size göre menfi, bana göre menfi olsun, 
hep aynı buhranın, aynı krizin tezahürlerinden 
ibarettir. Böyle olunca... («kriz ne» sesleri) Bu 
krizin ne olduğunu hâlâ anlamamış olan arka
daşlarımız var. Bu kriz; devam eden rejim kri
zidir, bu kriz; azınlık tahakkümünün bir ço
ğunluğa karşı her ne suretle olursa olsun... 
(«Hangi çoğunluk» sesleri, gürültüler) Devam 
ettirilmesi... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Müsaade buyurun arkadaşlar. Evliyaoğlu siz de 
tahrik edici şekilde konuşmayınız. Objektif ko
nuşun. 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — 
Efendim tahrikle değil, fakat sabırla dinlerler
se, sabırla dinleyiniz ne demek, istediğimi anla
yınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar müsaade edin efen
dim. Gürültü ile iş hallolmaz. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Sözlerimi bağlamadan meseleleri vaz'etmeden, 
cümlelerimi tamamlamadan lütfen reaksiyon 
vermeyiniz. Neler söylemek istediğimi anlama
mak istiyorsunuz. Lütfen dinleyiniz. Benim azın
lık tahakkümü dediğim şey; ister Türkiye'de 
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olsun ister olmasın, fakat dünyanın her tarafın
da Anayasa varken ve Anayasaya bağlı kanun
lar varken Hükümet otoritesinin var olduğu 
iddia edilirken sanki bu otoriteler ve bu ka
nunlar yokmuş gilbi bizzat ihkakı hak teşebbü
sünde bulunan insanların tahakküm etme gay
retlerinden bahsediyorum. Siz niçin almıyorsu
nuz1? (C.H.P. sıralarından «neye tahrik ediyor
sun, sebebi nedir?» sesleri)) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen; mü
saade buyurun efendim. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla)' — 
Burada, Hükümet adına yapılan konuşmalarda, 
mahkeme hükmüne bağlanmamış birtakım mi
ting konuşmalarının pasajlar halinde verilmesi
ni tahrik kabul etmediniz. Bu konuşmalar üze
rine, teypin hâlâ bir hukuki delil olup olma
dığı meselesini bile idrak etmiyen arkadaşları
mız, mahkeme 'hükmüne bağlanmadan, buradan 
serd edilen, kimler tarafından nasıl ve ne su
retle tutulduğu tesbit edilmemiş ve hükme bağ
lanmamış ve maalesef vesika adı verilmiş pa
sajlar nakledilirken «tahrik ediliyoruz» diye is
yan etmediler. Ne garip tecelli. (Gürültüler) 

SÜLEYMAN BİLGEN (Edirne) — Onların 
sahibi müdafaa etmedi, sen mi müdafaa ediyor
sun ? 

(BAŞKAN — Sayın Bilgen, rica ederim mü
dahale etmeyiniz. 

Devam edin. 
GÖKHAN EVLİYAOÖLU (Devamla) — 

Şimdi arkadaşlar, meselelerin tahliline dokun
mak istiyen arkadaşımız, yine mensup bulun
dukları partiler adına meseleyi vaz'ederken, ve 
Adalet Partisini zaman zaman 27 Mayıs ve Ana
yasa meselelerinde samimiyetsizlikle itham 
ederken, kendi samimiyet derecelerinin ne oldu
ğu hususuna biran dikkat nazarlarımızı toplı-
yalım. 

Burada bir parti adına Adalet Partisi D.P. 
nin devamı olmak şeklinde propaganda yapmak
la itham edildi. Ama, ne hazin tecellidir ki, bu 
partinin mensubu böyle konuşurken, bu parti
nin lideri ve bugün Hükümet Kabinesinde bu
lunan Sayın Alican, seçim sırasında Sayın Yük
sel Menderes'i koluna takarak fotoğrafçılara 
poz vermiş, memleket memleket gezerek miting 
konuşmaları yapmıştır. Ve yine burada birta
kım samimiyet meseleleri vaz'eden Sayın Os-
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man Bölükbaşı'ya, da bir hâtırayı, kendisiyle 
birlikte yaşanmış bir hâtırayı nakletmekte ma
zurum. intikal rejimi içinde idik. Yüksek Ada
let Divanı hükümlerini vermişti. Hükümlerin 
infaz edilip edilmemesi meselesi efkârı umumi-
yede çalkanırken o sıralarda imzalanması icab-
eden bir protokolü imzalamaktan istinkâf ede
rek, istanbul'a gelen Sayın Bölükbaşı, bulunduk
ları otelde randevu vererek, benimle sadece is
tikbalde bâzı şeylerin yazılması icahettiği za
man onları yazabileceğim ümidini taşıdığı bir 
gazeteci olarak benimle konuşmak istediğini 
söyledi ve aynen şunları nakletmişti : «Gökhan 
Bey, beni daha tanımıyorlar. Ben gidip (bu pro
tokollere imza atacak adam değilim. Ben sırtım
da kurban kestirecek adam değilim. Ben, ileri
de onların dâvasını güdeceğim; şimdiden nasıl 
gider, nasıl imzalarım...» demişlerdi. (A.P. sı
ralarından «bravo» sesleri) 

Ben de o zaman kendilerine demiştim k i ; 
«iSaym Bölükbaşı, ben şahsan, gizliliklerden hoş
lanan bir insan değilim. Esasen şu günlerde ga
zetemde neşrettiğim bir başmakalede «Liderle
rin sorumluluğu» mevzuu üzerine 3 yazı yazdım 
ve dedim ki, (memleket münevverlerinin konuş
ma, zamanı bu zamandır. Bu zamanda, söyliye-
cekleri her şeyi cesaretle söylemeleri zamanı
dır.) (Bâzı meseleler vardır ki, susmak vicdanen 
suç olabilir; kaçmamalısınız. Düşündüklerinizi 
ihtilâlin de hürmet ettiği bir parti lideri olarak 
söylemek cesaretini göstermelisiniz» maalesef 
gösteremedi. 

Burada ibrahim öktem Bey, Anayasa refe
randumu münasebetiyle yapılan propagandalar
dan bahsederken yine bir hatıram canlandı. 
Şimdi Hükümette bulunan Sayın Ord. Prof. 
Fahrettin Kerim Oö'kay hocamız Anayasa refe
randumu sırasında kırmızı reylerin de (beyaz 
reyler kadar şerefli olacağına dair bir (beyanat 
vermiş, bunu gazetemizde manşet halinde ilân 
etmiştik. Kendileri o zaman birtakım krizler 
karşısında kalmışlardı. Acaba ibrahim öktem 
(Bey şimdi sadece Adalet Partisini itham eder
ken bütün bu hatıraları kendisi hatırlıyabil-
mekte midirler? 

Bu da gösteriyor ki, arkadaşlar, bir mesele 
daha var. Sayın Dahiliye Vekili burada muhte
lif parti kongrelerinde sarf edilmiş sözleri söy
lerken bunların bir kısmının imzalarını verme
diler. Niçin vermediklerini, bir tanesini hatır-
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ladığım için, ben hatırladım. Onu size naklet
mek mecburiyetindeyim. Trabzon kongresinde, 
«Bu memleketin ebedî başvekilleri tâyin edil
miştir» diyen arkadaşın ismini vermedi. Niçin 
vermedi? Çünkü bu arkadaş şimdi artık A.P. 
sinde değildir. Çünkü 'bu arkadaş, Burhan Apay-
dm'dır. Çünkü bu arkadaş şimdi Hükümetin 
koalisyon kanadına mensup bir partinin üyesi
dir. Onun için söylemedi. (Soldan alkışlar) 
Samimiyet bunun neresinde? Acaba insan, par
ti değiştirse, yahut koalisyona dâhil olursa, ya
hut Hükümet adamı olursa birdenbire samimi
yet havasına mı bürünür? Eski samimiyetsizliği 
kayıp mı olur? Yeni samimiyetler mi kazanır? 
Bu nasıl diyalektik? Biz bundan bir mâna çıka
ramadık. 

Mesele böyle olunca : Dönüp dönüp, aşağı -
yukarı yüz seneden beri muayyen bir zihniye
tin karşısında, hürriyet ve demokrasi zihniyeti
nin devamından başka hir zihniyetin sahibi ol-
mıyan A.P. ni itham etmek ve diğer meselelerini 
Türk efkârı umumiyesine arz etme imkânını 
vermemek için, onu türlü şekiller altında itham 
ederek oyalama taktiğinin mânası artık anlaşı
lıyor. Biz, A.P. si olarak şu meselenin karşısın
dayız. Biz arkadaşlar, Ibütün parti kadrosu ola-
ralk ve milletvekili kadrosu olarak, vasati yaş 
seviyesi 40 ı geçmiyen, genç ve yepyeni bir par
tiyiz ; genç ve yepyeni meselelerimiz var. Bu 
meselelerimiz arz edildiği zaman, bu meselele
rimiz memleketin entellektüel kadrosuna intikal 
ettiği zaman, hakkımızdaki hükümler tamamen 
değişecektir. Ama rakiplerimiz bunu bildikleri 
için, bize bu meseleleri arz imkânını vermemek 
için bizi türlü ithamlarla itham ediyorlar. Bilmi
yorlar ki, hakikaten A.P. sini bugün meşgul eden 
bâzı efkârı umumiye cereyanları varsa, bu ef
kârı umumiye cereyanları yapılmamıştır; ihdas 
edilmemiştir. Çünkü memleketin en az yarı nü
fusunu kaplıyan, bir efkârı umumiye, iki senede 
bir parti tarafından ihdas edilemez. Buna sos
yolojinin kanunları imkân vermez. Bu demek
tir ki, Adalet Partisi esasen mevcudolan bâzı 
efkârı umumiyelere tercüman olmaktadır. Bu 
hakikatin tescilinde faydalar vardır. 

Şimdi arkadaşlar, modern politika adamları 
memleketlerinin siyasetini tâyin ederken o mem
leketin efkârı umumiyelerini dikkatle takib-
ederler. Hattâ ileri memleketlerde bunun için 
Hükümet dışında nötr anket müesseseleri vardır. 
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' Hükümet ve siyaset adamları bu anketlere ehem

miyet verirler. Bırakınız, yüzleri, milyonları, 
15-20 kişilik cemiyetlerin efkârı ıımumiyeleri-
uin bile modern politikada ehemmiyeti ve yeri 
vardır. Bunların üzerine kapak kapatmakla, 
bunlar yer altına mahkûm edilmekle efkârı 
umumiyeler ölmezler. Aksine bu efkârı umumi-
yelere büyük vatanseverlik hissiyatiyle tercü
man olan insanlar, bu bir baraj hüviyetiyle 
memleket mesuliyetini yürüten bu insanları or
tadan kaldırdığınız zaman, halkın bu efkârı 

. umumiye cereyanlarını kendi kaba tezahürleriy-
le izhara vesile vermiş olursunuz. O zaman mem
leket ne size kalır, ne bize kalır. Yapılan bütün 
konuşmalar da bir 27 Mayıs inhisarcılığı hava-
siyle muayyen arkadaşlarımıza ve arada parti
mizin liderine hücum edildi. OBunu bir vesile 
ile bir kere daha burada söylemiştim. Tıpkı de
min samimiyet meselesinde verdiğim misali bu-

. rada tekrar edeceğim. 27 Mayısın Erkânı Har-
biyeyi Umumiye Eeisi olduğu zaman Orgeneral 
Ragıp Gümüşpala vatanseverdir de, A.P. sinde 
vazife ve mesuliyet alıp da büyük bir vatan
daş kütlesinin hissiyatına baraj kurup, onu ak
lıselim yollarından kanalize etmek istediği za
man gayrisamimî midir? (Orta sıralardan gü
lüşmeler) (Soldan alkışlar) O zaman işlenmekte 
olan bir hatanın yeniden, işlenişindeki gaflete 

düşersiniz. O da şudur : Siz, zannediyorsunuz 
ki, "şuradaki bir avuç insan yahut Sıhhiye ile 
Kızılay arasındaki bir avuç genç, sadece bun
lar 27 Mayısın anlayışına varmışlardır; sadece 
bunlar 27 Mayısın koruyucusudurlar... Bu inhi
sarcılıktan, bir gün bizatihi bu inhisarcılığın 27 
Mayısa halel getirdiğini öğrenerek, vazgeçecek
siniz. (Orta sıralardan «vah, vah» «27 Mayıs 
bayram Kanunu çıktı» sesleri) Aslında 27 Mayı
sın tahakkuk ettirdiği müesseselerin işlemesi 
için biz sizden daha fazla gayret gösteriyoruz. 
Nasıl ki, bu memlekette muayyen düşüncelerle, 
muhtelif taraflarını tenkid istikametinde ola
rak Anayasaya kırmızı rey vermiş olanlar, Ana
yasaya Ibeyaz oy vermiş olanlardan daha fazla 

. sadakat gösterdilerse. (Ortadan gürültüler) 
Şimdi 27 Mayısa karşı olarak gösterdiğiniz in
sanların 27 Mayısın getirdiği müesseselere siz
den daha fazla sadık olduğunu görmekle biraz 
heyecanlanıyor ve telâşlanıyorsunuz. (Ortadan 
gürültüler)) | 
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Biz 27 Mayısın münakaşadan çekilecek ka

dar zayıf bir 'hâdise ve vekayi olmadığına kaa-
ııiiz. Ama siz 27 Mayısı âdeta inhisar altına al
mak, âdeta sansür etmek, âdeta bir imtiyaz 
meselesi haline getirmekle ona bühtan ediyor
sunuz. Biz diyoruz ki, 27 Mayıs mademki mil
lete mal olmuştur, münakaşasından çekinilecek 
bir şey değildir. Kaldı ki, 27 Mayısın şimdi in
hisarcılığını ve istismarcılığını yapan zihniyet 
bizatihi inkılâp rejimi içinde, intikal rejimi 
içinde, inkılâbın ön safında bulunanlar tarafın
dan tenkid edilmişti. İnkılâp rejimi devam 
ederken, Millî Birlik Komitesi üyeleri ile, bu
günkü Sayın Başvekil İnönü arasında teşhiste 
hata meselesinde bir münakaşanın açıldığını ve 
inkılâpçılarla politikacıların 27 Mayısı anla
yışta aralarında bir ihtilâf olduğu, yakın tari
himizin hakikatleri arasındadır. (Ortadan, «Tür-
keş mi söyledi sana bunları?» vsesi) 

Burada, Sayın Tahtakılıç'ın açmış olduğu iç 
politika meseleleri üzerinde görüşülecekken ve 
sanki burası millî hâkimiyetin tecelligâhı olan 
bir teşriî müessese değilmiş de, bir yargı organı 
imiş gibi, tutulan birtakım zabıtlar imzasız ra
porlarla, iddialarda, ithamlarda bulunuldu. 
Böyle bir zihniyetle, kapının önünde hükmün 
infaz edilmiyeceğine dair de bir teminatımız 
yoktur. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri ve 
alkışlar) Asıl anlamadığımız şey, bu memleke
tin entellektüel zekâsının politik cereyanlara 
kapılmayıp hakem durumunda ve şehrin varoş
larından çekilmiş, meseleleri soğukkanlılıkla 
müşahede ettiği hakikatidir. Biz Türk entelek
tüelinin mutlaka politik cereyanlar ve partiler 
içinde bulunduğuna kaani değiliz. Bunun dı
şında da bir memleket enteljansiyasl vardır. 
Bunlar da memleket hâdiselerini takibetmekte-
dirler ve insana asıl hüzün veren cihet peşin 
hükümle imzasız raporlarla, bir memleketin 
parlâmentosunda, bir memleketin parlâmento 
adamlarının, arkadaşlarını itham ettikleri bir 
•başkentte 2,5 aydan beri, peşin hükümlerle 
mahkûm edilmenin ne kadar hazin neticeler 
verdiğini temsil eden. Andora piyesi oynamak
tadır. Burada rahat rahat konuşan ve bu espri
ler içinde arkadaşlarını itham edenlere her hal
de bii' sosyoloji kitabı kadar Andora piyesini 
seyretmeleri için birer davetiye hediye etmek 
icabedeeektir. Medeniyetimizin krizi, Avrupa 
bu krizi aşmıştır. Medeniyetimizin krizi, muay-
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yen çevrelerin hoşlarına gitmiyen insanları it
ham etmek için muayyen sebepler icadetmekte 
olduklarını göstermiştir. Fakat Avrupa büyük 
bir ahlâki davranışla bunu mağlûbetmiştir. Ar
tık orada insanların birbirlerini peşin hüküm
lerle, kimbilir hangi köyün neresinde tutulmuş 
imzasız bir zabıtla, yahut dinlenilmiş bir teyple, 
teype alınmış bir konuşmanın, altı üstünden 
sansür edilmiş bir pasajını nakletmekle itham 
edildiği hâdiseleri, insana hüzün ve elem veri
yor. Bu arada bendenizin konuşmalarından bir 
pasaj nakledildi. Eğer lütfedip devam edilseydi 
onun ne mânaya gelmiş olduğu anlaşılacaktı. 
O kadar anlaşılacaktı ki, Sayın ibrahim öktem 
Bey, benim bir konuşmamı Gümüşpala'yı ten-
kid ettiğim esbabı mucibesiyle okudu. Biraz 
sonra okusaydı, gerçi orada bir askerden, mü
tekaidini askeriyeden birinden bahsediliyordu. 
Ama, bu Orgeneral Ragıp Gümüspala değil, 
bizzat Birinci Ferik ismet Paşa idi. (Ortadan, 
«yuh» sesleri, «yalan söylüyorsun» sesleri, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müsaade ediniz arkadaşlar. 
Gökhan Evliyaoğlu, şahsiyat yapmıyalım. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) -
Şimdi arkadaşlar, hâdiseleri tahlil etmek isti-
yen arkadaşlar, burada meseleleri kendi akılla
rına göre iz"ah ettikleri bir 27 Mayıs anlayışına 
göre tahlil etmek istediler. Aslında bugünkü 
Türkiye'nin içtimai ve siyasi meselelerini iki 
kriter İçerisinde tahlil ve tenkid etmek müm
kündür ve bu icabeder. O da şu : Batılı kafası
nın, Batılı demokrasilerin prensiplerine göre 
Türkiye'de cereyan eden hâdiseler nedir? 
27 Mayıs ilkelerine göre Türkiye'de cereyan 
eden hâdiseler nedir?.. Ancak, bu iki açıdan 
tetkik ettiğimiz zaman bugünkü Türkiye'nin 
hâdiseleri değerlendirilmiş olur. Hep 27 Mayıs 
diyorlar. Evet, biz de 27 Mayıs diyeceğiz. Ama, 
27 Mayıs nizamının ve Anayasanın cereyan et
tiği hukuki nizamı hatırlamadan 27 Mayıstan 
nasıl bahsediliyor?.. O 27 Mayıs ki, o 27 Mayısın 
hukuki ölçülerinde, bir gazetenin, sebebi ne 
olursa olsun, tahribi teşebbüsünün, devrin Baş
vekilinden mülki âmirlerine kadar idamla tec
ziyesi istenmişti. 

Şimdi nasıl oluyor da 27 Mayısı bu esbabı 
mucibe ile meşru addeden arkadaşlarımız, bu
gün gözleri önünde gazete idarehanelerinin 
tahribine göz yumuyorlar. Hani 27 Mayıs, hani 
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27 Mayıs hukuku ve hani 27 Mayısın ilkeleri?.. 
(Soldan, alkışlar) Yok... Tahribedilen gazete 
bir devirde muhalefete hizmet etmiş olan bir 
gazetenin tahribi ise bu kritere bütün dünya 
güler. Tahribedilen gazetenin isimlerine göre 
mi değişiyor? Yok eğer, Yeni istanbul gazetesi, 
Adalet gazetesi, Son Havadis gazetesinin tah
ribe ve tecavüze müsait tarafları vardı da 
Demokrat İzmir Gazetesinin hangi taraf ile tah
ribe ve tecavüze hedef olmıyacak bir tarafı 
var idi? Orada, hatırlarsıııüz, hatırlamanız 
lâzımdır, Yüksek Adalet Divanı -Savcısı me
seleyi münakaşa ederken, tahrikçilerden biri 
şöyle bir iddiada bulunmuştu, demişti «ki, 
«Ama bu gazetede bir iki komünist var, biz 
onun için binayı tahribe kalktik.» O zaman, 
Savcının sözünü hatırlarsınız : Burada sebebi 
münakaşa etmiyoruz. Doğrudan doğruya bir 
gazetenin tahribine, o gazete hangi zihniyet
te olursa olsun, o gazetenin tahribine teşeb
büs etmek 27 Mayısın ilkelerine göre idam 
cezasına müstelzimdir denmiştir. ' Şimdi aynı 
esbabı mucdbeyi söylüyoruz : Nerede 27 Ma-
yıscilar ki, gözleri önünde, caddeler önünde 
gazete idarehanelerinin tahriplerine göz yu
muyor hattâ cevaz veriyor, hattâ teşvik edi
yor. (Soldan alkışlar) Sadece o kadar değil, 
27 Mayısın hukukunda parti liderlerinin yo
lunu kesmek, parti liderlerinin başına bir taş 
atmak yine idam cezasına müstelzim suçlar 
arasındaydı. Bırakınız parti liderinin taşlan
masını, bütün bir muhalefet kadrosu üç gün 
üç gece taş yağmuru altında kalıyor da, kim
senin aklıma 27 Mayıs, kimsenin aklına 27 
Mayıs ilkeleri, kimsemin aklına insan hakları 
gelmiyor... (Soldan «bravo» sesleri, alkışlar) 
Nerede 27 Mayıs? Bu, 27 Mayısa, 27 Mayısın 
getirdiği kanunlara sadakatla ifade edilir. Eğer 
edilmezse asıl onları tatbik etmiyenler yeni 
27 Mayısları karşılarında bulmaktan çekin -
sinler. Bizim pervamız yok, çünkü ilkelerine 
sadıkız. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bir vesile ile burada-yins bahsetmiştim. De
miştim ki, Türkiye'de orduya kur yaparak si
yasi netice istihsal etmek: bir moda haline gel
di. Bundan tehlikeli, bundan yanlış bir metot 
yoktur. Siz zannediyor musunuz ki, «Şanlı, şe
refli ordu» demekle «Ordu ordu çok yaşa» diye 
bağırmakla, onların zekâsının kabili telkin ol
duğu hükmüne varıyorsunuz. Yanlıştır arkadaşlar. 
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Türk subayının hakem duru mu uda, meseleleri 
bizden çok daha soğuk kanlı müşahede ettiği 
hususunda kanaatimiz varılır. (Soldan, alkış
lar) Biz onun için bu -zümrenin iğfal edile-
ındyeeeğini, aidatı 1 anııyacağını, onların kabi
li telkin bir zümre olduğunu reddediyoruz. 
(Soldan alkışlar ve bravo sesleri) (Orta sıra
lardan gürültüler, anlaşılmıyan müdahaleler) 

Biz, meseleye gelelim arkadaşlar. İUıra-
da, bu milletin seçtiği insanla i' olarak, bir
birimize dost kalmak mecburiyetindeyiz. 10 v-
velâ birbirimizi sevmeyi öğreneceğiz. IVunu 
yapmadan bu memleketin hâdiselerine, me
selelerine çıkar yol bulmaya imkân yoktur. 
Kaldı ki, birbirinııizi sevmek için de, hepimiz 
ayrı ayrı istidat taşıyoruz. Aramızda Nurettin 
özdemir diye bir arkadaşımız var, benim nes
limden. Bu memlekette, bu milletin büyük şah
siyeti Maraşal Fevzi Çakmak öldüğü zaman, 
radyo evinde çigari havalarının susturulması 
için yapılan mitinlgte Nurettin özdemir arka
daşımla beraber ismet Pa§a rejimine karşı ka
fa tutuyorduk. (Soldaın alkışlar) Benim kafam
dan bir öotp geçti, bayıldım. Ama onu tutup 
•götürdüler, 712 arkadaşiyle beraber günlerce 
hapishanelerde baldı, aynı neslin adamlarıyız. 
Aynı ıstırapları taşıdık. Orada bir arkadaşı
mız daha var; ismi, Suphi Bıaykam, Cumhuri
yet Gazetecinde yazılan bir yazıdan, tefrika edi
len bir romandan dolayı, Rize Milletvekili Fah
ri Kurtuluş'u talebe arkadaşlarıma omuzlata-
rak, Cumhuriyet Gezetesinin bu nesiller yaşa
dığı müddetçe, bir daha Türkiye^de okutulma-
ması için üniversite gençliğine başkan olarak 
yemin ettirmişti. (Ortadan, «Onlar akıllandı
lar» seisleri ve gülüşmeler) 

Arkadaşlar, birbirimizi sevmek için hakika
ten bâzı istidatlara sahibiz. Fakat, bunun için 
hatalarımızı ve hatalarınızı kabul etmemiz lâ
zımdır. Kimsenin bir birine izafe edecek hata
ları yoktur. Bu paylaşılmıyacak memleket, an
cak düşmanlarımızla paylaşamıyacağımız hepi
mizin çok sevdiğimiz aziz Türkiye'dir. Ona hep 
birlikte, onun rejimine hep birlikte sadık olmak 
mecburiyetindeyiz. (Orta sıralardan gürültü
ler) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Hükümlü
leri karşılıyarak mı?.. 

GÖKHAN EVLÎYAO&LU (Devamla) — Bir j 
partizan idarenin, durup durup, esasen sene-
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lerden beri temsil ettiği zihniyet tezinin anti
tezi bulunan bir zümreyi bir partinin devamı 
olarak itham etmek suretiyle yıpratmak ve yi
ne ordu mensuplarına kur yapmak suretiyle 
onların kılıçları arkasına gizlenerek onların 
karşısına çıkarmak istiyen zihniyete şunu ha
tırlatmak istiyoruz: Bakınız bizim vesikaları
mız öyle imzasız, kimin tarafından nasıl tutul
duğu ve mahkeme hükmüne bağlanmamış ve
sikalardan değildir. Size sadece bunlardan iki
sini takdim edeceğim. Son hâdiselerin, parti
zanca gayretlerle şerefli ordu mensuplarını no 
derece rahatsız edici istikametten aldığını size 
iki vesika ile işba t edeceğim. Hâdiseler dola-
yısiyle Millî Savunma Bakanlığı Basın İrtibat 
Bürosundan bir bildiri yayınlanıyor. Aynen 
şu: «27 Mart 1963 tarihli Yeni istanbul Gaze
tesinin birinci sayfasında, (Ankara'da subay
lara ve polislere yuh çekildi ve bir subay tar
taklandı.) başlıklı bir haber yayınlanmıştır. 
Her hangi bir subayın tartaklanması mevzuu-
bahis değildir, haber yalan ve şimdi partizan 
gayreti görüyorsunuz. Maksatlıdır. Bu gibi ha
berler ve hareketler Silâhlı Kuvvetlerce ancak 
nefretle karşılanır. Buna teşebbüsü düşüncesin
den geçiren ve cüret edenlerin, her subayın şah
sında Silâhlı Kuvvetlerin temsil edildiğim dü
şünmeleri ve hatırlarından çıkarmamaları ge
rekir. Necati tnoğ.lu, Kurmay Albay.» 

Şimdi arkadaşlar, bu tebliğ, Yeni istanbul 
Gazetesinde neşredilen ve bir subayın tartak
landığını bildiren bir haber üzerine yayınlan
mıştır. Fakat aynı tarihte Ulus Gazetesinde yi
ne bir subayın tartaklandığına dair bir haber 
neşredilmiş, fakat bu, Basın irtibat Bürosunca 
tahrik edici ve maksatlı görülmemiştir. Bu ta
raflılığın sebebi nedir?.. Ve idare mekanizma
sı hangi partizan gayretle kimleri, nelere âlet 
etmek istemektedir .. (Orta sıralardan, «Tahrik 
ediyorsun» sesleri) Eğer .gözlüğünüz iyi görü
yorsa okursunuz. (Gürültüler) Şimdi arkadaş
lar, dikkat buyurunuz, bir gazetede bir suba
yın tartaklanmış olma hâdisesini haber halin
de vermek, maksatlı ve tahrik edici bulunuyor 
da, bizzat bu memleketin parlâmentosunda mu
ayyen kimselerin ordu nıensuplarını tahkir et
meleri rahatça karşılanıyor. Bu nasıl anlayış. 
ıBu tahrik değil de o neden tahrik? (Orta sıra
lardan, «Celâl Bayar'ı nasıl karşıladın onu an-
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lat, Bayat' çak yaşa diye bağırdığını söyle, 
mevzua gelelim» sesleri) 

MEHMET ALÎ ARIKAN • («Mardin) — Ce
lâl Bayar çok yaşa ha... (Gürültüler) 

GÖKHAN EVLİYA OĞLU (Devamla) — 27 
Mayıs gibi karşısında bulunduğumuz zihniye
tin zaman zaman maksatlı olarak, Adalet Par
tisini ve bütün muhalefetleri itham ettikleri bir 
mesele daha var: Bu, Atatürk ilkeleri mese
lesidir. 

Arkadaşlarım, Atatürk ilkeleri meselesinde 
bizim ele konuşacağımız çok mesele vardır. Biz 
bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
millî hâkimiyetin tecelligâhı olduğu hususunda 
tez ve iddia sahibi olmuş bir partinin münte-
ısipleriyiz. Fakat karşımızda bizi Atatürk ilke
lerine ve Atatürk sevgisine riayet etmemekle 
suçlandıranların mazilerini hatırlarsınız, ikti
dara gelir gelmez paralardan, pullardan Ata
türk'ün resmini silerek kendi resimlerini otur
tanlar, şimdi, bugün Atatürk ilkelerinden bah
sediyorlar. (Orta sıralardan gürültüler) (Sol
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Kok
muş lâflar bunlar.. 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — Bu 
memleketin Parlâmentosunda belki bu zarf 
içinde değil, fakat aynı mazruf içinde vaktiy
le bir Behçet Kemal Çağlar, kendi partisi olan 
Halk Partisini terk ederken, partisinden istifa 
ederken, milletvekilliğini terk edip, «Sanatı 
seçtim» diye üzüntüsünü bu, mikrofonlar önün
de, Türk Milletine izaih ederken ıaynen şöyle 
Söylemişti: Ben bu .partiye Atatürk ilkelerine 
sadık, inki'lâplara sadık bir parti diye girmiş
tim. Şimdi görüyorum ki, bu ilkelerden tama
men uzaklaşmıştır. Ve bunun arkasından bu 
şair, înönü devrinde Anıt - Kabrin inşa edil
memesi halinde, «Üstü açık kalmış, Atam ü§ü- • 
yor» diye bir şiir yazmış. Bizzat devrin millî 
şef i tarafından . tahkir edilerek uzaklaştırılmış
tır. (C H. P. si sıralarından, «Şimdi ne di
yor, onu söyle» .sesleri) •• 

ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Konuşamaz
sın Atatürk hakkında, siz ondan çok uzaksınız, 
sen onun hakkında konuşamazsın. (Ortadan, 
gürültüler) (iSoldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûneti muhafa
za . ediniz. (C. H. P. si sıralarından sahtekârsı
nız, sesleri) 
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Sayın Aysan, müdahale etmeyiniz, İçtüzük 

hükümlerini hakkınızda tatbike mecbur kılma
yınız, 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — îyi-
ki bu meseleler... ('Gürültüler) 

ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Atatürk üe 
ne alâkası var? Komünist sensin. 

BAŞKAN — Devam edin. 
GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — Bu 

meseleleri bu kürsüden olsun müdafaa ve mü
nakaşa etmek hürriyetine... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aysan bir daha müda
hale ederseniz, ihtar cezası tatbik edeceğim. 
Devam edin. (iSağdan, «Ah bir verseniz», ses
leri) 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) —. 
İyi ki bu memlekette, hiç değilse bu kürsüde ol
sun bâzı meseleleri, hakarete teşebbüs fiilleri 
arasında da olsa, henüz münakaşa etme hürri
yetine sahibiz. Allah, bu memleketin milletve
killerini, bu kürsüde bile taşlanmaktan korusun. 
Biz bugünlerin de gelmesinden korkuyoruz. 

ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Daha yeni 
kurtulduk. 

ÎSMAÎL ERTAN (Denizli) — 27 Mayıs'ta 
kurtulduk. 

BAŞKAN — Evliyaoğlu, tahrik âmiz konuş
mayın ; rica ederim fikirlerinizi izah edin. 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — 
Sayın ibrahim öktem Bey, parti kongrelerin
den... (Ortadan gürültüler) («Size isnadedilen-
lere cevap ver, Bayar'ı karşıladınız mı karşıla
madınız mı?» sesleri) 

BAŞKAN —.'Arkadaşlar; hatibin sözünü 
kesmeye devam ettiğiniz takdirde müzakereler 
devam edemez, celseyi tatil ederim. Müsaade 
buyurun; sükûnetle dinleyiniz; her söze karşı 
her arkadaş cevap verecektir. Gruplara grup
lar cevap verir. Müsaade buyurun efendim. 

Buyuııııı, devam edin. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Sa-. 
d et dışında konuşuluyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... 
(Gürültüler) Müsaade buyurun efendim, bunu 
Riyaset takdir eder. 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — 
Burada konuşan Sayın İbrahim öktem Bey, 
parti kongrelerinde sarf edilen sözlere ait bâ-
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zı zabıtlardan bahsederek bunlardan bâzı pa- I 
sajlar okudu. Ve bu arada mitinglerde yapıl
mış olan konuşmalardan da bâzı parçalar ver
di. Fakat demin de bahsettiğim gibi, bir pasaj 
ile bir insan haikkında hüküm vermek doğru 
değildir. Bu nutkun evveliyatını, sonrasını 
hiç değilse başındaki ve sonundaki cümleleri de 
okumak ve ona göre değerlendirmek lâzımdır. 
Bu arada, Adana'da yapılmış olan bir mitingte-
ki bir konuşmada benim Sayın Devlet Reisini 
tenkid ettiğim pasajını da yanlış olarak nakletti. 
Ben o sözleri nasıl söylediğimi burada tekrar et
mekten çekinecek bir arkadaşınız değilim. 
Nitekim, son hâdiseler dolayısiyle Sayın Devlet 
Reisinin, verdiği bir beyanatında bizzat 27 Ma
yıs ilkelerine ve Anayasaya aykırı olduğunu 
buradan tesbit ederek sözlerime devam edece
ğim. Son hâdiselerin cereyanından sonra Sa
yın Gürsel, cereyan eden hâdiseleri yani bir 
partinin taşlanmasını bir muhalefet kadrosu mil
letvekillerinin üzerine tükürükle ve taşla sal
dın! masını ve 80 lik Senatörlerin dövülmesi hâ
disesini, gençlerin bu hâdiselerini ifade ederken 
«iyi yapmışlar, bu memleketi onlar bekliyorlar» 
diyor, arkadaşlar eğer bu memleketin kaderi 
taşla, sopa ile tecavüzle ve Sıhhiye ile Kızılay 
arasında gidip gelen mekik dokuyan bir grupla 
koranacaksa, biz yer yüzünde böyle bir mede
ni, memleket böyle bir medeni demokrasi tanı
mıyoruz. (Soldan alkışlar) (Ortadan gürültü
ler) 

Gönül isterdi ki, Sayın Gürsel şöyle söylesin: 
«Elbette bu memleketin rejimini bütün Türk 
aydınları, bütün Türk partileri bütün müessese
ler gibi gençlik de korumaya azimlidir» (Orta
dan «Gürsel için konuşamazsın. Sen kim olu
yorsun» sesleri), (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ri
yaset takdir eder kestireceği zamanı. Devam 
edin. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, fikri insicamımı bozmaya gayret edi
yorsunuz, ama, bütün söyliyeceklerîmi söyle
meden buradan inmiyeceğim. Milletimin, büyük 
milletimin seçerek beni gönderdiği bu kürsü
den de beni ancak taşla öldürerek uzaklaştıra-
bdlirsiniz. (Ortadan gürültüler, «değmez» ses
leri) 

Arkadaşlar; sözlerimi tekrar ediyorum. Gö
nül isterdi ki, İhtilâl Lideri ve bugünkü niza- | 
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mm Devlet Reisi, sözlerini şöyle söylesin : 
«Evet, bu memleketin Anayasası ve 27 Mayıs 
ilkeleri bütün partilerce, bütün aydınlarca, 
bütün zümrelerce, bütün halk yığınlarında ve 
bütün gençlik tarafından azimle korunacaktır. 
Fazilete âşık evlâtlarının bekçiliğindedir. An
cak, ya.pılan hâdiSeeleri hoş görmedim. Bir 
memleketin irfan ordusu taş ve sopa ile, tükü
rükle meselelerini halletmemelidir.» demeli idi. 
Çok beklerdik. Biz asıl şundan korkmuyoruz: 
Kızılay ile Sıhhiye arasında mekik dokuyan 
bu zümreler yarın bu memleketin başka mese
lelerinin halli içdn de, Çankaya köşkünün1 ve 
yahut Başvekâlet binasının önünde toplanır
larsa ıstırabını yine biz duyacağız. (Soldan al
kışlar)' 

ŞEVKİ AYSAN — Kes, k*s senin aradığın 
olmıyaeak. (Gürültüler) 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Yine sarf edilmiş olan sözlerden bu Yüksek 
Mecliste vaktiyle yaptığım bir konuşmadan 
bir pasaj nakledilerek, hıyaneti vataniye me
selesi üzerindeki bir münakaşamız yanlış ola
rak aksettirildi. Evet, söylediklerimizi tekrar 
ediyoruz. Bu içtimai tarihin hakikatlarmdan 
biridir. - O da şudur : İnsanlar, cemiyetler, ya
şadıkları devirlerin hâdiselerine kendi heyecan 
zaviyelerinden bakarlar. Hakikatlerin ne oldu
ğunu aradan 50 sene geçmeden teslim etmek, 
tesbit etmek mümkün değildir. Onun için beni 
burada hiyaneti vataniye ile itham eden arka
daşıma söylüyorum demiştim. Kimin vatan ha
ini olduğunu, kimin olmadığını takdir edecek 
olan nesiller, gelecek nesillerdir. Bu devrin 
heyecanlı adamları ve heyecanlı nesilleri 
değildir. Yine aynı diyalektikle söylüyoruz; 
biz buradaki konuşmalarınız gibi mdtinglerdeki 
konuşmalarımızı da, tahrif edildiği şekilde de* 
ğil, doğrudan doğruya kendi mânalariyle yaz
dıklarımız yazıları da, neşrettiğimiz tebliğleri 
de eğer bugünün bir kısım idrak sahiplerine 
anlatamıyorsak bile, hiç değilse gelecek nesil
lere nakletmiş bulunacağız. Bunun vicdan hu
zuru içindeyiz. (Ortadan gürültüler) 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — Allah 
saklasın. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Biz burada, Adalet Partisi olarak, bir zümre
nin, meselâ şerefli ordu zümresinin, teknik ve 
refah meselelerinin hal içdn icabeden kanunla- / 
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rı, herkesten önce getirdiğimiz halde bunlar 
bir mesele olarak gözönüne alınmıyor da bir 
kalabalığın arasına karışması muhtemel olan 
bir tahrikçinin şerefli üniformaya yönelttiği' 
bir hâdiseyi bize teşmil ederek, buraya geti
riyorlar. Ve bu bizi ordu d'le karşı karşıya ge
tirmek için yapılan gayretlerin devamı et
mekte olduğunun en tipik ve en son misalleri
dir. (Ortadan: «yalan mı?» sesleri) Vaktiyle 
söylediğimizi tekrar edeceğiz : 27 Mayıs re
jiminde, intikal rejimi devam ederken, yani 
rejim üniformalı inkılâpçıların riyasetinde 
yürütülürken bu kadar mağdur değildik. Biz 
onun için onlara karşı olamayız. Fakat size 
karşî olduğumuzun sebebi budur. (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar) 27 Mayısın 15 nci günü 
ben yine gazeteci idim; yine gazetemin önün
de bir nümayiş tertiplenmek istenmişti; fakat 
değil taş atmak ellerini bile kaldırmak müm
kün olmadı. Çünkü üniformalı nizam, kalkan 
elleri kırmayı bilmişti. Şimdi sivil Hükümet 
bilmiyor. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Biz mi ordunun karşısındayız? Biz tarihî 
hakikatleri biliyoruz. (Ortadan gürültüler, an-
laşılamıyan müdahaleler) 

Ancak şu hususun da bu milletin tarihine 
kaydedilmesini istiyoruz. Bir ihtilâl rejimi 
mutlaka sevaplariyle cereyan etmez. Bir inti
kal r> jiminin içinde hatalar da vardır, sevap
lar da vardır. İhtilâlin ve inkılâbın şartlarm-
dandır. Ama, 27 Mayısı benimsediklerini iddia 
edenler, sadece onun sevaplarından kendileri
ne pay çıkarıyor. Fakat, bütün hatalarını bir 
zümrenin üzerine yıkmak istiyorlar. Bu ordu
ya saygı değil, ihanetin tâ kendisidir. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar) 147 1er meselesi olunca 
itiraz; basında ve Halk Partisinde bakıyorsu
nuz bir galeyan, «böyle şey olur mu?» Biz bu
nu kabul etmiyoruz.» Ya?... «Siz yaptınız.» Bir 
bakıyorsunuz, ilerde kabili telif olamıyacak bir 
yola mı gidildi? «Yo! biz bunda yokuz.» 
Kim yaptı? «Siz yaptınız.» Böyle şey olmaz 
arkadaşlar. 27 Mayıs intikal rejimi ordusu ile 
gençliği, ile milletçe hepimizin hatalarından ve 
sevaplarından meydana gelmiş ve tecelli etmiş 
bir rejimdir. O sebeple onun sadece şereflerin
den pay çıikarmak, hatalarını bir zümrenin üs
tüne yıkmak, ve sonra da «görüyorsunuz ya, 
sizi himayem altına aldım, sizi ancak ben ko
ruyorum» demek bu memlekette orduya saygı 
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değil, tekrar ediyorum, ihanetin tâ kendisidir 
(Soldan bravo sesleri, 'alkışlar) Bu ımemleketıte 
bir ihtilâli gerçekleştirme cesaretini görtermiş 
olan zümreler, tecavüzlere uğrarlarsa, kendi 
şeref ve haysiyetlerini korumak kudretine de 
sahiptirler. Hamiye ihtiyaçları yoktur. Hele 
yalan ve iftiraya 'asla tahammülleri yoktur. 

Son söz olarak arkadaşlarıma «söylüyorum. 
(Gürültüler) Çıkar yol tektir. 

SÜLEYMAN BİLGEN (Edime) — «Biz 
yapmadık» diyor musun? Bunu söyle kâfi. 

SADBETTİN ÇANGA (Bursa) — Bayar'ı 
karşıladınız mı, karşılamadınız mı? onu söy
le sen.. (Gürültüler ve anlaşılamıyan başka mü
dahaleler) 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Hangi hâdiseleri? (Ortadan gürültüler. «Karşı
ladınız mı, karşılamadınız mı» sesleri) 

Anlatayım, müsaade edin anlatayım. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Böyle konuşma olmaz efendim. 
Gürültüyü kesiniz. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Size demiştim ki, bir memleketin sadece görü
nen hâdiselerine bakarak, o "hâdiseler üzerinde 
hüküm vermeye çalışmak, bir yanardağ indifaı-
nı kriterine bakarak tesbit etmeye çalışmaktır. 
Biz diyoruz ki, indifa sebepleri derindedir. 
(Gürültüler) Müsaade edin efendim. («Nasıl, 
nasıl» sesleri) Anlatın diyorsunuz, hem de din
lemiyorsunuz, müsaade edin. Yüzlerce seneden 
beri gelmiş olan bir ahlâki vecize vardır. Vur, 
fakat dinle, dinlemek cesareti gösterin, vur
mak cesaretini nasıl olsa gösteriyorsunuz. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Evliyaoğlu siz sözünüze devam 
edin. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Bu 
şartlar altında nasıl devam edebilirim, efendim?.. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Siz söyleyeceğiniz şeyleri söyle
yin... Devam edin. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Na
sıl ki, bir yanardağ, intifa için arz tabakalarının 
muayyen kesafetini arar ve bulur ve oradan in
tifa eder. Fakat temel şartları aynıdır. Strom-
•boli'nin intifa şartları ile Vezüv'ün intifa şart
ları nasıl aynı ise, cemiyetimizde cereyan eden 
bütün hadiselerin size göre müspet veya menfi, 
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ibana göre müspet veya menfi. Bütün intifa 
şartları temeldeki kavgalardan ibarettir. Yoksa 
satıhta görünen hadiselerle hiç bir meseleyi 
izah edemezsiniz. Bu şudur efendiler; bir (mem
leketin büyük siyasi organizasyonları dan par
tiler büyük efkârı umumiye cereyanlarını ka-
nalize ederler. Bu efkârı umumiyeyi cereyanla
rına tabi bâzı tiplerin, eğer yapmışlarsa, hata
ları o efkârı umumiye cereyanlarını kanalize 
eden zümrelere ve müesseselere maledilemez. 
Böyle bir hukuk ve medeniyet meselesi yoktur. 
Bizim kanalize ettiğimiz şey bu memlekette yüz 
seneden beri muayyen bir azınlık tahakkümü 
karşısında demokrasi ve hürriyet zihniyeti mü
cadelelerinin devamından başka birşey değildir. 

Ama bu zihniyet, Kanunu Esasi'den geçmiş 
olabilir, Meşrutiyet tecrübesinden geçmiş olabi
lir, Namık Kemal'lerden geçmiş olabilir. Musta
fa Kemal'lerden geçmiş olabilir. Serbest Fırka
dan -geçmiş olabilir, 1946 dan ve 1950 den geç
miş olabilir. 27 Mayıs'dan geçmiş olabilir ve bu
gün de Adalet Partisinde mihraklaşmış olabilir. 
(Ortadan gürültüler, gülüşmeler, soldan bravo 
sesleri alkışlar) /Devam eden şey. (Ortadan gü
rültüler) bu memlekette, bu milletin «Hasso» 
ve «Memo» denilerek rey hakkına sahip görül
memeye çalışılan bu milletin rey haklarını mü
dafaa etmek zihniyetinin devamıdır. Başka bir 
zihniyetin devamı değildir. İnkılâptan evvel bir 
iktidarı en batılı ölçülerle demokratik prensip
lere riayet etmediği için tenkid edenler, bir de bak
tık inkılâptan sonra bu memleketin demokrasiye 
lâyık bir halkı ihtiva etmediği kanaatini müda
faa ettiler; etmediler mi? Hepiniz gördünüz ve 
sizin safınızda idiler. Bu arada şunu da söyle
mek mecburiyetindeyim: Buradan muayyen bir 
partinin iktidar kanadından gelen tenkitleri din
ledik. Bu tenkitlerde kendilerine mensup olmı-
yan bir zümreyi türlü iftiralarla isnatlarla yıp
ratmaya çalıştılar. Ama bunu tabiî karşılıyo
ruz. Bu öyle bir koalisyon kanadının zihniyeti 
ki, daha dün kendi arkadaşlarını bu memleke
tin Parlâmento gruplarında cuntacılıkla, mem
lekete ihanet etmekle itham etmişti (soldan bra
vo sesleri alkışlar). Sonra da bumun bir sual 
halinde karşısına çıktığı zaman Partinin Lide
ri, «Ben onu o zaman siyasi bir hizibi kurtar
mak için ortaya atmıştım» demek ıgibi bir şey 
içinde bulundu. (Ortadan gürültüler) Şayet öy
le demediyse (Gürültüler) ötekini niçin söyledi? 
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Şunu demek istiyoruz ki, kendi arkadaşlarını... 
(Ortadan: «karşıladınız mı karşılamadınız mı? 
sen onu Söyle» sesleri) Kendi partisinin içimde 
bulunan arkadaşlar; o arkadaşlar ki bugüne ka
dar medeni sahada isim yapmış, Avrupa efkârı 
umumiyesinin mihrakları haline gelmiş, insan 
hakları babından mücadele vermiş, büyük kalem 
sahibi, büyük fikir sahibi şahsiyetlerdi; kendi 
partilerinin lider, kadroları tarafından cuntacı
lıkla, orduyu siyasete karıştırmakla itham edil
diler. Kendi partilerini böyle itham edenler baş
ka partilere neyi reva ıgörmezlerki... (iSoldan, 
bravo sesleri alkışlar) Evet, şimdi sualinize geli
yoruz: 

Bu memleketin nüfusunun enaz yarı efkârı 
umumiyesini temsil eden bir partinin içinde, 
muayyen halk tezahüratlarına karışmış kimseler 
olabilir. Ve bu tabiî bir hâdisedir. Nitekim, par
tilerim, ıgazete idarehanelerinin (taşlanması sıra
sında da aranızdan bâzı zevatın taş atmak dere
cesine varan tahrik ve teşvikleri görülmüştür. 
(Gürültüler, ortadan «kim, kim» sesleri) Bun
ları unutuyor musunuz? ( «Kim, kim» sesleri) 
öğreneceksiniz... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, sükûneti muhafaza 
edelim, böyle müzakere devam etmez. (Gürültü
ler) 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Hangi birini sayayım, devlet memuru sıfatın
dan tutunuz da, resmî sıfatları nümayişlere ka
rışmamayı icabettiren... («İsim ver» sesleri). 
Efendim, Mucip Ataklı. (O. H. P. saflarında, «O 
O. İT.\Partili değildir» sesleri). Mesele o değil, biz 
«Halk Partili» demedik, «safınızda telâkki et
tiğiniz kimseler» dedik. (Ortadan, «daha var 
mı"?» sesleri) Dahası var, Suphi Baykam orada 
idi. (Gürültüler)... 

Müsaade edin sözümüzü bitirelim. (Gürültü
ler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, arkadaşlarımız 
oturdukları yerden gürültü eder, hatibin sözü
nü keserlerse müzakere selâmetle devam ede
mez. Hatip arkadaşımızdan da rica ediyorum ; 
tahrik edici şekilde konuşmasın, isim vermeye 
cesaret edemiyorlarsa, isimsiz ithamlarda bulun
masınlar. 

GÖKHAN I3VLİYAOĞLU (Devamla) — 
Gesaret edemiyor değilim, isim veriyorum, efen
dini. Verdiğim isimler bundan ibarettir. 
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BAŞKAN — Arkadaşlarını sükûnetle dinle

sinler. 
GÖKHAN EVLlYAOOLIT (Devamla) — 

Son söz, çıkar yol, 'bu memleketin meselelerine, 
siyasi metotlarla eğilmekle bulunmıyacaktır. Bu 
memleketin efkârı umumiye1 cereyanlarını içti
mai ilimler metoduyla tahkike halkın hissiyatı
nı, halk yığınlarının arzularını, bilmekle halle
dilecektir. 

Adalet Partisinin son günlerde bir mesele 
olarak aldığı ve rejimin temadisi için şart gör
düğü mahallî seçimleri geri bırakmak için türlü 
manevralar karşısında bulunduğu artık bir ha
kikattir. (Gürültüler.) 

Arkadaşlar, söylediğim şey Adalet Partisine 
aittir. Adalet Partisinin af meselesi, ittiham ve 
iftira edildiği gibi, bir devri ihya etmek değil
dir. Çünkü böyle olsaydı Batılı kafasının da dü
şüncelerini böylece itham etmek mümkün olur
du. Kaç kere söyledim size; Londra'da bir ce
miyet kurulmuştur. İsmi dünyanın her tarafın
daki siyasi suçluları kurtarma kulübüdür. 
«Emnisti» ismini taşır. Bunun dosyalarından bir 
faslı da, Türkiye'deki siyasi mahkûmların kur
tarılması için açılan bir seksiyonun icabıdır. 
Ben size söylüyorum, öyleyse bu adamlarda mı, 
Adalet Partilidir? öyleyse Dusifero'da mı Ada
let Partili? öyleyse Avrupa Konseyinde Türki
ye Parlâmentosunu bir prestij meselesi olarak 
vaz'ettiği bu meselede fikirlerini söyliyen Lusi-
fero'da mı, Adalet Partilidir? öyleyse, bu mem
leket meselelerine hukuk zaviyesinden tenkidle-
rini yönelten ve Paris'in en büyük avukatların
dan olan Mauris Garson'da mı, Adalet Partili
dir? Niçin Batılı kafayı düşünmüyorsunuz? (Or
tadan, «Bu ne demek» sesleri, gürültüler.) Bu, 
şu demektir; Adalet Partisi Batılı bir kafaya 
sahiptir. (Orta sıralardan, gülüşmeler) Adalet 
Partici milletçe kardeşliğin kurulmasını arzu et
tiği için bütün geçmiş devirlerin meselelerini 
halletmek ve bir hükümlünün çıkarılarak bir ef
kârı umumiye cereyanını yoklamak gibi, Hükü
met tecrübelerine de âlet etmek gibi geri ve ip
tidai bir tecrübeye fırsat vermemek için, siyasi 
af meselesinin halledilmesini ve Adalet Partisi
nin bunun dışında iktisadi, içtimai ve siyasi me
selelerini arz etmek için fırsat aramasından baş
ka bir şey değildir. Adalet Partisi istiyor ki, 
kendisine yöneltilen itham ve iddiaların mesnet
leri bir an evvel ortadan kalksın da, kendi me-
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selelerini Türkiye efkarı uniumiyesine ve dünya 
entelijansiyasma arz etmek fırsatını bulsun. 
Adalet Partisinin bütün mücadelesi, af muade
lesi de, rejim mücadelesi de bundan ibarettir. 
Adalet Partisi içtimai, siyasi hâdiselerin teker
rür etmiyeeeği hususundaki sosyolojik doktrine 
inanmıştır. Bu sebeple geçmiş bir devri ihya et
mek gibi, boş bir gayret içinde değildir. 

közümü tekrar ediyorum : Türkiye'nin-mese
leleri karışıktır. Türkiye'nin meselelerini bâzı 
hâdiseleri istismar etmek istiyen politikacılar 
karıştırmak istemektedirler. Türkiye'nin mese
lelerini halletmek için, parlâmento adamlarının 
da, siyaset ve hükümet adamlarının da siyasi 
klik ve hizipler dışında kalan ve Avrupa kafa-
siyle düşünen ilim adamlarına müracaat etme
leri lâzımdır. Ancak, dişiniz ağrıdığı zaman diş
çiye gidiyorsunuz, hastalandığınız zaman nabzı
nızı doktora veriyorsunuz da, içtimai hâdiseleri 
niçin politika gayretlerinizle halletmek istiyor
sunuz? Niçin bu memleketin sosyoloji ilminin 
kürsülerine yanaşmıyorsunuz, niçin dünyayı ye
rinden oynatan cilt cilt modern kitaplarla, mo
dern kafalarla meşgul olmuyorsunuz da hâlâ 
40-50 senelik siyasi entrikalarla meşgulsünüz? 

BAŞKAN — Rvliyaoğlu, aynı şeyleri tekrar 
etmeyiniz, lütfen. 

GÖKHAN BVLtYAOÖTAJ (Devamla) — 
Birbirimizi sevmeye muhtacız. Tekrar ediyo
rum, 27 Mayıs da, Anayasa da kimsenin inhisa
rında değildir, kimse için bir imtiyaz vesilesi de 
değildir. Ona bu millet, Anayasaya hayır diyen
ler de, evet diyenler de, 27 Mayısın içerisinde 
bulunanlar da, ona müşahit olmuş olanlar da bu 
memleketin kaderini el birliğiyle iyi yollara 
doğru sürüklemek gayreti içindedirler. Fakat 
burada karakollarda tutulmuş zabıtlarla bir 
teşriî organını yargı organı haline getirmek, 
hüküm vermek ve bu hükmü de dışardaki sürü
lere terk ettirerek infaz yollarını aramakla bu 
rejime çıkar yol bulunamıyaeaktır. (Soldan al
kışlar) (Ortadan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
(Bu sırada Adalet Partisi ile Halk Partisi 

millet vekilleri arasında şiddetli gürültüler ve 
yumruk göstermeler, çanta atmalar, lâf atma-
lar) 

BAŞKAN — İdareci Üyeler, emniyet memur
larını çağırıp ayırtın. (Gürültü, kavga devam 
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ediyor) İdareci Üyeler, emniyet memurlarını ça
ğırtıp ayırtın.... 

Arkadaşlar; yerlerinize oturunuz, sükûnu 
muhafaza ediniz. Yoksa celseyi talik edeceğim. 
(Gürültüler...) 

SUPHt BAYRAM (istanbul) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sıradasınız. Arkadaşlar, yerle
rinize oturunuz, (Gürültüler.) Arkadaşlar, yer
lerinize oturunuz, müzakereye devam ediyoruz. 

Adalet Bakanı Hükümet adına söz istemiş 
idi. Yok mu? Sayın Bekata. Yok mu? Adalet Ba
kam? (Gürültüler) 

Millet Partisi adına Sayın Bölükbaşı. 
M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK-

BAŞI (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, bi
raz evvel konuşan genç bir arkadaşımız bura
da, sosyolojik, psikolojik, metodolojik, di
yalektik (Gülüşmeler) gibi- birtakım terimle
ri kullanmak suretiyle hepimize bir ilmî kon
ferans verdi. Siyaseti ilmin ve fikrin dışında 
cereyan eden bir davul dövme hareketi telâk
ki ettiği içindir ki, «siyasi metotlarla me
seleler halledilemez» diye, bizzat yaptığı si
yaseti tahkir ve tezyif etti. (Ortadan ve sağ
dan bravo sesleri ve alkışlar) Siyasetin bir 
iiim olduğunu bilmiyenler, kendi oyunu ile 
güreşi kaybeden acemi pehlivana benzerler. 
(Bravo sesleri) Burada şahsımdan bahsettiler; 
Hem şahsıma taallûk eden kısımlara cevap ve-
receğteı, hem bâzı açıklamalarda bulunaca
ğım. Huzurunuzda cereyan eden bir hâdi
seyi tahrif ve inkâr etmekten kaçınmıyan bir 
insanın, bilmem kaç sene evvel bir otel oda
sında eereyan etmiş konuşmayı ne suretle 
tahrif edeceğini takdir ederseniz. (Bravo ses
leri) Burada dediler ki, «Her konuşan Ada
let Partisine hücum etti, ona karşı yapılan 
tecavüzü kimse takbih etmedi.» Bu tamamen 
yalandır. Adalet Partisine, Adalet Partili va
tandaşlara sebep ve saik ne olursa olsun ya
pılan kanun dışı muameleleri en ağır dille bu 
kürsüde takbih ve Hükümeti acizle itham et
tim. Söylenenleri unutmuşsa, söylediklerimi 
telhis etmeye yarıyacak bir cümleyi okuya
cağım : «Meşruiyet ve kanun dışı bir hareket 
kime karşı yapılırsa yapılsın kimlere sâdır 
olursa olsun biz bunu yapanın daima karşı
sında bulunacağız. Bir kimseye yapılan hak
sızlığı herkese yapılabilecek haksızlıkların 
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bir başlangıcı sayıyoruz.» Bu prensipden ha
reket etmek suretiyle muhalefetin emniyeti 
mevzuunda, muhalefette bulunduğu zaman çok 
söz söylemiş inönü'nün eski hassasiyetini ken
disine burada hatırlattım. Demek ki, arka
daşımızın, «Herkesi Adalet Partisine hücum 
etti, ona karşı yapılan tecavüzü kimse tak
bih etmedi» sözü huzurunuzda cereyan et
miş bir yalandır. Huzurunuzda yalan söyli-
yenlerin neler yapabileceğini düşünebilirsiniz. 
(Ortadan ve sağdan bravo sesleri ve alkışlar) 
Burada, «psikoloji, sosyoloji, metodoloji, 27 
Mayıs bir vakıa . . . » diyorlar. Fakat ağız
larından şu çıkmıyor arkadaşlar «27 Mayıs 
bir vakıa olduğu kadar tarifini Anayasada 
bulmuş millî bir harekettir.» 27 Mayısın çe
şitli gayeleri olabilir. Filân Millî Birlik Ko
mitesi âzası «Şu gayeyi takibediyoruz.» di
yebilir, Gürsel böyle söyliyebilir ama bütün 
bunların dışında bir mahiyeti vardır ki, o da 
vaktiyle Gökhan'ın kalemiyle müdafaasını yap
tığı gayrimeşru bir gidişi millet nâmına tas
fiye eden bir hareket olmasıdır. (Sağdan ve 
ortadan bravo sesleri ve şiddetli alkışlar) Bu
rada, «Adaletin hükme bağlamadığı filân 
yerde söylendiği iddia edilen bir nutuktan bir 
pasaj alarak nasıl başkalarını itham edebilir
siniz» deyip bizden bir kaziyei muhakeme 
bekliyorlar. Ben de, kendilerine hatırlatıyo
rum, bir Anayasa var, milletin büyük çağun-
luğu tarafından kabul edilmiştir. Hükme bağ
lanmış şeylere itibar ediyorlarsa,' 'milletin ira
desine hürmetleri varsa 21 Mayısın yıktığı 
insanlara sahip çıkmasmlar. (Ortadan ve sağ
dan bravo sesleri, alkışlar) Müsaade buyurur-
sanız, bir devekuşu hikâyesi vardır. Bilirsi
niz, devekuşuna uç demişler, «Ben deveyim» 

•demiş, e, deve isen yük taşı, demişler, «Ben 
kuşum» demiş. Gökhan Evliyaoğlu ve benzer
lerinin zihniyeti 27 Mayıs ve yeni Anaya
sa mevzuunda, aynıdır. (Bravo sesleri) Af 
Kanunu burada müzakere edilirken bir nutuk 
söylediler. Biraz evvelki nutkunun bir kop
yası orada bakınız ne diyorlar. Bölükbaşı onu 
da dosyasına koymuş (Gülüşmeler) 

Bir zamanlar Gürsel, Anayasanın ken
dine çizdiği hudutlar dışına çıkmak suretiyle 
siyasi beyanlarda bulunuyordu. Bu beyanla
rının Anayasanın ruhuna aykırı olduğunu; 
Devlet Riyaseti makamının itibarını zedeliye-
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bilecek mahiyette bulunduğunu; Devlet Rei
sini siyasi münakaşaların içine attığını ileri 
sürerek bu hareketi beyenmediğimi, bu kür
süde ifade etmiştim. O zaman aynı zatın ga
zetesinde bir iftara! înönü ile Gürsel'in arası 
acıkmış, ben bu mücadelede inönü'nün tara
fını tutmak için Gürsel'e hücum etmişim. 
Ne İnönü'nün yüzünü görmüştüm, ne de bir 
Halk Partilinin, işte Hasan Dinçer. Yok mu 
burada? Basın - Yayın Bakanı yok mu1? Şe-
rafettin Konuray, Hüseyin Ataman Paşa on
lar da var. Yozgat'dan gelmiştim, gece bir 
gazeteci arkadaşla telefonla konuşuyordum, 
Muammer Yaşar, bana Gürsel'in bu beyanatını 
söyledi, dedim ki, «Gürsel de artık fazla ileri
ye gidiyor, yarın Mecliste gündem dışı bir ko
nuşma yapacağım.» Gece telefon ettim Hasan 
Dinçer'e; «sabah Mecliste buluşalım, arkadaşla
ra da haber verelim aramızda istişare edelim, 
böyle bir düşüncem var.» Hasan Dinçer, Ba
sın - Yayın Bakanı Celâl Tevfik Karasapan, Şe-
rafettin Konuray ve Hüseyin Ataman Paşa ile 
birlikte toplandık. Yapacağım konuşmayı ken
dilerine anlattım, «çok iyi olur» dediler. Neler 
soyliyeceğimi-de tesbit ettim ve geldim burada 
konuştum. Hâdise böyle cereyan ettiği halde 
«inönü'nün tarafını tuttuğu için Gürsel'e hü
cum ediyor» diyen zat, geçenlerde Gürsel, af 
mevzuunda, «Adalet Partisi bile, iktidara gelse, 
bu şartlar altında affı çıkaramaz» deyince, tıp
kı bir Bölükbaşı oldu, Devlet Reisinin böyle 
sözler söylemeye hakkı bulunmadığını bu kür
süde sosyolojik, metodolojik usullerle ifade etti. 
(Gülüşmeler) Bakınız ne buyurmuş : 

«Bu memlekette evetli, hayırlı ezici bir ço
ğunlukla değil, (bu tâbiri bir milletin kardeş 
çocukları için lüzumsuz görüyoruz) fakat hay* 
siyetli bir çoğunlukla bu memlekette bir Ana
yasa kabul edilmiştir. Artık herkesin, Devlet 
Reisinden, Başvekilinden, milletvekiline ve dağ
daki çobana kadar, herkesin bu Anayasaya it-
tıba etmesi zamanı gelmiştir ve geçmektedir.» 

Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Haysiyetli bir 
çoğunlukla kabul edilmiş bulunan bu Anaya
sanın temelinde bir fikir yatıyor. «Meşruiyetini 
kaybetmiş bir iktidara karşı milletin direnme 
hakkını kullananlar, bu ihtilâli gerçekleştirmiş
lerdir,» diyor. Sizin de buna ittıba etmenizi is
tiyoruz. (Ortadan ve sağdan, bravo sesleri), 
(Söylemez, sesleri) 
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Bir başka noktaya temas ettiler, birçok ha^ 

kikatleri inkâr ettiler, bâzı hakikatleri de tahi-
rif ettiler. İstanbul'da benimle bir otel odasın
da görüştüklerini söylediler. Görüştüğümüz 
doğru. Zannederim 5 Eylül 1961 di. 3 Eylülde 
Ankara'dan istanbul'a gitmiştim. 5 Eylülde be
nimle bir odada, yani kaldığım odada görüştü
ler, yanında bir arkadaşı da vardı, Hami Tez-
kan. Ne dediler? «Bölükbaşı Yuvarlak Masa 
toplantısına iştirak etmediğini, bunu tasvibet-
mediğini söyledi, ama bunu açıklıyamadı.» bu 
da yalan. Bölükbaşı Yuvarlak Masa toplantı
sına devrimizin Adliye Vekili Sayın Prof. Ab-
dülhak Kemal Yörük'ün riyasetinde C. K. M. P. 
sini temsil eden bir heyet marifetiyle düşünce
lerini 3 Eylül Pazar günü gönderdi, onun dü
şünceleri tarihin malı oldu. Devrimizin Adliye 
Vekilinin ağzı ile Yuvarlak Masa toplantısında 
ifade edildi ve Yuvarlak Masa toplantısı zap
tının 152 ve 153 ncü sayfalarında yer aldı. Bi
raz sonra bunu okuyacağım. 

Umumi efkâra açıklayıp açıklamadığım 
noktasına gelince; açıkladım. Yalan söyledi, de
memek için, hafızası kendine ihanet etti, deme
yi tercih edeceğim. 

Elimdeki gazete 10 Eylül 1961 Pazar tarihli 
Yeni Sabah. Başlığı «Bölükbaşı dün açıklama 
yaptı. C. K. M. P. Lideri, Yuvarlak Masa Be
yannamesindeki bâzı esaslara itiraz ediyor» ne 
demiş Bölükbaşı; politikayı bırakıp sosyoloji
nin ışığını tutalım. (Gülüşmeler) Okuyorum 
arkadaşlar : «Yuvarlak Masa zirve toplantısına 
katılmayışım vesilesiyle çeşitli tariz ve itham
lara mâruz bırakılmaktayım. Devam eden bu 
tariz ve ithamları, vatandaşların yanlış bir hük
me sevk edilmelerini önlemek gayesi ile cevap
sız bırakamıyacağım. En iyi cevap hareketimin 
sebebini açıklamakla verilmiş olacaktır. Yuvar
lak Masa alt kademe toplantısında kaleme (alı
nan beyanname metnini istanbul'a hareketim
den evvel arkadaşlarımla birlikte gözden geçir
dik...» Başkanlık Divanı evimde toplandı, hare
ket etmek üzere idim. Profesör Abdülhak Ke
mal Yörük ve diğer arkadaşlar hazırlanan tnet-
ni getirdiler, gözden geçirdik. «Bu metinde ka
naatlerime ve inanışlarıma uymıyan bâzı mü
him noktaların bulunduğunu gördüm. Bu hali 
ile beyannameyi tasvip ve imza edemiyeceğimi 
arkadaşlarıma bildirdim. Onlar da bu şahsi; gö
rüşlerimi sözlü ve yazılı olarak, geçen Pazar 
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günü alt kademe toplantısında açıkladılar. 
Zirve toplantısında bu hususların müzakeresine 
imkân verilmiyeceği de anlaşıldı. Yassıada mu
hakemelerinin henüz karara bağlanmadığı bir 
sırada,» biraz evvel, karara bağlandı, diyordu, 
bağlanmadığı bir sırada olmuş, «hükme tesir 
edebilecek mahiyette beyanları, verilecek ka
rarların peşinen tasvibi şeklinde tefsir edilebi
lecek ibareleri, muhtarların da dâhil bulundu
ğu idari mekanizmanın seçimlerde dürüst hare
ket edeceğine, partilerin inandıklarını millete 
ilân etmeleri hususunu bünyesine alan bir be
yannamenin tasvibi benim hukuk anlayışıma 
aykırı idi. Muhalefetim, başlıca bu noktalara 
müteveccihti» başka noktalar da vardı, ama 
açıklamıyacağım şimdi. Yuvarlak Masaya aid-
olan kısım bu. Demek ki, Bölükbaşı zamanında 
niçin böyle bir beyanameyi imza edemiyeceğini 
umumi efkâra açıklamış, Yuvarlak Masa alt ka
deme toplantısına devrin Adliye Vekilinin riya
setindeki bir heyet vasıtasiyle görüşlerini bil
dirmiş. Müsaade ederseniz tarihin malı olmuş, 
Devletin resmî zabıtlarından bu görüşlerin ne
ler olduğunu okuyalım, Bölükbaşı samimî mi
dir, değil midir? Bunu Gökhan'ın ağzından de
ğil, hâdiselerin lisanından ve mantığından öğ
renelim. Sayfa 152 : «Abdülhak Kemal Yörük -
Efendim, evvelâ heyeti aliyeden çok özür 
dilerim, dediğimiz saatte gelemedik, fakat Ge
nel Başkanlık Divanı toplandı, onun huzurunda 
konuşuldu. Bu itibarla vâki teehhürümüzden 
dolayı affmızı rica ediyoruz. 

Efendim, Gen'el Başkanımızın, şahsi görüş
leri bizim de hazır bulunduğumuz Başkanlık 
Divanı huzurunda1 ifade edilmiştir. Şimdi bun
ları açıklıyorum.» diyor. Neyi açıklamış? Os
man Bölükbaşı toplantıya şunları göndermiş: 
«Biz parti olarak -ihtilâlin meşru ve zaruri bir 
hareket olduğuna samümiyetle inanıyoruz ve 
bunu bütün siyasi toplantılarımızda, yani 
kongrelerde halkın 'önünde ifade etmekten asla 
kaçınmıyoruz.» «Gözüme bakın anlayın» demi
yoruz. ihtilâl meşrudur, zaruridir diye mille
tin önünde konuşuyoruz. Memlekette mevcut 
bir his akımını süfli menfaatlerimiz uğruna 
vatanın selâmeti aleyhine istismarı düşünmü
yoruz. (Bravo sesleri ve alkışlar) «Deklerasyo-
nun bu mevzua taallûk eden kısmı karşısında 
düşüncelerimiz şudur : 

a) Yassıada muhakemelerinin henüz kara-
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ra bağlanmadığı bir sırada, hükme açıkça mü
essif olacak mahiyette, bu derecede geniş ve 
tafsilâtlı bir ithamnameyi kabul etmeyi hu
kuk anlayışımızla kabili telif görmüyoruz. Ni
tekim yeni Anayasamız da adalete intikal eden 
hususların Meclis kürsüsünde dahi münakaşa
sını menetmektedir. Sayın Millî Birlik Komi
tesinin bizimle aynı inançta olacağını ümide't-
mekte idik. Genel Başkanın mahkelme hükmü
ne müteveccih olmıyan, sadece siyasi bir organ 
olan Millî Birlik Komitesinin takdir ve atıfe
tine müteveccih bir temennisi karşısında hük
mün tefhimine kadar bu mevzuda bir şey söy
lenmesini Millî Birlik Komitesi yasak etmiştir, 
şimdi o yasağın dışına çıkılmak istendiğini 
müşahede etmekteyiz. 

b) Bâzı partilerin girişecekleri anlaşılan 
taahhütle fiiliyatın birbirine uyacağına kaani 
değiliz. «İleriyi ne güzel görmüşüz» kaani de
ğiliz. Bu hususta daiha fazla tafsilâta girme
yi istemiyoruz. Çünkü biz daima burada mü
nakaşaların parti münakaşalarının üstünde kal
mayı tercih ettik. Yassıada mahkemesinden çı
kacak kararın adalete uygun olmasını temenni 
ederiz. Türk adaletine inanıyoruz, demekle, 
peşinen, bu mahkemenin vereceği hükmü âdeta 
tasdik eder mevkie düşemeyiz. Sadece, bu hük
mün', seçimlerde vatandaş reyine müessir ola
cağı endişesiyle, münakaşa mevzuu yapılma
masını kabul ediyoruz. Millî Birlik Komitesinin 
seçimlerin dürüst cereyan edeceği hususundaki 
teminatını yalnız kendisi bakımından kabul 
ettiğimizi beyan edebiliriz. Bünyesine muhtar
ları da alan bugünkü idari mekanizmanın se
çimlerde nasıl davranacağı hakkında peşinen 
bir hüküm veremeyiz, bu mevzuda mânevi bir 
taahhüt altına giremeyiz. Genel Başkanımızın 
kısa zaman içinde deklarasyon tasarısında mü
şahede ettiği hususları misal- nevinden açıklı
yoruz. Genel Başkanımızın şahsi görüşü bu
dur. Böyle bir metni kabule kendisini yetkili 
görmemektedir. Biz parti olarak, liderler ta
rafından müzakere edilmiyecek bu mevzuda. 
her hangi bir metne imza koyamıyaeağımızı 
arz ederiz.» 

Görülüyor ki arkadaşlar, Yassıada karar
ları verilmeden, ihtilâlin devam ettiği bir za
manda, Osman Bölükbaşı ne- düşünüyorsa, 
ister doğru telâkki edin, ister yanlış, fikir
lerini Yuvarlak Masa alt kademe toplantısına 



M. Meclisi B : 67 
partisine mensup bir heyet vasıtasiyle bildir
miş, zapta geçmiş, tarihim malı olmuştur. Ga
zetede de açıklamıştım. Bö'lükbaşı o zaman 
açıklamadı diyen arkadaşımız hafızasının kur
banı oldu. Kendisine tavsiye ederim; Bölük-
başı'ıım taşı cebindedir, böyle hesabetmeden 
uçmaya kalkışmasın. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, hâdise böyle cereyan 
etmiştir. Bizim bu beyanımız üzerine, gazete
de çıkan beyanımız üzerine, Millî Birlik Komi
tesine mensup iki zat, kendilerine yakışmıya-
cak bâzı hücumlara kalkıştılar. Onlar cevabı
nı B'ölükbaşı'dan almadılar, partisinin genel 
idare heyetinin ittifakla verdiği bir karardan 
aldılar. O kararın metni de buradadır, imzalı 
sureti de buradadır. Adalet Partisinin Genel 
Sekreteri, Yuvarlak Masa toplantısı ile alâ
kalı birtakım hakikata uymıyan beyanlarda 
bulundular. Devrin Adliye Vekili Muhterem 
Abdülhak Kemal Yörük kendisine müstahak 
olduğu cevabı verdiler; o cevap da buradadır. 
Okuyup vaktinizi almıyacağım. Binaenaleyh 
«düşüncelerini açıklamadılar, kapalı odada söy
lediler» şöyle", dediler, böyle dediler; bunların 
hepsi, isnat ve iftira değilse, hafızasının kendi
sine (tahmil ettiği bir mânevi kaımlburdur. (Gü
lüşmeler) 

Arkadaşlar, bâzı insanlar buraya çıkıyor, 
işte bizim partimizin programı diyor. Biz, bu 
memlekette partizan idarenin ıstırabını çektik. 
Partizan idare (kuran partilerin hangisinin prog
ramında, biz partizan idare kuracağız diye bir 
madde vardı. Zulümden şikâyet ettik, baskı
dan şikâyet ettik. Hiçbir partinin, programın
da zulüm yapacağız, baskı yapacağız diye bir 
hüküm bulunmaz. Binaenaleyh, karşımıza bir 
kitapla çıkanlar unutmasınlar ki, biz onların 
amel etmedikleri kitaba değil, ef'aline bakarız; 
sicillerine bakarız. (Bravo sesleri) Burada, 
hatırlarsınız söylediğimi; Sezarm hakkını Seza-
ra vereceğim, Allah'ın hakkını Allah'a verece
ğim, dedim ve söylediğim sözler - içinde Halk 
Partisini hedef alan çok ağır pasajlar vardı, söz
ler vardı. Hükümeti ağır şekilde itham ediyor
du. Ama onlara da lâyık olduklarını söyliyen 
hususlar vardı. Bunların bir tanesini burada 
çürütmeye muvaffak olamıyorlar, geliyorlar bu
rada yuvarlak birtakım sözlerle, kesekli tarla
ya dönmüş olan geçmişlerinin üzerine halle
rinin üzerine tapan çekiyorlar. (Gülüşmeler, 
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bravo sesleri) Müsaade buyurursanız, madem 
ki otel odalarında konuşulanlar, burada tahrif 
edilmek suretiyle anlatılabiliyoranuş; Bölükba-
şı tahrif etmeden bir hâtırasını nakletsin. Aynı 
zat, «(kader böyle getirdi, bizler, milliyetçilet*, 
Adalet Parti isaflarında 60 - 70 kişi olaraık Mec
lise gireceğiz ve bir gün sizin partinizin çatısı 
altında toplanacağız» sözünü de söylemiştir. 
(Bravo sesleri) Adalet Partisinin muhterem. 
lideri, burada birtakım ithamlara mâruz kaldı
lar. O ithamların hepsi hakikatin ithamiydi. 
Bunların bir tanesine cevap verilmedi. Arka
daşlar, ben dünyada hiçbir politika adamının, 
sayın Gümüşpala'nm düştüğü mevkie düşmesi
ni insanlık namı hesabına' istemem. (Bravo ses
leri ve sağdan ve ortadan şiddetli alkışlar) 
Açık konuşacağımı. Ordunun vazifesi, Cumhuri
yeti korumaktır. Bir ihtilâl olmuş 27 Mayısta. 
Herkesin bu ihtilâli tasvibetmesi mi, doğrudur, 
münasiptir, demesini kimseden istemiyoruz. İn
sanların kafası konserve kutusu hailine getirilip 
de istediğimiz fikirlerle doldurulmaz. Gümüş-
pala bir Ordu Kumandanı idi. Eğer ihtilâli hak
sız, yersiz bir hareket olarak görüyor idiyse, em
rinde bir ordu vardı, Cumhuriyeti, isyancılara 
karşı müdafaa edeydi (Ortadan ve sağdan bra
vo sesleri) Bunu yapmaya muktedir değildim, 
orduma lâf dinletemezdim diyebilir. O z-am'an 
yapılacak bir şey var, böyle bir tarihî mesuli
yete iştirak etmemek için istifa edip köşesine 
çekilmek. Çekiiirsem, hapsederler mi diyor, 
bizlerin saçları hapishanede ağardı, o da bir 
imana sahipse biraz hapishanede yataydı. (Bra
vo sesleri ve alkışlar) Erzurum'dan kalk, An
kara 'ya kadar, inönü'ye, Gürsel'e kasideler 
okuyarak gel, ihtilâlin baş muhafızı ol, Genel
kurmay Başkanı ol, Ordunun başına geç, on
dan sonra arkadaşlar... 

ŞÜKRÜ KÖSERElSOĞLU (Van) — 'Ma
sum vatandaşları Sivas'a kampa gönderdi. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBjA-
§1 (Devamla) — Neyse onlar ufaktır benim söy
lediklerimin yanında, müsaade buyurun, (ben 
ne dedim, her şeyi söyliyeceğim. Ondan soıtra 
tekaüt ol, kalk İzmir'e git, bir beyanat - «Şa
yet bir siyasi partiye girmem bahis mevzuu olur
sa büyük İnönü lnün partisine girmeyi tercih 
ederim.» Gümüşpala'ya göre İnönü ile Halk 
Partisi âdeta kıble (Orta sıralardan alkışlar) 
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(Soldan, ne aüâ'kası var 'bunların, sesleri) Ce
vap veriyoruz, cevap. Otel odalarında hikâye 
anlatanlara cevap veriyoruz. (Orta (sıralardan 
ve sağdan bravo sesleri ve alkışlar) Var, var, 
samimiyetsizlikleri ıteşhir ediyoruz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin 'arkadaşlar. 
M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA-

ŞI (Devamla) — Tecavüz ediyorlar, cevap ve
receğiz. GümüşpaJla'yı bu genç arkadaş müda
faa ediyor. Bu genç arkadaş (ona da cevap 
sesleri) ona da vereceğim. Hasan Din çer kusura 
bakmasın, notları bende. (Gülüşmeler) Ada
let Partisini tutan gazetelerin neşriyatı şikâyet 
konusu olduğu zaman, Gümüşpala'nın sözü şu
dur; «benim gazetem yoktur.» Hasan Din-
çer'in notunun 9 ucu sayfasında okuyalım. «Be
nim gazetem yoktur. Fakat içimize girmiş ga
zeteciler vardır. Bunlardan ikisini çıkardım.» 
Çıkardıklarından birisi de bu genç arkadaşımız
da (Gülüşmeler) Darılmak varsa barışmakda 
varmış, nikâhı tazelemişler, bir yastıkta yaşa
sınlar. (Gülüşmeler ve alkışlar) 

Osman Bölükbaşı'yı itham e,diyor, samimi
yetsizlikle, genç dostum. Mayıs 1961 tarihli Ye-
ni istanbul Gazetesinin bir baş makalesinden 
bâzı parçalar okuyalım: «İtiraf etmek lâzımdır 
ki, iktidar ve muhalefet olarak Cumhuriyet 
Halk Partisinin psikolojisini ve...» (Orta sıra
lardan, sosyolojisini, sesleri) Vallaha bir şey 
var ya,, «pek az politikacı Osman Bölükbaşı 
kadar bilebilir.» Doğru çile çeke çeke, Halk 
Partisininde, İnönü'nün de mütehassısı olduk. 
(Gülüşmeler) «1950 de Cumhuriyet Halk Partisi 
istibdadının göçüşünde Bölükbaşı've arkadaşla
rının hizmeti unutalabilir mi?» (Adalet Parti 
sıralarından doğru sesleri) Çok takdir ettiği
niz insanların, bu hizmeti nasıl ödediklerini de 
hatırlıyor musunuz? (Bravo sesleri) 

«1950 den sonra, Cumhuriyet Halk Par
tisine nisbetle daha çok çile çektiği halde, mu
halefette ondan daha medeni usullerle çalışan 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Lideri, Cum
huriyet Halk Partisini iyi tanımakta ve galiba 
teşhisinde isabet etmektedir, öyle anlaşılıyor 
ki, Cumhuriyet Halk Partisinin Bölükbaşmm 
hançerisiyle iki nutukluk itibarı kalmıştır.» 
(A. P. sıralarından doğru, doğru seslen) 

Şimdi arkadaşlar, işte hâdiseler hakikatler 
bu iken, bir genç arkadaş buraya geliyor psi
koloji, sosyaloji kelimeleri sıralıyor, ondan 
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sonra da bir otel odasından geçen konuşmayı 
tahrif etmek suretiyle, umumi efkârın malı ol
muş hakikatleri de inkâr etmek suretiyle bize 
sataşmaya kalkışıyor.. Bir de, askerlere yaran
mak suretiyle politika yapılmasından bahsedi
yor. öyle yapanlar var mı, yok mu, onun üze
rinde durmıyaeağım. Ama ben hayatım boyun
ca imanımdan ve şerefimden başka sırtımı hiçbir 
şeye dayamış insan değilim. (Bravo sesleri ve 
alkışlar) Ve kimseye de şu dört günlük ömür 
için dalkavukluk etmeye tenezzül edecek adam 
değilim, tnandığım fikirler uğrunda mücadele 
ederken, ne askerin silâhından, ne sivilin terti
binden korkmıyacak bir insanım. (Bravo ses
leri ve alkışlar) Kızılay'da cereyan eden son 
hâdiseler dolayısiyle, İnönü'yle yarım saatlik 
bir görüşmem oldu. Kendisine ne acı sözler 
söylediğimi çok iyi hatırlarlar. Sadece millet 
önünde beyanat vermekle Mecliste, konuşmakla 
iktifa etmedik. «Bu kütle hareketlerini durdu
racaksınız, kütleler çarpışır, kan dökülürse bu
gün mevcudolan husumet bin misline çıkar. 
Biz, suçlu varsa karşısına Devletin çıkmasını 
istiyoruz. Gayrimesul kütlelerin hareketini mut
laka durdurmalısınız.» dedik. Ve yapılan hiç
bir tecavüzü de tasvibetmedik. Bir insanın boy
nunu vurmak icabediyorsa, Devletin meşru or
ganları var o boyun vurur. Onun dışında hiç
bir kimse kendini Devlet yerine koyarak, bir 
kimsenin kılını dahi koparamaz. Koparırsa 
biz daima karşısındayız. (Bravo sesleri ve al
kışlar) İster bu Adalet Partisine karşı yapıl
sın, ister Halk Partisine, ister Yeni Türkiye'ye 
ister C. K. M. P. ye. Biz haksızlığın karşısında, 
mağdurun daima yanında olmuş insanlarız. 
Şerefimizin mesnedi de budur. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bekata, sizden evvel 
C. H. P. Meclis Grupu adına söz istenmiştir. Ona 
takaddüm etmek istiyor musunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA
TA (Ankara) — Konuşsunlar. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Suphi Baykam. 
C. H. P. GRUPU ADINA SUPHİ BAYKAM 

(lİstaribul) — Muhterem arkadaşlarını; 10 sa
attir devam eden bu görüşmelerin sinirlerin 
gergin olduğu şu saatinde, şu dakikasında söz 
almak ihtiyacında kaldım. Ve huzurunuzu faz
la i§gal etmeden, biraz evvel konuşan ve ona 
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takaddüm eden diğer sözcülerin bâzı ithamla
rına cevap vermek istiyorum. 

Benden evvel konu§an Sayın Bölükbaşı, ona 
takaddüm eden A. P. Grupu sözcüsünün bâzı 
yalanlarını burada huzurunuzda açıkladılar. 
Ben de mevzuu burasından başlatarak, haki
katen bu kürsüde mesuliyetsiz konuşmamak ge
rektiğinin icabettüğini size bâzı hâdiseler nak
lederek arz edeceğim. 

Ankadaşlari'm, Kızılay'da aranızda nümayiş
te taş atanlar vardı, dediler. 

Şimdi bendeniz diyorum ki, asgari şeref ve 
lıaysiyetten nasibin varsa lütfen, değil taş at
tığımı, bu nümayişlere iştirak ettiğimi söyle. 
Bu nümayişler başladığı zaman Türkiye'de de
ğildim, arkadaşlar. İkinci gününe gelindiği za
man Ankara'da değildim. Son günler burada 
kaldığım zaman, Yeni istanbul Gazetesinin 
'Meclis Muhabiri işte buradadır, nümayişe ni
çin gitmiyorsun dedi; ben evimde yattığım za
man siz benim aleyhimde yazarsınız, gitmem, 
nümayişlerin bitmesini beklerim dedim. Buna, 
herkes şahittir. Bu, işin birincisi. 

Ama bir ajan provakatör gibi buraya çıkıp 
da sıra sıra, dizi dizi mevzuların hiçbirisine 
temas etmeksizin birtakım yalanlarla hâdiseleri 
değiştireceğini zannederse bir insan ve şu Mil
let kürsüsünde hakikatlerin örtülebileceğini 
zannederse bir politikacı, işte bu şekilde mah
cup duruma düşer. 

Bir diğer mesele daha vardır, bundan evvel 
söylenmişti, tenezzül ederek o zaman tavzih da
hi etmedim. Ben Talebe Birliği Başkanı iken 
Cumhuriyeti okumasınlar diye gençliğe yemin 
ettirmişim, Cumhuriyet Gazetesine karşı nüma
yiş tertibetmişim. Başından sonuna kadar ya
landır. Ben o zaman böyle bir mesul mevkide 
değildim. Kendisi bu sözü söylerken, ben Tıp 
Derneğinde bulunuyordum. Ama Millî Türk 
Talebe Birliğinde bu işleri tertibeden insanlar 
arasında ve kendisinin dediği istikamette bu 
iş olmadı. Ben Millî Türk Talebe Birliği Genel 
Başkanı olarak 3 - 3,5 sene hizmet ettiğim süre 
içinde beraber çalıştığım ve başından sonuna 
kadar hakikaten arkadaşlığiyle, ve o zamandan 
beri Atatürkçü görüşü ile iftihar ettiğim, ken
disini daima takdir ettiğim Ağabeyi Kanaran 
Bvliyaoğlu şahittir. 

Atatürk'ten mevzu açılmışken ben burada 
oturan arkadaşıma beni mecbur ettiği için bdr 
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şey dalha söyliyeceğim. Arkadaşlarım, biz, Millî 
Türk Talebe Birliğinde Atatürkçülüğün bayra
ğını dikmiş insanlarız. Atatürk'ün törenlerinin 
tertibinde, onun haklarının korunmasında, hey
kelleri sağda solda kırılırken, onun mücadele
sini yapmışızdır. Yakın arkadaşım olarak, ge
nel sekreter olarak ağabeyi bulunuyordu. Bir 
aralık ırkçı neşriyat, gerici neşriyat o hale gel
di ,ki, artık Talebe Birliği olarak duramaz ol
duk ve üniversite açılırken Millî Türk Talebe 
Birliği ırkçılığa, komünizme ve gericiliğe kar
şıdır diye, irticaa karşıdır diye beyanname neş
rettiğimiz için Gökhan düşman kesildi ve o se
ne yayılan kongrede Atatürk ilkelerinin korun
masını Millî Türk Talebe Birliğinim Tüzüğüne 
aldığımız için Talebe Birliğinden istifa etmiş
tir. Bu insan bugün geliyor buraya, bize Ata
türk dersi vermeye kalkıyor, arkadaşlarım. 

Sevgili arkadaşlarım, Atatürk'ten bahsedil
mek için, mazisinden bugüne kadar Atatürk 
mevzuunda samimî olan insanların önünde değil 
bir başka yerde de dikkatli olmak lâzımdır. 
Biz, bu memlekette başladığımız günden bu
güne kadar neyi savunmussak bugün de aynı 
şeyleri söylüyoruz. Ama o aynı şeyleri mi söy
lüyor1? 

Arkadaşlarım, 27 Mayıs mevzuunu burada 
bir hürriyet kahramanı .gibi bahsederken, Sa
yın Bölükbaşı söylediler, açıkça neden 27 Ma
yısın Anayasada yazılı olan mânası üzerin^ 
samimiyim diyemediler, diye sordu. Cevap ala
mazsınız, arkadaşlar. Söylediği gibi, bilmem şu
radaki veya buradaki kongrede söylenmiş söz
lerden değdi; bakınız ben size, neden söyliye-
miyeceğini kendisinin bir başmakalesinden bir 
yeri okuyarak hatırlatmak yoluna gideyim. 

5. 3. 1963 tarihli Yeni İstanbul gazetesinde, 
kendisinin, yazısından okuyorum; 

«D. P. aslında bir azınlık istibdadına karşı, 
daha parti kurulmadan önce başlryan, bir kaç 
parti tecrübesinden sonra onların hâtıraları üs
tünde teşekkül eden bir müdafaai hukuk hare
keti idi. 

Arkadaşlar, bu 5. 3. 1963, arkadaşlar. Geçmiş 
devrin ve Adnan Menderes'in, dizinin dibinden 
ayrılmadığı zamanlarda yazdıkları mevzular üze
rinde durmuyorum. Bu, 5. 3. 1963, çok yakın 
bir tarih. Devam ediyor: «Ama, demokrasinin 
ruhuna Demokrat Partinin namuslu kadrosuna, 
müspet icraatına inanmış olanlar yukarıda say-
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dığını isimlerle birlikte mevzilerini terketmedi-
ler». Demokrat Partinii. namuslu kadrosuna ve 
musibet icraatına inanmış insan olarak, burada 
oturan insan elbette Anayasa'da yazılı olan 27 
Mayıs'in mânası ile 'beraber olamaz arkadaşlar, 
bu mümkün değildir. (Alkışlar) 

Şimdi, hergün bir istikamette zikzaklar çizen 
bir kimse için hakikaten burada zamanımı sar-
f etmek istemezdim. Bu memleketin tarihinde, 40 
yıldanberi en şerefli 'hizmetlerde bulunmuş olan 
fbir parti adına konuşurken, böyle bir arkadaşın 
buradaki ithamlarını cevaplandırmak mevkiinde 
kaldığım için üzgünüm. 

Aynı şekilde, ıbu kürsüden söylemiş olduğu 
ve sayın İbrahim löktem tarafından biraz önce 
okunmuş olan bir metni fütursuzca tahrif et
mekten yekinmediler. İtiyat edinmişler, anlaşı
lan.. Bu kürsüde, buraya .geçmiş olan, kimin va
tan haini olup, kimin olmıyacağı sözü zabıtlar
dan nakledilerek buraya konmuş. Bir itham 
mevzuu olarak değil, açıkça, ötedenberi temsil 
ettiği fikirlerin icabı olarak söylemiştir. Gaze
telerde !bir kongre konuşması olarak değil, bu 
kürsüden söylenmiş ve zabıtlarda, tarihe intikal 
etmiştir. Ama bunu da rahatlıkla tahrif edebil
mektedir. Ne dersiniz? 

Muhterem arkadaşlarım, yine Gökhan 'ı din
ledikten sonra, hu müzakerelerin boşuna olmadı
ğını ve A. P. sinin gerçekten ne hazin bir du
rumda bulunduğunu bir kere daha elemle mü-
şalhade eden arkadaşlanmuzdan birisi oldum. 
Aradan ibir saat dahi geçmeden bu partiyi tem-
«ilen kürsüye çıkan 1 noi grup sözcüsünün neler 
söylediğini hepiniz dinlediniz. Bir tuluat kun-
panyası içinde bulunsaydık biliniyorum belki, bu 
kadar ıgülerdik. Bütün Meclis, dinleyiciler hep
si bir arada... İtiraf etti; hatalarını itiraf etti. 
Adalet Partisi kin kusuruna bakmayın, otuz 
'günde kurulmuş olan bir parti bu kadar olur 
dedi; Adalet Partisi adıma konuştu arkadaşla-

-rım!.. Arkasından cılktı, sabahtanberi eerhedil-
mez delillerle ortaya konulmuş meselelerle ezil
miş olan bir partinin baş mesulü olarak şif ayı, 
kuırtuluşu, bu partinin içinde bulunduğu şart
lardan kendisinin nadim olduğunu ve yine Mr 
politika takip edeceğini söyliyerek değil, prova-
ik&syon yaparak, hâdise 'çıkararak kavga çıkara
rak, yeniden şu Meclisi 'birbirine katmakta bul
du. Bu istikamette herkese sataşarak, herkese if
tira ederek, (herkesin gözünün ortasına baka ba-
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ka yalan söyliyerek 9 saattenberi süMnetle de
vam etmekte olan müzakereleri bir anda çığrın-
dan çıkarmasını bildi. Kendisini siyaset sahne
sine girdiği gündenberi, Meclis içinde ve dışın
da muvaffakiyetle oynadığı bu rolden dolayı 
tebrik ederim. Güzel bir muvaffakiyet sayılabi
lir. Ama unutmasın ki bu nevi muvaffakiyetler
den ne kendisine, ne de partisine asla biç bir 
fayda melhuz değildir. 

Arkadaşlarım, ne hazindir ki, biraz evvel 
sayın Bölükbaşı'nm burada söylediği şekilde 22 
Şubatı takibeden o buhranlı günlerde vatan 
ihaneti suçuyla partisinden bir gecede atılmış; 
arkasından ne oldu bilmiyoruz, aynı partiye tek
rar giriyor ve sözcülüğünü yapıyor.. Ben o tü
züğü okuyan sözcüsüne soruyorum; o zaman 
suçları ne idi? Doğrumu idi umumî efkâra ilân 
ettiğiniz sözler bunlar hakikaten ihanet mi et
mişlerdi; eğer etmemişlerse bu istikamette siz-
lerlin bugünkü pejmürde tutumunuzun, hakika
ten izahı .güç tutumunuzun cevabı nedir? Ama 
bu memleketin tarihinde bu da varmış arkadaş
larım. Bir ihtilâl olacak, Anayasa nizamı, hu
kuk düzeni bu memlekette bütün kemali ile yer
leşecek ve bu uğurda, bu Mecliste, buna tekad-
düm eden bir zamanda bir Kurucu Meclis, dün
yanın hiç bir yerinde bulunmıyan bütün ileri 
fikirleri, insan hak ve hürriyetlerini alıp getire
cek; ama, arkasından buraya gelecek 'Gökhan 
Evüiyaoğlu ve diyecek ki «Biz, hiç bir devirde 

bu kadar zulüm .görmedik» diyecek ve kendisini 
bir mazlum edası içinde, hakikaten memlekette 
bir istibdat havası esiyor diyecek, bir istibdat 

. havası esiyormuşçasma, burada bir ıhürriyet kah
ramanı edasına bürünecek. Arkadaşlarım bir 
zamanlar bu memlekette toplantıları yasak eden, 
Genel Başkanların yollannı kestirmek için ter
tipler yaptıran, hâkimleri vicdanında mahkûm 
eden, Milletvekillerini değil böyle üstüste söz 
vermek, muayyen aylar içinde dahi asgari hak
ları ile şu kürsüden konuşma hakkı, vermiyen 
insanların yanıbaşında, onun şakşakçısı olarak 
yıllarca bulunmuş olan insan bugünkü devire, 
İsmet İnönü'nün temsil ettiği buıgünkü iktidara 
zalim diyemez, bunu demeye hakkı yoktur. (Or
tadan bravo sesleri ve alkışlar) Eğer kendisi, 
hâlâ bu devirlerin yeniden kurcalanmasını isti
yorsa, söyliyeceğimiz .pek çok şey vardır. Ama 
buna bizi mecbur ettiıtaesioler. 
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Bugün, memlekette iyi niyetli bir iktidar, 

iyi niyetli bir Başbakan, bütün ıgüciyle çalışan 
insanlar mevcut. Sadece, bir gün intibaına ge
leceğinizi ümidederek sizlere verdiği tavizlerle 
adı «Devrimlerden tavizciye» çıkmış olan bir 
Başbakan'm, [Başbakan olarak devam ettiği bir 
memlekette, O. H. P. sinin kendi imkânlarım 
feda ederek, bütün ithamları kabul ederek, aca
ba bu düzeni devam ettirir miyiz ve A. P. için
de bulunduğu hatalardan kurtulur mu ümidiyle 
bugüne kadar gelmişiz. Doğrudur. 

Kalktı, Tahsin Demiray dediler ki, «niçin 
bu kadar biriktirdiniz, bu suçları?» Doğrudur. 
Biriktirmemek mümkündü. Fakat, her ^buhran 
esnasında nasıl vaziyetler olduğunun misallerini 
açıkça hepiniz biliyorsunuz; burada yaşadık. Bi
raz evvel sayın Bölükbaşı burada misallerini 
verdi. 

Arkadaşlarım, «Adalet Partisinin felsefesi 
nedir?.. Adalet Partisi memleketi nereye götür
mek istiyor? Adalet Partisinin hedefleri neler
dir?» diye sorarsanız, belki sarih cevap alamaz
sınız. Ama ben rahatlıkla konuşuyorum ve di
yorum ki, buhran zamanlarında; memleketin 
fevkalâde tehlikeli gibi göründüğü, hani «Kelle 
koltukta geziyoruz.» diye normal zamanlarda 
bol keseden atanların hakikaten hayatları teh
likeye girdiği gün vermiyeceklcri taviz, alkışla-
mıyacakları karşı insan yoktur. Ama işler nor
male döndüğü zaman yırtmıyacakları vesika, 
ayaklar altında çiğncmiyccckleri manevi değer 
de yoktur. Bunu da ispat etmişlerdir, arkadaş
larım. (Ortadan, bravo sesleri ve alkışlar.) Bu 
ilânihaye devam edebilir mi? Arkadaşlarım bu
rada kimisi teypten, kimisi vakıalardan, kimisi 
zabıtlardan pek çok şeyin üzerinde duruldu. 
Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Millî Savunma Ba
kanı ve bir muhalefet partisinin Başkanı cerh 
edilmez deliller ortaya koydular. Doğrudur. 
Mahkeme hükmüne bağlanmamıştır henüz, evet 
kabul ediyorum, ama, inkârı mümkün değil, in
kârı mümkün değil arkadaşlarım. Büyük kon
grenin önünde söylenmiş, sabit olmuş ve kendi 
gazetelerinde reşredilmiş. Size, isterseniz ge
lin birkaç misal de ben okuyayım. Meselâ, bir 
Erzurum Milletvekili arkadaşımız var, Cevat 
önder ; aynen şunları söylüyor: (O gitti, sesle
ri.) Gitmiş olabilir, işlediği suç o partinin bün
yesinde, hele kendisi baki kaldığına göre, mil
letvekilliğinden ayrılmak hiçbir şey değiştirmez. 
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i «Türk siyasi tarihinde Türk Milletinin ilk de

fa millî irade ile iş başına gelen bir iktidara ve 
kendi içinden çıkan insanların idaresine kavuş-

j muştur. Fakat şer kuvvetleri 15 Mayıs 1950 
tarihinden itibaren tezvir faaliyetlerine girmiş
lerdir. 27 Mayıs 1960 hareketi şer fikirlerin iş
lettiği iftira ve tezvir makinalarmın çarklarını 
durduramamıştır. 1950 yılında başlıyan devrin 
ideali, refah devleti gerçekleştirilmişti.» Arka-

I dağlarım, nerededir bu arkadaşınız bugün? Ya
nılmıyorsam genel idare kurullarında bulunmak
tadır. Ben bir sual daha sorayım. Diyebilirler 
k i ; canım falanca milletvekili söylemiştir, Gök
han söylemiş, Gümüşpala söylemiş, filân söyle
mi, işte Bozdoğanoğlu söylemiş. Evet, ne yaptı
nız bu arkadaşlar hakkında? Partinizden mi 
attınız, haklarında takibata mı geçtiniz? Doğ
ruluğunu mu tahkik ettiniz ? Hayır; her kim ki, 
bu yarışta ön plândadır, her kim ki, 27 Mayısa 
sövmelvtc ve eski devrin özlemi, hasreti içinde 
yürümektedir, şu anda söylenen Ataöv arkada
şım da dâhil olmak üzere, hemen baştaeı edil
mekte ve en yetkili makama getirilmektedir. 
Ondan sonra' geliyorlar buraya, «Biz 27 Mayı
şın karşısında değiliz.» diyorlar. Arkadaşlarım, 
27 Mayısın karşısında olamazsınız, buna gücü
nüz yetmez, bu mümkün değildir. (Ortadan ve 
sağdan, bravo sesleri ve alkışlar.) Bu mümkün. 
değildir, çünkü 27 Mayısın getirdiği imkânları 
kullanarak, onun hazırladığı Anayasanın imkân
larını kullanarak partinizi kurdunuz, seçimlere 
girdiniz, burada mileti temsilen oturmaktasınız. 
O Anayasanın bütün imkânlarını kullanıyorsu
nuz, her an Anayasanın baş müdafii kesiliyor
sunuz. Hattâ biraz evvel konuşan Gökhan'ın ifa
de ettiği gibi, «kırmızı oy verenler, hâlâ kırmı
zı oy verdiğinde İsrar ediyor; beyaz oy veren
lerden daha fazla, Anayasayı koruyacaktır.» di
yecek kadar bir dalâletin içine düşebiliyorlar. 

Arkadaşlarım, Adalet Partililerin bir nokta
yı bilmelerini istiyorum, Anayasanın verdiği im
kânları Iralanarak, hak ve hürriyetlerin Ana
yasadaki teminatından istifade ederek, o Ana
yasaya sövmeye devam edemiyeceksiniz arka
daşlarım. (Bravo sesleri, alkışlar.) Bu mümkün 
değildir. Ya bu Anayasaya hürmetkarsınız, ru
huna felsefesine mânasına, bütünü ile onunla 
berabersiniz, ya da hoşunuza gitse de, gitmese 
de söylemeye devam edeceğiz. Buraya gelecek-

{ siniz, açıkça söyliyeceksiniz; «Biz bu istikamet-
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te yapılmış olan konuşmaları, bu tutumu değiş
tireceğiz. Şu, şu şekilde hareket etmiş olan in
sanların aramızda yeri yoktur.» Bunu söyle
mediğiniz müddetçe milleti inandıramazsınız. 
Bir Eroğan sizin yetkili organınız olarak kal
dıkça ve bu sözleri söyliyen insan olarak kal
dıkça, Adalet Partisi bu töhmetin altında ka
lır, onun gibi daha başkaları da kalır. îsim say
mak istemem. «Biz burada Batılı anlamda de
mokrasi istiyoruz, biz Batılı anlamda bir parti
yiz:» gibi birtakım sözleri söylüyorlar, sosyolo
jiden, metodolojiden bahsediyorlar. Bilmiyorum 
arkadaşım üniversite bitirseydi, daha nelerden 
bahsedecekti. (Ortadan bravo sesleri, alkışlar.) 
Bu istikamette birtakım felsefelerle karşımıza 
gelip, bizi, böyle tedirgin edecek anlayışın içi
ne giriyorlar. 

Sevgili arkadaşlarım, size birkaç Batı gaze
tesinden misaller okumadan önce, meselâ yine 
bugün Adalet Partisinde önemli bir mevki işgal 
eden Turhan Bilgin arkadaşımın, Adalet Partisi 
büyük kongresinde yapmış olduğu konuşmayı, 
- belki tahrif ettiler, şunu ettiler, bunu yaptılar 
denmesin diye - halen mevcudolan dosyasından 
değil, Yeni istanbul gazetesinden okuyacağım. 

«27 Mayısın meşruluğu Anayasada oldukça, 
27 Mayısı koruyan bir Tedbirler Kanunu bulun
dukça, bu tarihin asla millî bayram olmasını 
teklif eden kanuna oy vermiyeceğim. Ben şah
san bu bayrama inanmıyorum.» Bu sırada dele
gelerin coşkunca alkışladıkları görülmekte idi. 
Hatip devamla; «Millî Bayramlar müşterek ola
rak yapılır, bir taraftan insanlar ağlarken, bir 
tarafta parmak kaldırdı diye zindanlarda bu 
memlekete hizmet ettiklerine kaani olduğum va
tandaşlar inlerken, hangi bayramdan söz açılır? 
Bir millî bayramdan bahsedilemez arkadaşlar.» 
Bu sözler delegeleri coşturmuş, ayakta tezahü
rata vesile olmuş. Yeni İstanbul gazetesinin 2 
Aralık nüshasından Sayın Gökhan. 

Bu arkadaşımız açıkça 27 Mayısın, bırakın 
meşruluğunun müdafaasını, 27 Mayıs öncesinin 
gerçek bir hasretçisi olduğunu ifade etmiştir. 
Ne yapmıştır bu arkadaşı, Adalet Partisi Genel 
Kongresi? Genel idare Kuruluna seçmiştir. Ga
liba bir iki oyla, oradaki münakaşalara bakılır
sa, Kongre Riyasetine getirmek gibi, kendisini 
en büyük mevkilere götürmüştür. 

TURHAN BlLGlN (Erzurum) — Şaşırdı
nız. 
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SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Mühim de

ğil yani, üzerinde durmuyorum. Ama, Turhan 
Bilgin her halde, (Soldan, Turhan Bilgin değil, 
Oevat önder sesleri) Değil; mümkündür. Ama, 
kongre size bir vazife vermişti ve siz bugün 
Adalet Partisinin... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Adalet 

Partisinin Grupu adına burada birkaç defa ko
nuşmuş insansınız. Evet evet en az bunun mü
kâfatını grup size veriyor. Bunun ötesine gitmo-
ye lüzum yok. Ama siz bana söyler misiniz? 

BAŞKAN —- Sayın Baykam, karşılıklı konuş
mayın. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bu memle
kette, hem bu sözleri söyliyeceksiniz, hem 27 
Mayıs Bayramı Kanununa grup kararı alacaksı
nız beyaz oy vermek için ve Sayın Turhan Bil
gin siz o grupta oturmaya devam edeceksiniz! 
Ve arkasından gelip burada oy kullanmıyacak-
smız. Ondan sonra bütün bunların yanında, 
«Ben 27 Mayısçıyını, biz 27 Mayıseıyız, karşısın
da değiliz» diyeceksiniz. Arkadaşlarım, burada 
Adalet Partisinden kırk küsur arkadaş, millî 
bayram ilân edilmesi için 27 Mayıs Kanununa oy 
vermiştir. Bunlar asgari milletvekilliği ahlâkı
nın gerektirdiğini yapmışlardır, kendilerini teb
rik ederim. Ama, buna inanmıyanlar, aldıkları 
karara uymıyarak oy vermekten kaçmış olanlar, 
biraz evvel Sayın Bölükbaşı'nm ifade ettiği gibi, 
lâfı öyle böyle geveliyerek bugünü şöyle bir 
geçiştirmek, biraz şaka, biraz tuluat, biraz de
magoji ile eğer bu işleri atlatabileceğimizi zan
nediyorsak, yanılıyoruz arkadaşlarım, yanılıyo-
ruz... Biz bu memlekette, bu 27 Mayıs mevzuu -
ıııın inhisarcısı değiliz sayın A. P. liler: Derdi
miz, çabamız hepinizin 27 Mayısçı olmanızdır 
ve buna mecbur olduğunuzu bile bile, aykırı tu
tumunuza karşı şu ana kadar yapılmaması ge
reken müsamahayı göstermişiz. Sevgili arkadaş
larım, İsmet Paşa gibi müsamahakâr bir Başba
kanı her zaman bulamazsınız, bunu iyi biliniz. 
Ama sizler hem Anayasayı, bu şekilde her gün 
temeline dinamitler koymak suretiyle, tahrib-
edeeeksiniz, hem de arkasından buraya gelecek 
hiçbir iddiayı çürütmiyeeeksiniz ve «canım Al
lah aşkına bu işlere A. P. yi karıştırmayın» di
yeceksiniz. Sözcünüz biraz evvel bunu söyledi. 
Ne yapacağız! Ne yapacağız, bu suçu irtikâb-
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eden A. P. idarecilerinin ve maalesef Anayasa
nın teminatı altına almış olduğumuz bir siyasi 
organın bu hale düşmesi sadece bize elem ver
mektedir. 

Arkadaşlarım Adalet Partisine verilmiş olan 
oylar Adalet Partisinin başına bir kaza geldiği 
zaman bizi atmaz, biz (böyle bir hevesin içinde 
zaten olmadık. Bizler, Adalet Partili arkadaş
larımız iyi bilsinler, bir muhalefet partisinin 
başına tertipler yapıldığı devrede mihnetler çek
miş, bunun acısını büyük ölçüde çekmiş insan
larız. Şurada seksen yaşında, bugün bütün 
dünyanm hayranlığını toplıyarak oturmakta 
olan Başbakan için, o zaman tertibedilmiş olan 
her türlü tecavüzü gözünüzün önüne getiriniz. 
Kurulmuş olan Tahkikat Encümeninin yarattığı 
havayı, Halk Partisi için yapılmış ve yapılmak
ta olan o zamanki tertipleri bir an için gözünü
zün önüne getiriniz. Halk Partisi muhalefet 
partisine karşı her hangi ,bir tertibin içinde ol
maz ve böyle bir tertibi desteklemez. Ama, si
zin çok iyi bilmeniz1! istediğimiz bir şey var, ar
kadaşlarım. Halk Partili olarak Sizden çok çok 
iyi bilmenizi istediğimiz bir gey var. Biz Ana
yasaya saygılıyız. Eğer bir parti, Anayasaya 
aykırı ve Anayasada belirtilen hususların dışına 
çıkarsa, Anayasaya saygısı olanlar, o partiyi 
Anayasa çerçevesi içine sokmaya mecburdurlar. 
Her parti kapatılabilir. A. P. (de, C. H. P. de 
Y. T. P. de hepsi kapatılabilir. Eğer, bu mem
leketin Selâmetine kasdedersek, kanunları çiğ
nersek, Anayasa nizamını açıktan veya gizli, do
lambaçlı yollardan örtersek, bu memleketin is
tikbalini karartacak bir tutuma girersek, bize 
Anayasa yaşama hakkı tanımamış arkadaşlarım. 
Şimdi, Adalet Partisinin kurtulması için çalı
şıyoruz arkadaşlarım. Ama, Adalet Partisinin 
hangi yönde olduğunu bilmeye imkân yok. Ada
let Partisini Sayın Domiray mı, Gökhan Evli-
yaoğlu mu temsil .ediyor, bunu bilmeye imkân 
yok? Bir saatin içinde yapılan iki konuşmayı 
karşı karşıya koyduğunuz zaman, insanın hay
retten hayrete düşmemesine imkân var mı arka
daşlarım1? Yoktur; yoktur arkadaşlarım. Şimdi, 
ben Size başka bir şey ,söyliyeceğim. «Biz bunu 
yaptık, yapmadık. Biz Adalet Partisi olarak hiç, 
bunlarla uğraşmadık. 27 Mayısın karşıısmda de
ğiliz ©Ski devirle ilgimiz yok?» diyorlar. Şimdi 
size Batı gazetelerinden, bütün dünyanın bâzı 
gazetelerinden kısa ,kısa birkaç parça okuyarak 
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dünyanın Adalet Partisini hangi gözle gördüğü
nü de söylemiye çalışacağım. (Soldan gürültü
ler, hangi gazete, sesleri?) Tetkik edersiniz, «The 
Times» şüpheniz var mı, tandansmdan? 

«Bayar Kayseri'dan Ankara'ya gelirken, yol 
üzerinde ,muhtelif yerlerde A. P. milletvekilleri 
ve senatörleri tarafından sanki, kendisi hâlâ 
Cumhurbaşkanı imiş gibi karşılanmıştır.» iyi 
mi? 

Daily Telegraf: «Gençlerin nümayişlerine, 
sıhhi sebeplerle serbest bırakılan Bayar olayını 
A. P. sinin istismara kalkması sebebo'lmuştur.» 

Fransız basınından : «Askerî darbe imkân
ları üzerinde fazla durulduğu hükmüne varan 
bâzı müşahitler, şu noktayı göz önünde bulun
durarak, acaba memlekette halk ihtilâli ihtimali 
yok mu, diye .merak etmektedirler. A. P. sinin 
10 Mart 1963 defki Adana mitinginde bu edebi
yat başlamıştır.» 

Londra Radyosu : Mango'nun yaptığı icmal
den size bir pasaj; Mango, B. B. C. nin Türkçe 
Servisi Şefi. «Eski Cumhurbaşkanı Celâl Ba
yar 'm sağlık durumu sebebiyle serbest bırakıl
ması dolayısiyle, Türkiye'de meydana gelen buh
ran, Türkiye'nin son yıllarda uğraşmaya mec
bur olduğu derin siyasi vo Sosyal bölümlerin bir 
tezahürüdür. Ayrılık iki sınıf arasındadır. Bu 
sınıflar genel olarak ekonomik değildir. Batı 
memleketlerindeki anlamda sınıflar değildir. 
Ben, bunları münevverler ve halk diye adlandı
rıyorum. Fakat onlara Batılılar ve Şarklılar da de
mek mümkündür. 27 Mayıs ihtilâli. Bayar'm 
rejimini düşürmüş, şimdiki rejimi başa getir
miştir. Bu ihtilâl, siyasi deyimle münevverlerin 
politikasının ifade organı Cumhuriyet Halk Par
tisidir. Bu parti modern Türkiye'nin yaratıcı
sı, Atatürk tarafında kurulmuştur.» Yani, biraz 
evvel sözcünüzün söylediği gibi, Hükümetin 
kuvveti ile, süngü ile kurulmuş parti değiliz, 
hele hele, öyle 30 günde zoraki kurulup, «kusu
rumuza bakmayın» denilen partilerden hiç, de
ğiliz. Bunu bütün dünya biliyor. 

Şimdi, Hükümet üçlü bir , Koalisyonun Baş
kanı olan ismet inönü'nün liderl'iğind'edir. 
Halk Partisi ve inönü 27 Mayıs ruhunu paylaş
tığı halde, bu ihtilâl fiilen onlara yapılmadı. Bu 
ihtilâli onlar yapmadı, ihtilâli ordu yaptı. Eski 
Başbakan Menderes ve iki mesai arkadaşının 
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idama mahkûm . edildiği Yassıada maMceınelerin
den de Halk .Partisi mesul değildir. 

İnönü'ye gelince; o sadece münevvcriorin 
tam (mûııasiyle itimadediten lideri değil, aynı za
manda demokrasiye inanan bir insandır. De
mokrasi, Türkiye'de balkın rızası ile, münevver
lerin idraesi demektir. 79 yaşındaki Batılı 
.Devlet adamı inönü, birbirine zıt iki sınıf orta
sında başlıca köprüyü teşkil etmektedir. Şahsi
yetli (bir çatışmaya mâni olan yegâne unsurdur. 
İnönü'nün Koalisyon Hükümeti, mantıkî bir uz
laşma formülüne ve ihtilâli tâkibeden Anayasaya 
hürmete dayanmaktadır. Muhalefet, kesin ola
rak Anayasa lehinde, bünyesi itibariyle ihtilâl 
aleyhindedir. 

1/ondra Radyosundan: Bayar'ın sebeboldu-
ğu hâdiselere temas ederek, «Adalet Partisi, 
Celâl Bayar'ın serbest bırakılması için açılan 
kampanyayı yönetmekte idi.» 

Paris Radyosundan: «Celâl Bayar'ın mu
vakkaten serbest bırakılmasını müteakip, Ada
let Partisi muazzam bir faaliyete geçmiştir.» 
diyor, ve devam ediyor... 

.Elurvatur Vu's'ka? Gazetesi; Irak Baısmı 
şöyle diyor: «Irak ihtilâli ve Türkiye'deki te
siri» başlıklı yazısında «Türkiye'deki Adalet 
Partim, Çene rai Kasım'm hatalarını aynen irti-
kâbekliylor.» demektedir. 

Londra Radyosu, yine: «Mevcut memnuni
yetsizliklerden âzami istifadeyi düşünüyormuş 
gibi hareket eden Adalet Partisi, öğrencilerin 
mîsilie'me hareketleri neticesinde tedibedilmişe 
benziyor.» 

Krıstunıgwelt, Alman basını: «inönü'nün 
otoritesi 'bir defa düştüğü takdirde, nasıl bir 
(gelecekle karşı karşıya bulunacağı sorusu so
rulmaktadır.» 

Die Welt, Alman basını: «Celâl Bayar bu 
dşte tarafsız kalmış değildir. Kendine yapılan 
tezahürata meydan vermiş ve Adalet Partisinin 
yandımiyle tekrar siyasi tesirini kazanacağını 
açıkça ümidetmiştir.» 

Franfurter... (Yeter sesleri) Ve devam edi
yor arkadaşlar.. 

Size bütün dünya basınından pelkçok misal
ler verebilirim. Yani, şunu demek istiyorum: 
Nasıl bir hâdisedir ki, bütün Türkiye 'de genç
lik böyle düşünüyor, münevver böyle düşünü
yor, ordusu, aydını, muhalefet partileri böyle 
düşünüyor, çlünya basını böyle düşünüyor, ve 

5 . 4 . 1963 O : 2 
A. P. ııin bunda hiç günahı yok.. Geliyor bura
ya. «(Benim eski devirle hiç alâkam yok», di
yor. Diyor ama, yemi devrin gerçek temsilcisi 
•olduğunu da asla kabul etmiyor ve bu istika
mette hiçbir taahhütte bulunmamakta bilhassa 
İsrar ediyor. Arkadaşlarım bu gözümüzden kaç
mıyor. Bu kimsenin gözünden kaçamaz. A. P. si 
on saatten beri devam eden şu müzakerelerde 
maalesef sarih konuşmamıştır, buraya/gelip hâ
diselerin bu kadar tokavvün etmiş olmasına 
rağmen, açıkça, «Ben ihata ettim.» demediği 
gibi, bu meveudolan politikayı da kabul - et
in ek yoluna gitmemiştir. Tahsin Demiray hata 
'ettiğini kabul etti. Arkasından diğer arkadaş 
çıktı, üzerine hücum etmediği, iftira ile üzeri
ne yürümediği kimse kalmadı. Sandı ki, şura
dan bir alkış toplarsam her mesele biter: sBit-
mez arkadaşlar, bitmez. Burada, mümkündür 
ki, ben şimdi istediğim, grupu feıVkalâde alkı
şa boğacak bir üslûpla konuşmak imkânına sa-
hib olabilirim. B u bir maruf et değildir. Bu kür-' 
süd e, mesuliyet duygusu içinde konuşmak mec
buriyetindeyiz- Hiçbir Meclis, parti, şa
hıs veya milletvekili sorumsuzluk içinde 
bulunamaz, Hepimizin memleketin kaderi 
ile ilgili birtakım mesuliyetlerimiz yar
dır. işte, esefle müşahede ediyoruz ki, şu Par
lâmento çatısı altında, bir parti acemiliğini ile
ri, sürerek ve 30 gün içinde kurulduğunu köy
lüye rek, «Bu kadar olur, hatalarından dolayı 
kusura bakmayın, bunları tartışmıyalım» diye
rek, sorumsuzluk içinde, bütün bir memleket 
sathında olmadık tahriklerine devam edeceği
ni adeta ima etmektedir. 

^Sevgili arkadaşlarım; Luafero meselesin
den bahsetti. Biz, bu partide, bu memlekette, 
bu Parlâmentoda hiçbir §ahsm, yabancıların 
inayeti veya müdahalesiyle her hanıgi bir af 
veya başka bir meseleyi getirmeye tenezzül.et
memesini beklerdik. Te'meldeki kavga, efkârı 
umumiye cereyanları bütün bunları söylüyor ve 
yüz yıldan beri hürriyet mücadelesi yaptığını 
söyliyen arkadaşımın, mazisini bilen herkes bu 
hürriyet mücadelesinle ne kadar sadık olduğu
nu, 27 Mayıs ihtilâlinin gayrimeşru kıldığı ik
tidara karşı, biraz evvel arkadaşımın dediği 
gibi, kelle değil parmağındaki bir çizgiyi da
hi hakikaten feda etmeyi veya bunu göze al
mayı kabul etmemiş bir kimse olduğunu her* 
kes bildiği için, bunun üzerinde durmuyorum, 
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Hele bizim. Hasso, Memo gibi b i r t a t a r mevzu
lar üzerinde durduğumuza gelince; daha şu 
Mecliste birkaç ay önce zannediyorum, Sayın 
îskendfenoğlu ile halen M'eelis Reisliğine seçti
ğiniz arkadaş arasında bu Hasso, Memo sebe
biyle bir büyük ka'Vgdj bir büyük mücadele ol
muştur. 

Ş E H M Z ARSLAN (Diyarbakır) —Karş ı 
lığında Beisvetoilr oldu. 

SUPHİ- BAYKAM (Devamla) — Biz asla 
bu fikirde olmadık; G. H. P. si olduğumuzu hiç
bir va l i t unutmadık, arkadaşlarım. Ama bura
da bulunan A. P. nin mesul olan bir insanı, bu 
hataya- düşmüş ve maalesef Parlâmentoda' bu 
nevi bir çatışmanın şebdbr olmuştur. 

Sevgili arkadaşlarım, üniformalı inkılâpçı
lar yanılmamışlardır. Teşhislerinde yanılma-
mış}ardır,. bundan sonra da vazifelerini müd
rik olarak, vazifelerinin: başında; olduklarına; 
evvelâ hepimiz inanalım. Ne burada bizim ve-
receğimiz. bir alarm vöya bir direktif, ne şu, 
ne bıv yönde1 gidişimiz,, onları • asla inandıkları 
vatanısetveriik hedefinden bir milimi inhiraf et
tiremez, Gökhan Evliyaoğlu... Şunu iyi1 bilme
nizi' istiyorum ki, buı memlekette ondu; vazife
sini müdrik, olarak, yeni Anayasanın bekçiliği
ni ve Türkiye Cumhuriyetinin sınırlarını istik
balini, hayatiyetini bekliyen,. koruyan bir or
gan olarak dimdik ayaktadır ve ayakta olarak 
kalacaktır. Biz, buna inanıyoruz. (Orta sıralar
dan- alkışlar ve «bravo» sesleri), Kızılay arasın
da gidip' gelenlere hazan, «sürüler», bazan da 
«komünistler» dendi. Bazan mesul iyetsiz kimse
ler, gibi telâkki edildi. 

Sevgili arkadaşlarım; Yüksek Heyetinizden 
özür diliyorum. Ama bu. teşhis hatasında .hâlâ. 
devam ederse, Adalet Partisi, gerçekten ken
disi için çok hâzin birtakım neticeleri istihsal 
etmesi mukadderdir. Kızılay - Sıhhiye arasında 
'gelip gitmiş., olan on binlerce insana, bir za
manki iktidarlarda, yine aynen höyle, «kömür 
ıristler» demişlerdi, «tahrik edilmişler» ,gibi bir 
takımı lâkaplar takılmıştı. Ama bunun böyle ol-
madığn, gerçek Atatürkçülerini gerçek 27 Ma-
yısçılann : olduğuı bugün de bütün memleketçe 
bilinmektedir. Yeri gekniş'ken söyliyeyim. Bu 
komünizm^ lâfınr lütfen- Adalet Partisi idareci
leri, başkanı, ve. hele Yeni- îtetantral artık ağzın
dan* düşürsünı Seneler senesi; yine çok kıymet
li arkadaşım Kâmran Evliyaıoğlu ile baraber 
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komünistlerin mücadelesini yapmış bir insan 
sıfatiyle kendilerine söyliyeyim ki, benim yap:-
tığım mücadelenin yanından bile geçemezsin, 
içine bile karışmadın sen, o zamanlar. Asgari 

j 10 tane mitingin başında bulunmuşum. KimM-
\ lir sen o zaman neredeydin? 

I OÖKHAN EVLİYAOtoU ((Balıkesir) — 
ı Hâlâ mitinglerin basındasın. 
| BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım. 
| SÜPHt BAYKAMi (Devamla) — Komünizm 
j lâfını söylemeye devam, etmeyiniz. Bu mem-
j lekette dövrimoiye komünist dersiniz, bu mem

lekette 27 Mayısı savunana komünist damgası 
ı vurursun. Para ile satılmış1 dersin. Her gün. 
j gazetende sütun sütun, yukarda, manşetler 
; içinde C. H. P. lileri de içine katarak söyler-
I sin. O kadar daha ileriye gidilir ki, bu isti-
j kamette biraz, evvel sizi tutan gazeteler diye 
: bahsettikleri insanlar, bunu'- daha ileriı götü-
I rürler. Bir misalini vereceğim şimdi. Bu mem-
! lekette komünizmi bu kadar sempatik hale ge-
j tirmeye, ismet, Paşasından Halk Partisine ka-
i dar, herkesa rahatlıkla bu damgayı vurmaya 
i hakkınız yoktur, Biziım için kıymeti yok Bizi 
! bütün dünya bilir, bütün memleket bilir. MiJ-
j liyetçiliğimiz Atatürk'ün milliyetçiliğidir; kafal-
J taşçılığı, ırkçılığr reddederiz. Bizim anlayışımı^ 
i budur. (Bravo sesleri ve alkışlan) 

Bu memlekette, eğer herkese komünist de-
j nirse, iki netice olur arkadaşlarım. Tasavvur 

edin ki, artık komünizm her hanıgi tehlikeli 
j bir anlam olmaktan çıkar, ikincisi; bu memle-
j kette anarşi1 olur, herkes birbirinin, karşısına, 
! geçer ve ondan sonra sosyal reformların hepsi 

bir tarafta kalır. Bir insan, «köy enstitüleri 
mi istiyor» komünisttir, denir. «Halk evlerini 
açalım» diyen bir kimseye, devrimleri savunan 
bîr şahsa komünisttir, denir; Kızılay'da yürü-

j yüş yapan kimselere: ayın damga vurulur. (C. 
II. P. sıralarından «Plânı yapanlara da» sesle
ri) Evet, plânı yapan ve istiyenlere de komü-

! nisttir, elenir. Bilmiyorum zannederim, artık 
i istedikleri kadar pilâv bulmuş olacaklardır ki, 
| bu edebiyatı bir tarafa bıraktılar. 
ı Sevgili arkadaşlarım; bu fevkalâde nazik 
, olan silâhı fazla kullanmaya kimsenin hakkı 

yoktur. Ben burada, bir nebze bu mücadele
lerde bulunmuş, hayatı bu istikamette geçmiş 
ve geçecek bir arkadaşınız olarak ifade ediyo-
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mm ki ; bu memlekette faaliyette bulunmuş 
olan komünistlerden daha zararlı olanı bu neş
riyat ve bu tutumdur. ( Orta sıralardan, «bra
vo.» sesleri ve alkışlar) 

Şurada size 4 tarihli bir Adalet gazetesi 
gösteriyorum. Manşeti şudur : «Size söylüyo
ruz ey vatan hainleri, bir gün gelecek köpek
ler gibi gebertileceksiniz.» 

.Buyurun1, sekiz sütun. Halk Partisi için de, 
komünizm kisvesini bürünmüş.. Satırlarını oku
yunuz, Cumhuriyet Gazetesinden birtakım man
şetler vermiş, öbürlerini koymuş; Halk Parti
sinin içine sızanlardan falan bahsediyor. 

SADÎ PEHDÎVANOĞLU (Ordu) — Kimin 
müdafaasını yapıyorsun, onu açıklayınız. (Gü
rültüler) 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Arkadaş
larım, bu memlekette ,siz bu gazetede yazılanı 
kabul ediyor iseniz, eğer bunu, şimdi bir eks
per tahlil ederse, size söylüyorum Sadi Bey, 
sizlerin de ifade etmiş olduğunuz hususlar ma
lûmdur. 

SADÎ PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Senin 
iftira âdetindir. 

BAŞKAN — Pelhlivanoğlu, karşılıklı konuş
mayın. 

SUPHÎ BAYKAM (Devamla) — Maarif Ko
misyonunda, «27 Mayısın meşruluğuna inanmı
yorum. Bu kanunu getirmeyiniz, müzakere et
tirmeyiniz.!» diyen siz değil misiniz, Sayın Sadi 
Pehlivanoğlu ? (Ortadan «yuhhh» sesleri, gü
rültüler) 

Şahitler bütün encümendir. Söylesin arka
daşlar. Hayır encümen üyelerini şahit gösteri
yorum. Gündeme alınmasına mâni olan insansı
nız. Âdetim değil benim. Şahitlerimi Meclisten 
gösteriyorum. Evet, Başkanı da, üyeleri de söz
cüsü de buradadır. Onun için siz oturun. Ben 
herkesin künyesini okumuyorum, burada. 

BAŞKAN — Baykam, grup adına konuşun 
ve şahsiyat yapmayın. 

SUPHÎ BAYKAM (Devamla) — Ve sevgili 
arkadaşlarım.. (Gürültüler) Efendim, kafatası 
mı L . (Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin, devam edin; ce
vap vermeyin, efendim. 

SUPHÎ BAYKAM (Devamla) — Bu mem
lekette Atatürk milliyetçiliğinden başka bir 
milliyetçiliğin peşinde koşanların- hepsinin sonu 
hüsran olacaktır. (Bravo sesleri ve alkışlar) 
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Bu memlekette arkadaşlarım, buna inanan 

insanlar olarak, bu memlekette 29 milyon Türk'
ün yaşadığına inanan insanlar olarak vazife 
görüyoruz. Milliyetçiliğimiz bu anlamdadır. 
Zannederim Sayın Gümüşpala da kendi arka
daşlarından bir kısmının telkinlerine uymuş 
olarak, «otuz milyon insan af istiyor» diyerek 
Türkiye nüfusundan fazla bir rakam söylediler. 
Benim bildiğim kadar Turan'da, Moğolistan'da 
veya başka yerlerdeki Türkler, Türkiye nüfu
suna dâhil değildir. Onların, af isteyip isteme
dikleri hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. (Orta 
sıralardan, gülüşmeler) 

Bir diğer hususu daha söyliyeceğim. Adalet 
gazetesi, «Adalet Partisi mitinglerine, devam 
edilecektir» diye bugün, sekiz sütunluk bir 
manşetle ortaya çıkmıştır. Rize'de, Kayseri'de 
birtakım mitinglerin yapılacağını yazıyor. Sev
gili arkadaşlarım; memleketin içinde bulundu
ğu şartları görüyoruz. Vatandaşın, ümitsizlik 
içinde her hareket olduğu zaman, memlekette 
meydana gelen iktisadi krizin sarsıntı ve sıkın
tılarını biliyoruz. Huzur, huzur diye çırpmıyo
ruz, bu parlâmentonun hassasiyetini görüyor
sunuz. Sorumsuz bir teşekkül bu memlekette 
mitingler tertibediyor. Her parti yapsın aynı 
şeyi ve memlekette huzur olsun!.. 

KADRÎ EROĞAN (Urfa) — Mitingler 
yapılıyor ama parti yapmıyor. 

SUPHÎ BAYKAM (Devamla) — Evet, evet; 
O mitinglerde neler konuştuğunuzu buradan 
dinledik. O mitinglerde hangi huzuru savun
duğunuzu biliyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, intibaha gelelim. Sev
gili arkadaşlarım, bu memlekette sorumluluk
larımız • vardır. Eğer, Adalet Partisi şu kürsü
ye gelip söylediklerini tatbik eden bir parti ha
line gelmezse, ama böyle söyliyerek değil, şu
rada konuşan dört parti gibi konuşmazsa, ha
kikaten memlekette yemiş olduğu damga de
vam edecektir. 

Sevgili arkadaşlarım, dünyanın neresinde 
görülmüştür, bir memlekette bütün kaynaşma
lar; basınından, gençliğinden, muhalefetine ka
dar hepsi muhalefetin 'aleyhine yapılsın. Yer
yüzünde böyle bir memleket yok. Demokrasi 
tarihinde böyle bir memleket yok. Evet arka
daşlarım, her yerde bu nevi hareket ve nüma-

I yişlecin hedefi iktidarlardır, Türkiye'de muha-
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lefettir. Bunun mânası üzerinde düşünmelidir
ler. Ona komünist demek, bunu şunu söylemek, 
öbürüne para ile tutulmuş demek, çare değil
dir, merhem değildir, arkadaşlarım. 

Sevgili arkadaşlarım, sözlerimi topluyorum. 
Bu münakaşalar, bizi bir yere getirmelidir. 
2 Ekim hâdiselerinde, bütün bu sebepler üze
rinde durduktan sonra ben de söylemiştim, 
«gelin, bu bir mesut başlangıç olsun» demiştim. 
O zaman grup adına konuşmuştum. Hayır, teh
like geçer geçmez, işte tıpkı bugünü ve Senato
da geçmiş nıüzakerelerdeki günü düşününüz. 
Her gün bir politika takibetmek yoluna gidildi 
ve maalesef bugüne kadar bu memlekette bu 
mesut başlangıcı göremedik. 

Sevgili arkadaşlarım, Adalet Partisi açık, 
sarih ve net olacaktır, iftirayı bir yana bıraka
cağız. Bu istikametteki faaliyetler devam ede
mez. Anayasayı, meşru Anayasanın temellerini 
tahribetmeye kimsenin hakkı yoktur. Ne h mi
tinglerde, o konuşmaları yapmaya, ne o yazıları 
başmakaleler, diye yazmaya, ne orada, ne bu
rada bu nevi tahrikler ile memlekette vatan
daşları birbirine düşürecek istikamette, memle
keti bölecek istikamette faaliyet yapmaya hak
kınız yoktur. 

Adalet Partisi Anayasa teminatı altında bu
lunan bir siyasi organ olarak bu Anayasanın 
ruhuna, mânasına sadık olur. Arkadaşlarım 
bundan zarar görmezsiniz. Ama, öbüründen 
memleket de zarar görecek, herkes zarar göre
cek. Niçin bu istikamete gidiyoruz? Ne elde et
mek istediklerini burada açık konuşsalar, bu
raya geldikleri zaman, kongrelerinde, miting
lerinde 'tuttukları tempoları tutsalar, diyece
ğim ki, bir inançları vardır. Hayır, 'buraya 
geldi mi, artık hiçbir mesele kalmıyor. Dı
şardan tehlike geldiği zaman sövme, içeri ge
lindiği zaman öğme.. Bu politika bitmelidir. 
îçimiz dışımız bir olacak, hep beraber bu 
memleketin kaderinde rolü olan insanlar 
olarak çalınacağız. Muhalefette olmakla, mesu
liyetiniz daha az değildir. Bu memlekette mu
halefetin de, iktidarın da Anayasa muvacehe
sinde mesuliyeti aynıdır. Bu sebepledir ki, 
Cumhuriyet Halk Partisinin müsamahasını da
ha fazla suistimal etmekte hiçbir fayda olma
dığını, arkadaşlarıma bir kere daha hatırla
tıyorum. Bir Koalisyon Hükümeti, ayrı ayrı 
kütlelerin oylarını alarak gelmiş üç partiden 
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müteşekkil bir Koalisyon Hükümeti, bugün tek 
vücut bir Hükümet gibi, bu memlekette koalis
yon sarsıntısını hissettirmiyecek ölçüde bir 
anlayışı temsil eden bir iktidar olarak karşımı
za çıkıyor da, muhalefet olarak sanki vatan
daş huzurunu, vatandaşa çok görüyormuş gibi, 
bu istikâmette biz, her Allanın günü bu mem
leketi kazan gibi kaynatmak için ne müm
künse yapıyoruz. Arkadaşlarım, bu istikamette 
devanı etmeyiniz. Bu istikamette devamda yalnız 
felâket vardiT. t 

SOLDAN BÎR ÜYE — Teşekkür ederim. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bu isti

kâmette teşe'kkür faydasızdır. Teşekkürün ıbdr 
önemi yoktur. Ama, yolunuzu kendiniz tâ
yin ediniz, yolunuzu kendiniz seçiniz. Her 
gün bir kısım arkadaş aranızdan ayrılıyorsa 
bunun bir sebebi vardır. Bu istikamette 'doğru
yu gören arkadaşlarınızın her gün sizleri terk 
etmemesini istiyorsanız, toptan kütle olarak doğ
ru yola gidiniz. Bu memlekette 27 Mayısa, 
Atatürk devrimlerine ve demokrasiye bir kül 
olarak inanıyoruz. Kül olarak, bekçisi olarak 
vaizfe görmeye devam edeceğiz ve memleketin 
istikbalini hiç kimse kösteklemeye ve bu mem
leketin yarınını karartmaya, ona gölge düşür
meye muktedir ölaimıyacaktır, arakcl aşlarım. 
(Sağdan ve ortadan alkışlar.) 

TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Sataşma 
var, usul hakkında söz. istiyorum. 

SADÎ PEHLÎVANOftLU (Rize) — Söz is
tiyorum., 

ÎHSAN TOMBUŞ (Çorum) ~>: Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN —• (Muhterem arkadaşlar, iki ar-
kadaşımız, Sadi Pehlivanoğlu ve Turhan Bil
gin •arkadaşımız, Suphi Baykam arkadaşımızın 
sözlerinde şahıslarına mütevacoih sataşma ol
duğundan bahisle söz istemektedirler. (Yok 
canım sesleri) (Görüşülmekte olan mevzuun, 
Türkiye'nin iç politikasına taallûk etmesine 
ve iç politikada partide vazife almıış olan ar
kadaşların, o partinin tutumu ve faaliyeti bakı
mından ifade ettikleri bâzı sözler ve bâzı ha
reketler ileri sürülmüştür. Bunlar, bundan ev
velki toplantıda da arz ettiğim gibi, şahısla
rını şahsan tezyif ve tahkir mânasına söylen
miş sözler değildir. Bunlar partilerinin tutu
munu beyan sadedinde o partide mevki almış 
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olan 'arkadaşların, umumi toplantılarda söy
ledikleri sözleri burda 'beyandan ibarettir. 
Binaenaleyh, Başkanlık bu bakımdan şalisi 
bir taarruz mahiyetinde görınıemektödir Ken
dileri normal olarak söz istemişlerdir. Sıra
lan geldiği zaman verilecektir. 

ŞADI PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Usul 
'hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz yok. (Gü
rültüler.) 

Şimdi şu anda 'bir takrir gelmiştir. Vakit 
geciktiğinden dolayı görüşmelerin bugün saat 
11.00 e bırakılmasını istemektedir. Bu 'takriri 
okutacağım, oylıyacağım, tararınıza göre ha
reket edeceğiz. 

GÖKHAN EVLÎYAlOĞLU (Balıkesir) — 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanının sözü kayde
dilmiştir. Meclis müzakereye dev'ama karar 
verirse söz verileeetkir. 

Bayın Başkanlığa 
Vakit bir hayli ilerletmiştir. Bugün saat I I 

den itibaren devam etmek üzere genel görül
meye ara verilmesini arz ve teklif ederim. 

Gümüşane 
Ncmeddin Küçüker 

(13 olsun sesleri.) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, takriri oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmemiştir, müzakerelere devam edilecek
tir. 

Sayın arkadaşlar, soz şimdi Sayın İçişleri 
Bakanmmdır. Yalnız Adialet Partisi adına Gök
han Evliyaoğlu söz istemiş bulunuyor. Sayın 
Bakan söz sıralarını verebilirler mi, yoksa tekad-
düm edecekler mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BE-
KATA (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Konu
şacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÎÇÎŞLEftî BAKANI HIFZI OĞUZ BE-

KATA (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Pek muh
terem arkdaşlarım, bu kürsü, muayyen bir sevi
yenin altına düşemez. Bu kürsü, bu kadar cid
dî bir meselede bir muayyen seviyenin altında 
konuşan bir küçük münakaşa ile de kapananı az. 
O halde, meseleyi kendi mecrasının içine geti
rerek mütalâa etmek ve neticelere bağlamak lâ
zımdır. 
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Arkadaşlarım bir arkaya dönüp Samiin loca

sına baksınlar... Saat iki, her yer dolu. Bugün 
Meclisten girerken kapının önünde toplanmış 
bulunan gençleri, halkı gördünüz. Demek ki, her
kes Büyük Meclisten bir şey bekliyor. Bu bekle
nen şey, her hangi bir şahsın hâdiseleri mecrasın
dan çekip, bir seviyenin altında konuşması isti
kametinde hafife alınamaz. ' Böyle olunca, me
seleyi kendi istikametine getirebilmiş olmak ve hiç
bir cevap da vermemiş duruma düşmemek için, 
iki kelime söyleyip, arkadaşımızı biraz kendisine 
getirmeye davet edip, sonra mâruzâtıma geçece
ğim. 

Buradan konuşurken, hafızamda yanlış kalma
mışsa, iftira, ve saire gibi kelimeler kullandılar. 
Bu •kelimeler, muayyen bir ağırbaşlılık ve sorum
luluk taşıyan insanlara karşı sadece müfteriler 
tarafından kullanılabilir. (Orta sıralardan bravo 
sesleri, alkışlar) 

Bunu arzu etmiyerek söylüyorum. Kolay, ra
hat ve fakat mesıüiyetsiz konuşan kimselerin dil
lerine çok dikkatli olması lâzımdır. Burada sözle
rime başlarken her beyanım bir mesnede, bir ve
sikaya dayadığımı ifade etmiştim. Ciddî bir 
adam çıkar, «filân yanlıştır» der, tamam. Ben ak
sini ispat edemezsem hak kendisinindir. Ama, 
«doğru değildir, eğri değildir», dendiği takdirde, 
bu sadece sokak münakaşalarında belki bir değer 
taşıyabilir. Fakat bunların bar Meclis kürsüsün
de münakaşası söyleyeni hacil mevkie düşürür. 
Bunu bu suretle kaydettikten sonra, evvelâ ken
disine bir şey soracağım; Hükümlü Celâl Bayar'-
ıri elini öpmek için Kayseri'ye gitmiş midir? Git
memiş midir? (Ortadan «cevap ver» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza ede
lim, Bahtiyar Vural Bey, lütfen... 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA
CA (Devamla) — 24 Ocak 1963 te Kayseri'ye 
gdtmiş, ihtilâlin mahkûm ettiği hükümlü Ce
lâl Bayar'm elini öpmüştür. Şimdi bunu niçin 
söyledim? Geçmişte bu kadar angajedan bir 
kimsenin samimiyetten bahsetmeye hakkı yok
tur. (Ortadan bravo sesleri, alkışlar) 

Şimdi arkadaşlarım; bu suretle bir hâdi
seyi ifade ettikten sonra, kendi zikzaklarımı, 
kendi hayatının içinde mütalâa edip, muay
yen cüreti Yeni İstanbul Gazetesinin ötesine 
çıkarırsa ve bu'nu mesuliyetsiz kelimelerin al
tında, sorumluluğu ve Meclis müzakereleri
ni bir seviyenin altına düşürmeye asla razı 
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olmıyan insanları muhatap olarak yaparsa çok 
müşkül vaziyete düşebilir. Bu itibarla herkes 
kendi sırasının ötesine çıkmamalıdır. 

Şimdi arkadaşlarım, samimiyetten bahseden 
bir kimse için ölçüler aynı olmalı, falanın binası
na atılan taş meşru, kendisine atılan taş gayri-
meşru olmaz. İkisi de gayrimeşru olur. Halbuki 
bir başkasına atılan taşın müdafaasını yapıyor. 
Nerede?... Kendi gazetesinde ve bunu tabiî sayı
yor. Niçin?... Hükümlü Celâl Bayar tama
men cuç mahiyetindeki bir tezahüre tehammül 
edemiyen bir vatandaş penceresini açar, «Ne 
yapıyorsunuz» derse, bunun taş da başına 
atılır ve camı kırılır. Yeni istanbul Gazete
sinde makbul bir hâdisedir. Makbul diye neş
rediyorsunuz. Ama, bu hâdise ters çevrilir, bir 
reaksiyon halinde tecelli ederse bu, bir komü
nist hareketidir. Alalım şimdi başka bir isti
kametteki hâdiseyi; vaktiyle İzmir'deki De
mokrat İzmir Gazetesinin matbaası ve gaze
tesi yakıldığı, tahribedildiği zaman ben tesa
düfen aynı gün İzmir'de idim. Hükümet kuv
vetleri orada mesul şahıslarla teşriki mesai 
ederek, polislerin veya başka türlü kuvvet
lerin yardımlarını sağlıyarak yapılmış bir 
tahriptir. Bu, mahkeme zabıtları ve hüküm
leriyle sabittir (Soldan gürültüler «aynı şey
ler oluyor» sesleri) Şimdi, yeni bir suçun içi
ne girmeyin. Bugün böyle hâdiseler yoktur. 
Binaenaleyh, bu ikisi arasındaki farkı evve
lâ bir tesbit ediniz. 

Sonra bakınız birkaç şey daha söyliyeyim; 
ben, bir genç arkadaştır, cesaretlidir; (Orta
dan bir ses, «lise mezunudur») Fakat bu öl
çüde cüretli olduğunu bilmediğim içindir ki, 
demin söylediğim pasajlardan bâzıları, kendi
sine aidolduğu halde, ismini teşhir etmedim. 
Ama, bakıyorum ki, bir muayyen müsammaha 
çirkin tecavüzlere vesile olabiliyor. O halde, 
bir muayyen müsamahaya da demek ki, faz
la ihtiyaç yok. 

Şimdi, Bu 19 . . . tarihli Yeni İstanbul Ga
zetesindeki başlık : 

«Gökhan Evliyaoğlu, memleketimizin si
yasi mahkûmlar kalesi olması, Türkiye için 
leke teşkil etmektedir. Durum bir mesele ola
rak Birleşmiş Milletlere gelecektir.» Türki
ye'nin lekesi imiş, Türkiye içinde halledile-
miyormuş, Birleşmiş Milletlere gidiyormuş. 

5 . 4 . 1963 0 : 2 
(Ortadan gürültüler) Burada diyorlar ki, 25 
Mart tarihli yazıları, baş makaleleri : 

Böylece kendimi hazırlıyorum ve gazetele
ri okuyorum; «27 Mayısta makamından uzak
laştırılan ve istisnai bir mahkeme tarafından, 
mahkûm edilmiş bulunan eski Cumhurbaşkanı 
Celâl Bayar, normal hukuk nizamının şartla
rı gereğince sıhhi sebeplerden ötürü tahliye 
edildi» ve devam ediyor. 

Adalet Partisi flamaları olabilir, tezahüra
tı yapan halk yığınları arasında Adalet Par
tisi flamaları olabilir ama, olmamalı idi; ol
maması gerekirdi, olduğunu da zannetmiyo
ruz. Bu 24 Mart tarihli Zafer Gazetesinin bi
rinci sayfasıdır; belki, Yeni İstanbul'da çış-
mıştır. Bütün bu flamaların resmi var. Ben, 
kendileri belki böyle bir sual sorabilir diye 
büyük bir resmini de çıkarttım, hediye ede
yim. (Ortadan gülüşmeler) 

Şimdi, bu yazıda da sosyalizm, sosyal psi
koloji gibi sözleri kullanıyor. Bir kimse âlam-
se, «Ben âlimim demez.» Bir muayyen bilgi 
seviyesinin şüphesi insanı bu gibi kelimeleri 
yazıda, konuşmada sık sık kullandırır. (Orta
dan alkışlar), 

Şimdi arkadaşlarım; meseleyi, demin unut
tuğum bir vesikayı daha olkuyarak mecrasına 
getireceğim. 

«Adalet Partisi Başkanlığı; Sayın Bay... fa
lan. Eski Reisicumhurumuz muhterem Celâl 
Bayar 'm şereflerine partimiz tarafından 22 
Mart 1963 Cuma günü saat 20,00 de Turan Otel 
salonlarında verilecek yemeğe huzurunuzla şe
ref vermenizi saygı ile rica ederiz. Kayseri Ada
let Partisi İ l İdare Kurulu» imzalı, fotoğrafını 
takdim edeyim kendisine. Şimdi bu konulara 
kısa kısa dokunduktan ısonra; meseleyi bir nok
taya da ilişerek kendi mecrasına getireceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; Hürriyet Gazete
sinin 28 Mart 1963 tarihli nüshasından bir par
çayı okuyorum : Şinasi Osrma, Van Dyke'a «Bi
ze sormadan siz nasıl yardım yaparsınız» demiş. 
Şinasi Osma Amerikan misyon şefine, «Biz* A. 
P. olarak Türk milletinin % 80 niııi temsil et
mekteyiz. İktidar ve Hükümet milleti temsil 
edecek durumda değildir. Siz, milletin çoğunlu
ğunu teş'Ml eden 'bize sormadan nasıl yardım 
yaparsınız?» demiştir... (Ortadan «Ayıp ayıp» 
Lsesleri) Osınıa'nın Bu sözleri üzerine misyon şefi 
Dyke; «Biz Türk Hükümetini tanırız, ve ona 

89 — 



M. Meclisi B : 67 
yardım yaparız. Yardım yapalım mı diye Hü-
metten gayri hiç kimse ile konuşmayız» ceva
bım vermiş; bu görüşmeyi de Türk Hüküme
tine bildirmiştir. (Ortadan: «Vatan haini», ses
leri) (Soldan, ama «Hükümete bildirildi» ses
leri) Ama, Hükümete bildirilmiş diyorlar; Ibil-
dirilmişse üzerinde fazla durmıyayım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada bir 
hakikati dile getirdik. Bu hakikati istikameti
nin dışına çıkarım ak yanlış olur. Ne dedik 

1. 27 Mayıs inkarcılığı memlekete sirayet 
ettirilen bir propaganda vasıtası olarak kulla
nılmıştır. 

2. Yüksek Adalet Divanının kararları; 
gayrimeşru hale getirilmek istenmiştir. 

3. Millî Birlik Hükümetinin tasarruflarını 
gayrimeşru hale koymak için Millî Birlik Komi
tesine sistemli taarruzlarda bulunulmuştur, ve 
bulunulmaktadır. 

4. Demokrat Parti sorumlularına hayran
lık duyguları, bugünkü iktidarı ve 27 Mayıs 
devrimini çürütecek hale götürülmüştür. 

5. Af, bir atıfetin hududunu çoktan aştırıl
mış ve bir haksızlığın telâfisi haline getirilmiş, 

6. Demokrasi, bu memlekette yürümez ve 
«T.B.M.M. ne kadar zayıftır» sözü ve propagan
dası efkârı umumiyeye mal edilmek istenilmiş
tir. 

7. Din istismarcılığı, geçmişe benzer bir is
tikamete doğru yöneltilmiştir. 

8. Gençliğe, orduya saldırma 'hüner haline 
getirilmiş ve sonra memlekette bir siyasi kan 
düşmanlığı ve kan güdücülüğü, başlangıcı, zor
la birçok meselelerin halledilmesi istikametinde 
tahrikler elle tutulur, gözle görülür hale geti
rilmiş ve nihayet hükümlü Celâl Bayar'm kar
şılanması ile bütün bu hazırlıklar zirvesinde 
kendisini göstererek şu andaki duruma gelmi-
şizdir. Bundan çıkmanın yolu; buraya gelip, her 
hangi bir şekilde bir muayyen seviyenin altına 
düşüp, «iftiradır, yalandır, ve sairedir» gibi bu 
kürsüye yakışnııyan sözleri perde yaparak, me
seleyi bir edebiyat kılığında kapatmak mümkün 
değildir. Güç bir iş, bir parti için güç bir iş 
'kabul ediyorum. Ama, Türk Devletinin kaderi, 
Türk Milletinin huzuru, Türk vatanının selâ
meti Jkumar mevzuu olamaz. (Ortadan alkışlar) 

Şimdi, son hâdiseler hakkında Ankara Gar
nizon Komutanı Nuri Hazer Paşanın Genelkur-
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maya takdim ettiği rapordan birkaç pasaj oku
yacağım : 

J «Buradan dağılan talebelerden küçük bir 
I grup, Ziya Gökalp Caddesinden Cebeci istikame-
i tinde okullarına giderlerken, Adalet Partisi bi

nası önünde bulunan ve evvelden hazırlanmış, 
elleri sopalı, taşlı, demirli bir grup, talebe top
luluğuna saldırarak dövmeye başlamışlar ve ta
lebelerden bir kısmım yaralamışlardır.» 

ADALET PARTİLİ BÎR MİLLETVEKİLİ 
— («Vallahi yalan») (Soldan, vali mi? ses
leri) 

Şimdi, bu, Ankara Valisi değil; Garnizon 
Kumandam Nuri Hazer Paşanın raporundan... 
«Bu hâdiseyi haber alan Garnizon Kumandanı 
yanma bâzı birlik kumandanlarını alarak...» 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Olduğunuz yerden konuşmayın 
arkadaşlar... 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(Devamla) — «Hâdiseyi haber alan Garnizon 
Kumandam bâzı birlik kumandanlarını yanma 
alarak Adalet Partisi binasına gitmiş ve Adalet 
Partisi Başkanını ziyaret etmiş ve kendileriyle 
görüşmüştür. Bu -görüşmede Garnizon Kuman-
danlığmca kendilerine, (biz, sizin can ve mal 
emniyetinizi korumak üzere emniyet kuvvetle
riyle birlikte vazife aldık. Talebeyi tahrik su
retiyle vazifemizi güçleştirmeyin) denmiş. Bu 
esnada odada bulunanlar, Adalet Partiden 
Gümüşpala, Mehmet Ali Aytaş, Kadri Eroğan, 
Cevat önder, Şinasi Osma seçilebilmiştir. Bu şa
hısların mukabelesi şöyle olmuştur : (Hükümet 
âcizdir. Anayasa çiğneniyor. Bizi korumak is
temiyorlar ve bu niyette de değiller). Garnizon 
Komutanlığınca, bunlara verilen cevapta (biraz 
evvel Dahiliye Bakanının yanında idim, kendisi 
can ve mal emniyetinin mutlaka korunmasını 
bilhassa rica etti. Ben bu hususta kendisinin 
çok samimî olduğunu gördüm, ben de aynı ka
naatteyim, ve sözlerimde samimiyim. Sizin can 
ve mal emniyetinizi korumak için mümkün olan 
her tertibi alacağım; siz yalnız talebeyi tahrik 
ederek vazifemizi güçleştirmeyin) denmiştir. 
Buna rağmen A.P. liler, evvelki düşüncelerin
de ısrar etmişlerdir. 

Ayrıca (biz 20 milyon insanı temsil ediyo
ruz; şu anda istersek birkaç bin kişi getirir 
buna mukabele ederiz. Adapazarı, Bursa ve iz-
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mir'den aldığımız telgraflarda, buraya yardıma 
hazır olduklarını bildiriyorlar. Biz istersek bun
ların hakkından derhal geliriz) dediler. Adalet 
Partisi Başkanının odasından ayrılırken, son 
olarak kendilerine (talebeyi tahrik etmeyin, 
vazifemizi güçleştirmeyin) tavsiyesinde bulu
nulmuştur. Bu sırada Parti Başkanı odasından 
çıkan bir A.P. li, salondaki diğer A.P. li arka
daşlarına, çok rica ederim, tahrik edici vazi
yetlerde bulunmıyalım. Partiyi müşkül duruma 
sokmıyalım. Eğer tahriklere devam edecekse
niz size ihtiyacımız yok. Binayı terk edin) diye 
hitabetti. 

Buna karşılık olarak, Adalet Partili Şinasi 
Osma; (yahu neden böyle konuşuyorsun, bu iş 
nerde kopacaksa orada kopsun. Şimdi telefon et
sem, iki bin kişi derhal toplıyarak dışardaki gü
ruhu dağıtırım. Pilâvdan dönenin kaşığı kırılsın. 
(Soldan, yalan yalan sesleri) Âciz ve iktidarsız 
Hükümetin yapamadığını ben pekâlâ yaparım.) 
Buna mukabil 229 ncu Piyade Alayı Kuman
danı kendisine hitabederek, (Şinasi Bey, neden 
böyle tahrik edici şekilde konuşuyorsun? Bu söz
leri size yakıştırmadım) dedi. Ve bu sırada Gar
nizon Kumandanı Adalet Partililerin yanından 
çıkarak, oradaki subaylariyle binayı terk etmiş
lerdir.» 

Şimdi önemi olduğu için izninizi rica edece
ğim, bir iki küçük noktayı daha arz edeyim. 

Saat 17,00 de yeni Zafer âbidesinin önünde 
toplanan talebe topluluğu 27 Mayıs ve Anayasa
ya karşı olanları tel'in eder konuşmalar yaptık
tan sonra, Atatürk Bulvarından Bakanlıklar isti
kametine yürüyüşe geçmiş, askerî kuvvetler Ziya 
Gökalp caddesini kapatmış olduğu için yürüyüş 
Hürriyet Meydanında duraklamış ve bir şey ya-
pamıyacağma kaani olarak talebe topluluğu da
ğılma istidadı göstermek üzere iken Adalet Par
tisi binası önünde toplanmış bulunan, ellerinde 
cop, sopa, demir, şiş, muşta, eğe, tornavida ve 
hortum parçası gibi alâtı ceriha olan alkollü bine 
yakın bir topluluk talebeye «komünist, komünist, 
Adalet Partisi çok yaşa» diye bağırmaya başla
mışlardır. Emniyet birliklerinin başında bulunan 
subaylar kendilerine susmalarını ihtar etmişler 
ve ellerindeki sopaları almak istemişlerdir. Bu 
durum karşısında topluluk subaylara da hücum 
etmeye yeltenmişlerse de, subayların topluca ha
reketi üzerine bunların büyük bir kısmı dağıl
mış ve bir kısmı da Adalet Partisi binasına kaç-
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mışlardır. Ellerindeki soparlarla, kendilerini tes
kin eden ve dağıtan subaylara, taarruza yeltenen 
A. P. li topluluk karşısında gençlik galeyana gel
miş, barikatı, diğer yan sokaklardan kaymak su
retiyle aşmış ve âni olarak parti binası önü tale
beyle dolmuş ve parti binasına hücuma başlamış
lardır. Parti binasının ve içindekilerin korunması 
için kapının önünde tertibat alınmış ve motorlu 
vasıtalarla bir barikat tesis edilerek talebenin 
parti binasına karşı hareketleri önlenmiştir. 

Saat 20,20 de parti binasındaki bir zat, Meh
met Ali Aytaş ve arkadaşları tarafından tehlike
nin zail olduğu bildirildiği için çıkmak istedik
lerini söylemiş ve kısa bir süre sonra bir kısım 
partililer parti binasını teker teker terk etmişler
dir. Çıkanların, orada bulunan halk tarafından 
yuhalanması üzerine bir kısım Adalet Partilinin 
mukabelede bulunması, bunların halk tarafından 
tartaklanmasına sebebolmuştur. Subaylar tara
fından zorla halkın elinden kurtarılan bâzı Ada
let Partililer de halkı ve subayları tahrik etmek 
cihetine gitmişlerse de, yine görevli subaylar ta
rafından bu hareketlerine mâni olunmuştur. 
Parti binasını terk edenlerden Ethem Menemen-
cioğlu kapının önündeki emniyet görevinde bulu
nan subaylara ters ters bakarak, «eşek oğlu eşek
ler» diye küfür etmiş, bunun üzerine genç subay
lardan birkaçı kendisini tartaklamışlardır. (Sol
dan, «yalan, yalan» sesleri). Raporu okuyorum. 
İşinize gelenlere doğru, gelmiyenlere hayır di
yorsunuz. 

Şimdi raporun hükümlerle alâkalı netice kıs
mı : 

1. Ankara'daki 5 günlük olayların sebepleri 
şöyle özetlenebilir. 

a) Hükümlü Celâl Bayar'm Ankara'ya ge
lişini bahane ederek, Adalet Partisinin büyük bir 
gövde gösterisi yapmak istemesi. 

b) Adalet Partililerin talebeye karşı «komü
nist» diye bağırmaları, tahrik edici ve müsteh
cen işaretlerde bulunmaları ve bâzı şahısları sar
hoş ederek sopa, boru, tornavida ile teçhiz ede
rek talebelere saldırmaları, 

e) Bâzı Adalet Partililerin subaylara karşı 
saldırın aya yeltenmeleri, 

Garnizon Komutanlığı vilâyet tarafından ya
pılan istekleri yerine getirmiş, bu suretle birçok 
Adalet Partililerin hayatı kurtarılmıştır. 
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Şimdi arkadaşlarım, bu hâdiseleri mecrasına 

getirmek için son parçayı okudum. Adalet Parti
lilere düşen bir büyük memleket meselesi var. 
Güç bir mesele ama, yapmaya mecburdurlar. 
Ya bütün bu işlenmiş olan hareketleri toptan 
benimserler, bu bir yoldur; ya bu hareketleri 
benimsemezler. İkinci bir yoldur. Ve ona göre 
tavırlarını tâyin ederler. Bu bizim uğrunda 
çok şey göze aldığımız demokratik düzenin de
vamının, memleket huzurunun şartı olduğu ka
dar, memleketin bugünün badirelerinden kurta
rılması ve geleceğinin teminata bağlanmasının 
da şartıdır. Bu idrakin ötesine çıkıp bu kürsü
nün icabettirdiği ağırlıkları unutup, memleke
tin içinde bulunduğu şartları hor görüp sadece 
bu küçük birkaç günü geçiştirmekle ilgili her 
hareket geri tepecektir. Bu geri tepmenin mesu
liyeti Hükümete ait değildir. (Ortadan bravo 
sesleri.) 

İçinde bulunduğumuz şartları bir idrak nok
tasına daha götürmek istiyorum. Bir devrim 
yapılmış, üzerinde iki sene geçmiş, bir Anaya
sa ile tescil edilmiş, yeni bir hukuk düzeni ku
rulmuş. Son hâdiseler göstermiş ve isbat et
miştir ki, birçok zararlar görülmüş, birçok ders
ler alınmış ve fakat bir hakikat belirmiştir. 
Devrimin sahibi, milletin çoğunluğu, Devrimi 
yapanlar, devrimin bekçisi, yani 27 Mayıs, bu 
hâdiselerinden çok daha kuvvetli çıkmıştır. (Or
tadan bravo sesleri, alkışlar.)' O halde şimdi 
ben kendilerine tabiî bir sosyoloji kaidesini ha
tırlatayım. (Ortadan, gülüşmeler.) Bir-büyük 
inkılâbı yapan bütün kuvvetler, onun sahibi di
ri ve zinde. Bir millet onu benimsemiş, Anaya
sa ile tescil etmiş. Üç kişi çıkacak üç köyde, 
kazada bir gazetede veya şurada, burada miting 
meydanında, bu koca hareketi al aşağı edecek 
ve bunun hiçbir reaksiyonu olmıyacak... İşte sos
yolojik kaideye aykırı olan budur. (Ortadan, 
bravo sesleri.) 

Şimdi arkadaşlar, meseleleri hafife almıya-
lım. Sorumluluk taşıyan ve sözlerinin' ağırlığı 
olan bir insan olarak ifadeye mecburum. Bir Bü
yük Meclisin karşısında meseleleri küçülterek, 
edebiyat yaparak veya bugünü kurtarmanın 
bir yolunu bularak kaçmak mümkün değildir. 
Bu hâdiseyi bütün ağırlığiyle mütalâa ederek, 
onun sorumluluğunu kendi içlerinde görerek, ze
vahiri kurtarmak için gazetede «mitingler ya
pılacak» diye gözdağı verme yolunu bir tarafa 
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bırakıp, hâdiseyi' ciddî olarak ele alıp, bunun 
içinde Adalet Partisi şerefiyle, şaniyle bir istik
bal sorumluluğunun bütün hususiyetlerini id
rak ederek bir çareyi kendisi bulmalıdır. Bu 
çareyi bulmazsa, bundan sonra gelecek ahvalin 
tek sorumlumu Adalet Partisidir. (Orta kısım
dan bravo sesleri, alkışlar.) Huzurunuzda ay
rılırken, örtbas edilemiyecek bir büyük millî hâ
disenin ta karşısında olduğumuzu ve bu ciddi
yetle ele almamız lâzımgeldiğini arkadaşlarıma 
hatırlatırım. Milletin karşısındayız, Meclisin 
karşısındayız, vicdanımızın karşısındayız, mah
kemelerin karşısındayız. Bütün bunların heye
ti umumiyesinin karşısından birkaç edebiyat 
sözü, veya bugünü geçiştirme telâşı ile yaka
larımızı kurtaramayız. Saygılarımı arz ederim. 
(Ortadan, sürekli alkışlar, bravo sesleri.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, iki takrir gelmiş
tir, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Oturumun 6 . 4 . 1963 günü saat 15 e bıra

kılmasını arz ederiz. 
Van Mardin 

Şükrü Kösereisoğlu Esat Kemal Aybar 

Yüksek Başkanlığa 
Vakit gecikmiş olduğundan müzakerelerin 

bugün saat onbeşe bırakılmasını arz ve teklif 
eylerim. 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Maraş) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul diye söz veremem. Usul 
diye bir şey yok. Takrir kabul edilmezse söz 
veririm.. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul mevzuu yok, takrir gel
miştir, oylıyacağım. 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Maraş) — Bir Mil
let Meclisi Başkanı ki... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Milet Meclisi Başkanı vazifesi* 
ni bilir, İçtüzüğü çok iyi bilir ve onu tatbik 
eder. 

KEMAL ©AĞCIOĞLU (Devamla) — Usul 
hakkında birkaç 'kellime söyliyeceğim. 
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'BAŞKAN — Usul meselesi yok, kelime me

selesi de yok efendim. Müzakerelerin yarma 
•bırakılmasına dair takrir gelmiştir, okutup 
oylıyacağım. Okutuyorum. 

(Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun öner
gesi tekrar okundu.) 

(Van .Milletvekili Şükrü Kösereîs'oğLu ve 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybariın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde Kemal Bağcı-
oğlu, buyurun. 'Sözlerinizi yalnız takririn mev-

- zuuna in'hisar ettirmenizi rica edeceğim. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — ikazını

za teşekkür ederim. Ben de aynı mevzu üzerin
de duracağım. 

Mu'hterem arkadaşlar; maruzatım bu Mec
lisin içtüzük ve Anayasa kaidelerine riayetle 
müzakerelerin cereyan etmesi mevzuunda idi. 
Usul hakkında mâruzâtta bulunma imkânı ve
rilmediği 'için, takririn aleyhinde aynı kanaa
timi izihar etmek fırsatını elde ettiğim için 
bahtiyarım. 

Arkadaşlar, biraz önce Muhterem Dahiliye 
Vekili konuşmadan önce bir takrir okundu ve 
ondan sonra muhterem Riyaset takriri reye 
koymadan önce Adalet Partisi Grupu adına 
Gökhan Evliyaoğlu ve Dahiliye Vekili söz is
tediler. Onlara söz vereceğim, takriri de oy
lıyacağım dediler. Takriri oyladılar. Muhte
rem Heyetiniz bu takrirleri reddetti. (Orta
dan : «reddetmedi» sesleri) Reddetti efendim, 
müsaade buyurun maruzatımı tamamlıyayım. 

Şimdi, bu takrir reddedildikten sonra Ana
yasa ve içtüzük hükümlerine göre en az altı 
kişi konuşmadan yeni bir takrir oylanamazdı. 
Muhterem Bakan konuştuktan sonra, bir tak
tikle Adalet Partisi sözcüsüne söz verilmeyip 
bir başka takririn oylanması Anayasaya aykı
rıdır. Riyaset Makamı Anayasa ve İçtüzüğü 
çiğnemektedir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usul 
hakkında bir müzakere açmıyorum. Kemal Bağ-
cıoğlu arkadaşımızın sözleri içtüzüğe tamamen 
aykırıdır. Bir takrir gelmiştir ve görüşmele-

, rin, vaktin geciktiğinden dolayı bugün öğle
den sonra saat 15 e talikini istemektedir, bu 
mevzuda karar alındıktan sonra, Dahiliye Ve
kili konuştuktan sonra tekrar iki takrir .gel
miştir. Riyaset bu takrirleri oya koymakla mü
kellefti. İçtüzükte, bahsettikleri gibi, 6 kişi ko-
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I nuşmadan tekrar oya konamaz, diye bir hüküm 

yoktur. Kendileri Anayasa Komisyonu üyesidir, 
tetkik buyurmaları ve bilmeleri lâzımdır. Ri
yaset içtüzük hükümlerine harfiyen riayet et
mektedir. 

Şimdi takriri oylarınıza sunuyorum... 
(Esat Kemal Aybar ve Şükrü Kösereisoğlu 

ayağa kalkarak, takrirlerimizi geri alıyoruz, 
diye seslendiler.) Takrir sahipleri takrirlerini 
>geri aldıklarına ıgöre müzakereye devam ediyo
ruz. 

Söz sırası Adalet Partisi Orupu adına Gök
han Evliyaoğlu'nundur, buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA GÖK
HAN EVLlYAOĞLU (Balıkesir) — Şu anda 
takrirlerini geri almak suretiyle yeniden konuş
ma fırsatı veren arkadaşlarıma çok teşekkür ede
rim. Çünkü bu anda konuşmakta ve Türk milleti
ne niyabet eden Büyük Meclise bir durumu açık
lamakta büyük fayda mülâhaza ettik. Daha ev
velki konuşmamda burada Hükümet sözcülerinin 
bu Meclis sanki bir teşriî Meclis değil de bir ka
za organıymış gibi ithamlarda bulunulduğunu, 
iddianameler okunduğunu ve hükme varıldığını 
ve kapıdan çıkınca bu hükmün infaz edilebilece
ği ihtimalini söylemiştim. Bu ihtimalle kapının 
önünde karşı karşıya geldiğimi ve Tabiî Sena
törlerden Mucip Ataklı ve Haydar Tunçkanat ta
rafından tecavüze uğramış bulunduğumu Türk 
milletine ilân ediyorum. 

FAHlR GlRlTLlOĞLU (Edirne) — Elleri 
sağ olsun. Allah belânı versin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Girit-
lioğlu. Sükûneti muhafaza edelim efendim. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Al-
nımdaki bu yarayı hayatımın en büyük ve en şe
refli hâtıralarımdan biri olarak saklıyacağım. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade buyurun, 
tahrik edici konuşmayın. Siz de sükûtu muhafaza 
edin. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Bu
rada C. H. P. Grupu adına konuşan Suphi Bey, 
o bize küçük ismimizle- lıitabetmek nezaketsizli
ğini gösterdi ama biz bunu yapamayız, terbiye
miz müsait değil. 

Suphi Beyefendinin partimize yönelttiği ten-
kidler arasında büyük şahsiyat yapmıştır, bah-

I settiği hâdiselerde Cumhuriyet gazetesu nümayiş-
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leri dolayısiyle söylediği şeyin tamamen yalan ol
duğunu, bu hâdiselerden daha önce bahsettiğim 
halde o zamanki hâdiselere adı karışan ve bizzat 
Suphi Beyin takımı tarafından omuzlanarak 
Cumhuriyet gazetesi önüne götürülen eski C. II. 
P. Eize Milletvekillerinden Fahri Kurtuluş Bey
den, o hâdiseyi konuştuktan sonra aldığım mek
tubun suretim okuyorum : 

«Gökhan Bey kardeşim; Mecliste Cumhuriyet 
gazetesi aleyhindeki nümayişler hakkında yaptı
ğınız konuşmayı gazetelerden okudum. Hâdisele
ri unutmamışsınız. Aynen anlattığınız gibidir. Si
ze bu olayları anlatan, «iç yüzlerini açıyorum» ad
lı bitabımı gönderiyorum, gerekirse ilâve not
lar yapacağım. Selâmlar.» Rize Milletvekili Fahri 
Kurtuluş, bu kitapta Suphi B'eyin o zamanki ma
ceralarını artık Meclisinizde değil, fakat yapaca
ğımız bir basın toplantısında burada yapılan it
hamları ve hangi nümayişlerde bulunduğunu re-
simleriyle gazetelere takdim edeceğiz. Birkaç 
gün sonra bütün Türkiye okuyacaktır. 

Atatürk'çülük meselesi mevzuunda yine Sup
hi Beyefendi tarafından birtakım ithamlara uğ
radım. (Grup adına konuşuyorsun, şahsiyat yap
ma, sesleri) Grup adına yapılan konuşmalarda 
şahsiyat yapıldığı için aynı şekilde grup adına 
cevaplandırıyorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
GÖKHAN EVLlYAOĞLU (Devamla) — 

Grup adına yapılan konuşmalarda uğradığım bâ
zı şeyleri yine grup adına cevaplandırıyorum. 
Yalnız arkadaşımıza şunu söylerim; beni antike-
malkmle itham edecek adam anasının karnından 
şu bakımdan doğmamıştır : Bugün bile radyoda 
şiir saatlerinde Şair Behçet Kemal Çağlar her 
zaman benim Atatürk için yazdığım şiirlerimi 
okumaktadır. Suphi Bey bilmiyor]arsa bir daha 
dinlemesini ve kendisiyle karşılaştırılmasını te
menni ederim. Bu arada yine zaman zaman han
gi muhitlerden geldiği pek anlaşılmıyan fakat 
Sovyet Bloku tarafından zaman zaman Kennedy'e 
de izafe edilen birtakım ithamlarla karşılaşıyoruz. 
Faşistlik, gericilik ve kafatasçılık. Ben kafatasçı 
olmadığımı ama kafanın muhtevasına çok ehem
miyet verdiğimi zaman zaman söylemişimdir. Yal
nız arkadaşlar, bana kafatasçılık itham eden ar
kadaşların mutlaka kafatasl arından zoru oldukla
rına da inanıyorum. 

Yine bir yalan icabı, Menderes devrinde yap
tığım hareketlerden yazdığım yazılardan" bahset -
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ti. Yalandır. 27 Mayısa kadar gazetelerde tek bir 
siyasi makale yazmamışımdır. 27 Mayısa kadar 
gazetelerde sadece sanat kronikleri yapmışımdır. 
Bir tek siyasi makalem yoktur. Ben Demokrat 
Partiye de kayıtlı değilim. Sadece Demokrat 
Partinin çıkardığı bir gazetede teknik sekreter 
ve yazı işleri müdürü olarak çalışmış bir arkada
şınızım. O zaman benimle beraber çalışan arka
daşlarımın bir tanesi şimdi Cumhuriyet gazetesi 
Yazı işleri Müdürüdür. Bir tanesi başka gazete
nin yazı işleri müdürüdür. Bir tanesi diğer gaze
tede istihbarat şefidir. Bütün arkadaşlar gazete
lerde muayyen zamanlarda teknik servislerde ça
lışırlar. Bunun Demokrat Partiye bağlı olmakla 
bir münasebeti yoktur arkadaşlar. 

Parti grupu sözcüsü arkadaşımız yine demin
den beri izahını yapmaya çalıştığımız gibi mese
leyi yine 27 Mayısa getirdi ve yine kendisine gö
re bir 27 Mayıs anlayışı ortaya koydu, yine bu 
anlayışın istismarını ve imtiyazını nezdinde top
layarak yine bize hücum etmek istedi. Bunu ni
çin yapıyorlar? Bir kere ortaya koyalım arkadaş
lar. Bunu şunun için yapıyorlar; bunu yapmaz
larsa ellerinde, karşılarındaki muhalefeti oyalıya-
cak başka bir mesnetleri kalmıyacaktır. Onun için 
siz ne kadar söylerseniz, ne kadar Anayasa diba
cesine sadık olduğunuzu ilân etseniz ille de bunun 
aksiyle karşınıza çıkacaklar. Çünkü karşılarında
ki muhalefetin Türkiye'nin gerçeklerine bağlı, 
medeni âlemin dikkatini üzerinde toplıyan muha
lefet grupunu başka türlü yıpratma çareleri el
lerinde yoktur. Yalnız şunu da C. H. P. Grupu 
Sözcüsü ortaya koymuştur; senelerden beri, Halk 
Partisi iktidara geldiği müddetçe bile kendisini 
daima muhalefette zanneden ve memleketin büyük 
ekseriyetine karşı daima kendisini müdafaa etmek 
durumunda kalmıştır. Demek oluyor ki, C. H. P. 
hayatı boyunca ebedî muhalefet partisi olmaktan 
kurtulamıyacaktır. 

Yine burada arkadaşlarımız, gazetelerin ha
berlerinden bahsederek, gazetelerin sahiplerini 
ve dolayısiyle parti mensubu arkadaşlarımızı ve 
bu arada bendenizi itham etmek istiyorlar. Ar
kadaşlarıma biliniyorlarsa hatırlatırım. Gazete
cilik, haber ve görüş yayma sanatıdır, imzaları 
olan arkadaşlar ancak görüşlerinden dolayı it
ham edilebilirler. Fakat bir gazete bir haberi 
verdi diye, o haberi verdiğinden dolayı kınana
maz. Bu beynelmilel teammüldür. Bunun aksini 
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düşünmek, basın hürriyeti zihniyetine karsı ol
mak demekti r. 

Şimdi arkadaşlar, burada. "Hükümet kanadın
dan »'elen bütün ithamlar bizi imzasız, mahkeme 
hükmüne bağlanmış birtakım zabıtlarla itham et
mek yoluna gitmektedirler. Biz bunların karsısın
da şu sesle çıkıyoruz. Diyoruz ki, bunu bir Yüksek 
Teşriî Meclise böyle içtirmeyiniz. Bizi mahkeme
ye veriniz, kanunları işletiniz. Çünkü biz bağım
sız Türk hâkiminin karşısında sizin karşınızda 
olduğundan kendimizi daha çok hür, daha çok 
emin hissetmekteyiz. Bir an geciktirmeden hak
kımızdaki bütün ithamlarınıza göre dâva açıl
masını talebediyoruz. (Sağdan, alkışlar) Ancak 
bu Hükümetin zihniyeti, göreceksiniz bunu yap-
mıyacaktır. Çünkü bunu birkaç kere yapmamış
tır. Çünkü bunu meselâ 22 Şubat hâdisesinden 
sonra da yapmamıştır. Yalnız itham etmiştir. 
22 Şubatta tasfiye edilen askerler; «bizi mahke
meye verin, söyliyeceğimiz şeyler var» demişler
dir, verilmemişlerdir. Şunun için vcrilmemişlm--
dir : Çünkü mahkemeye verilirlerse, sonunda 
bir hüküm tecelli edecek. Ya beraet hükmü ve
rilecek, ya mesele meydana çıkacak. O zaman it
ham silâhları meydana çıkacak. Halbuki bu Hü
kümetin, bu kanatların zihniyeti sonuna kadar 
itham ve töhmet altında bulundurmak, döne dö
ne bunu kullanmak, döne döne bunu istismar 
etmektir. Aynı şeyi şimdi bize yapmak istiyor
lar. Bu ellerindeki karakol zabıtlarını bu, köy
de onbaşılar tarafından tutulmuş olan zabıtla
rı bir mahkeme hükmüne bağlamak cesaretini 
göstermeden kendilerinden tekrar ediyoruz, dai
ma A. P. hakkında bir itham vesilesi olarak 
kullanmak üzere muhafaza edeceklerdir. Mğer 
Anayasaya bağlı bir Hükümet iseler, Anayasayı 
ve kanunları işletsinler, mahkemeye açık alınla 
çıkmaya bütün arkadaş kadrosu olarak hepimiz 
hazırız.Vermezlersc, bu mahkemeler açılmazsa, 
bu adlî tahkikat yapılmazsa tarih, millet, vicdan 
ve Tanrı huzurunda daima bir müfteri Hükümet 
olarak kalacaklardır. (Soldan bravo sesleri al
kışlar, ortadan gürültüler) 

Burada, yine tıpkı o işte, imzasız zabıtlar 
gibi, birtakım iddialarla yine birtakım arkadaş
larımız suçlandırıldı. Wandike hâdisesi dola-
yısiyle Şinasi Osnıa arkadaşımıza bir Dahiliye 
Vekili, efkârı umumiyede cereyan eden hâdise
leri, bizzat Başbakan Yrdımcısı tarafından tek-
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zibedilmiş olan haberi, tekzibedilmemiş ciheti 
ile huzurunuza getirmek gafletini gösterdi, iş
te Wandike'tan kendi fikrini taşıyan Şinasi Os-
ma'ya gönderilen mektup. Okuyabilenler var
sa bunu da okurlar. «Hâdise tamamen sizin 
yazdığınız gibidir, tahrif edilmiştir» diyor ve 
Dahiliye Vekilinin bugünkü sözlerini bir kere 
daha itham etmiş oluyor. (Soldan alkışlar) 
Bunlardan şunun için üzülüyoruz arkadaşlar; 
burada kavga etmişiz, bir yumruk yemişim, dı
şarıda bir tekme yemişim. Mühim değil, kati
yen mühim değil.. Ve dışarıda tehdidediliyo-
i'iım, «Ali Kemal'in akibetine benziyecek senin 
â ki betin» deniliyor. Arkadaşlar, ben ölümü 
bir problem olarak görmüyorum. Çoktan be
nim için bir problem olmaktan çıkmış, benim 
için ve bütün arkadaşlarım için. 

Yalnız, beni Ali Kemal'in âkibotiyle itham 
eden bu beyleri, eğer birgün başıma bu türlü 
akibet gelirse, başka suçlu aranmaması için şim
di tesbit ettiriyorum. Kaldı ki, bunlara ehemmi
yet veren bir insan olsaydım, sokaklarda dağıtı
lan ve hâlâ failleri ele geçmiyen M. D. O beyan
namelerinin, yahut hezeyannamelerinin imha lis
telerinin ilk ismiyim. Bununla da hayatım bo
yunca iftihar edeceğim. Ve bu yolda öldürülür-
sem, bir milletvekili olarak, milletimin, beni se
çerek bu kürsüye gönderdiği halde, bu şerefli 
mevkide öldürülürsem çocuğuma kalacak bun
dan daha şerefli bir hatıra da olmıyacaktır (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar) 

Adalet Partisine yapılan hücumlar haksız
dır. Adalet Partisinin bugünkü kadrosu, kimse
nin bilmek istemediği şekilde büyük bir vatan
severlik içindedir. O da şudur : Tekrar ediyo
rum; Türkiye'de sahipsiz kalmış efkârı umumi
ye! er vardır. Halkın tezahürleri münevverinki 
gibi değildir. Bizim münevver insanlar olarak 
bâzı efkârı umumiye hâdiselerine süzgeç oldu
ğumuz bir hakikattir. Eğer bu baraj yıkılacak 
olursa, böyle kalmaz memleket. Tekrar ediyo
rum, durduran Hükümet değildir. Halkı durdu
ran biziz arkadaşlar, halkın çok sevdiği insanlar. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar) (Ortadan gürül
tüler, gülüşmeler) Eğer biz durdurmazsak (Orta 
sıralardan şiddetli gürültüler ve «in aşağı» ses
leri) Beni buradan indirecek kimse doğmadı da
ha. (Orta sıralardan şiddetli gürültüler ve in 
aşağı sesleri) Beni buradan, milletimin gönder-
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diği bu yerden hiçbir meşru kuvvet aşağı indire-
mez, hiçbir meşru kuvvet aşağı indiremez. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Reis 
Bey, grupu adına mı konuşuyor. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Grupum adına konuşuyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun müdahale et
meyin arkadaşlar. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Eğer bizim vatanseverliğimiz olmasa Türkiye'
nin iki büyük şehrinde cereyan eden hâdiselerin, 
Türkiye'nin bütün vatan sathındaki aksülame-
lini kimse durduramaz. Bunu iyi biliniz. (Or
tadan şiddetli gürültüler) 

Bu arada, elimize gelmiş bir vesikayı daha 
takdim etmek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Evliyaoğlu rica ediyorum. 
Tahrik edici şe'kilde konuşmayın. 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) - * 

'Tahnik edici şekilde konuşmuyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum. 

Ta'hrik edici şekilde konuşmaya devam ederse
niz, sözünü keseceğim. Grup adına konuşu
yorsunuz, burada. Grupun fikirlerini ifade 
'edin. (Tahrik edici şekilde konuşmayın'. (Sol
dan gürültüler, karşılıklı konuşmalar) 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLÜ (Devamla) — 
Grupum. adına konuşuyorum, grupumun fikir
lerini ifade ediyorum. Arkad'aşlar müsaade 
buyurmuyorlar. 

(BAŞKAN — Tahrik edecek şekilde konuş
mamanızı rica ediyorum. Aşağıda oturan ar
kadaşlardan, hatibin ıs'özüııü kesmem elerini rica 
ediyorum. (Sadet dışına çıkıyor sesleri) Ken
dileri sadet dışına çıkarsa veya sözleri Meclis 
kürsüsünden iifade edilecek sözler malhiy'etünde 
olmazsa' Riyaset susturmasını bilir. Sizlerden' 
de rica ediyorum arkadaşlar. 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU ('Davamla) — 
Şimdi arkadaşlar, maalesef yine Hükümet söz
cülerinin ve parti sözcülerinin Adalet Partisin
deki silâh deposu hakkında ilân 'etti'klerü ve 
neşrettikleri o gülünç resmin üzerine dönmek 
istiyorum. Savcılık tarafından fes'biti delâil 
yapıldıktan sonra ele geçen listenin 'hakikati 
şudur :'l ustura, 1 tornavida, ağızlı çakı bıça
ğı, ağaç, testeresi 'bir aded, bıir kâğıt kesecek, 
iki aded 'baston, lâstik boru, ağaç sopa, 10 aded 
demir çubuk, 25 'gram kırmızı Mber, ekrne'k 
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bıçağı bir aded, bir aded muşta, Tl.4'5 çapında 
mermi değil, mermi kovanı, demir rende, iki 
ağızlı bir aded bıçak, 'bir çakı, bir pergel. Bu 
resmi ve bu listeyi iyi ki bize vermişlerdir. Bu 
resmi yalnız .kendi 'gazetelerimize değil, bütün 
dünya 'gazetelerine göndereceğim, orada neş
redilecek. İşte bir partinin içinde bulunan ve 
Hükümet tarafından silâih deposu olarak ilân 
edilen resimler budur, zihniyet budur, liste bu
dur, diyeceğim. 

O zaman arkada'şımız, Batılı gazetelerden 
seçtiği yazılan okumak cüretini 'göste.remiye-
cek. Hâlâ da göstereceğini zannetmiyorum. 
Okuduğu gazetelerin dışında başka gazeteler 
de var. Times'in son sayısını okumuş mudur? 
Halk içinde «Millî Damat» diye tanınan «Akis» te 
Türkiye mulhahiri Economist'in Devy Totoma 
yapılan hücumları okumuş mudur? Economist'i 
okumuş mudur? Onları niçin okumuyor? Av
rupa üç gazeteden ibaret değildir. Avruya ka
fadır arkadaşlar, Avrupa ruhtur arkadaşlar, 
Avrupa' zihniyetidir arkadaişlar. Ve şu hare-
.ketleriniz karşısında 'bizim üzerim'izde bütün 
ümitlerini açmış, sizin üzerinizde de bütün te-
essürl eriyle Avrupa bir espriden ibarettir. Bir 
'gün anlıyacaksınız. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeni 
'bir takrir gelmiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yükscld Başkanlığına 
İç politika hakkında açılan genel görüşme, 

istikamet ve mânasını tamamen kaybetme isti
dadını 'göstermiştir. Bu durum muvacehesinde 
vaktin geçmesi de nazara alhnarak saat 15 e 
bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

Ordu' 
Ata Topaloğlu' 

BAŞKAN — Arkadaişlar, takriri dinlediniz. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Söz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma 
Vahap Dlzdaroğlu 'nundur. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

C. H. F. GRUPU ADINA VAHAP DİZ-
DAROĞLU (Mardin) — Muhterem arkadaşla
rım, elbettJeld Yüksek Meolisin'ize ısosyoloji der
si vermek İstiyen ve nevi şahsına münhasır fi
kir sahibi Gökhan Evliyaoğlu'nun konuşumla-
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rina cevap vermek, bugün memleketin karşılaş
tığı güçlükler ve meselenin vallıametiyle kabili 
telif değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Dahiliye Vekili
nin bütün ağırlığiylle ortaya koyduğu meşede 
ile artık dâva Adal'et Partisinin ayakta durup 
durmamasından çıkmış demokratik rejimin 
yaşayıp yaşamaması 'haline gelmiştir. Kim ne 
derse desin, M saattir devam eden, müspet ve
sikalarla, Hü'kümetin siyasi parti sözcülerinin 
ve muhtelif arkadaşların konuşmalarına rağ
men, Adalet Partisinde maalesef, bir intibahı 
'görememenin üzüntüsünü duymaktayız. Yıl
larca, memlekette demokratik rejimin hak ve 
hürriyet müdaiffiliğini yapmış Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu, hiçbir zaıman tarihe ıgöçmüş, 
mahkûm olmuş zilini'yetin mümessili hüküm et
lerin takihettiği yolu tasvibedemez. Yani, Ana
yasa düzeni kurulmuş, memleketlimizde geçmiş 
idarelerin 'girdiği .ylollarla siyasi parti kapatma 
yolunu asla tecviz etmez. 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu, 
memleketin içinde bulunduğu güçlüklerden 
kurtulmasını, yani ihtilâlden çıkmış memleket
te vatandaşın arzu ettiği huzurun, vatandaşın 
arzu ettiği iktisadi refahın, vatandaşın arzu 
ettiği iş hayatının açılmasının, vatandaşın arzu 
ettiği, ihtilâl kampanyasına son verilmesinin 
zaruretine inanmaktadır. İki seneden beri, Ada
let Partisi milletin huzuruna hangi ciddî mese
leyi getirmiştir? Daha, J nci koalisyonun ilk 
gününden itibaren koalisyonun temelini, siyasi 
affa, isnadettirdi ve bu siyasi affın memlekette 
30 milyon tarafından arzu edildiğini ilân etti
ler. Gittikleri her. yerde af tahakkuk etmezse 
kan dökmeyi tahrik ettiler. Siyasi af için şey
tanla iş birliği yapacağını söylemekten gurur 
duyan Gümüşpala ve Adalet Partisi Hükümet 
Reisi ve bütün sözcülerin ısrarına rağmen 27 
Mayıs İhtilâlini meşruiyetini kabul veya reddet
tiklerini samimiyetle bu kürsüden ifade etme
diler. A. P. Sözcüsü Sayın Tahsin Demiray da 
söyledi. 27 Mayısın meşruiyeti üzerinde bir 
mutabakata varamıyorlar. Onu mahkûm ede
bilmek için sistemli olarak çalışıyorlar; işe afla 
başladılar. Memlekette huzursuzluk yaratıyor
lar; basın kanatları ile yaratıyorlar, kongreler
de yaratıyorlar. 27 Mayısı millet ve dünya ef
kârıumumiyesi önünde mahkûm etmekten geri 
kalmıyorlar. Elbetteki bu sakim davranışın 
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muhasebesi yapılacaktır. Memleket felâketini 
lıazniıyan her tutuma karşı, ister Meclis içinde, 
ister Hükümet içinde, ister Meclis dışında, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyetin, 
korunmasına bütün gücümüzle devam edece
ğiz. (Soldan, «biz de Cumhuriyetin müdafii-
yiz», sesleri) 

(«Sayın Gökhan Evliyaoğlu, burada, geldi-
j ler teessür irinde olduklarını ifade ettiler» «27 

Mayısın getirdiği Anayasanın teminatına rağ-
j men, onun ruhuna aykırı hareketler olduğun-
| dan bahsettiler,» Gökhan Evliyaoğlu işine gel

diği zaman himayesine sığındığı Anayasa ve 
onu getiren 27 Mayıs diyor; fakat Anayasa 
Bayramını kabul etmediğini daha iki gün ev
vel bu kanuna oy vermemekle göstermiştir. 
Hayret etmemek mümkün değil, reyi ile tasvib-
etmediği Anayasaya aykırı hareketler olunca 
teessür duyacak. Söz ve fiilde samimiyet ara
nacağı tabiîdir. 

Arkadaşlar, söylenmemiş söz kalmamıştır. 
Bir noktaya gelelim. 27 Mayıs meşrudur, de
ğildir, söyleyiniz. A. P. 27 Mayısın meşru oldu
ğunu kabul etmiyorsa, buna göre mücadelesini 
yapar. Meşruluğunu tanıyorsa, ona göre hare
ket eder. Ama, ne meşrudur, ne değildir, bu 
olamaz. Anayasanın tanıdığı hakları alacaksı
nız. O Anayasaya inanmadan onu tahribederse-
niz, bu memlekete huzur gelmez. Bunun günahı 
da birinci derecede Adalet Partisinin omuzun-
da kalacaktır. O zaman da bahsettikleri, kelle 
koltukta dolaşabilmek hali tahakkuk edecektir. 

Adalet Partisi safında yer almış vatandaş ve 
Milletvekillerinin vicdan ve aklıselimine hitap 
ediyoruz. Uğrunda mücadele yapılmış, İkan 'ak
mış, güçlükler çekilmiş, zindan hayatı yaşamış, 
'memleketimizde huzur istiyoruz. Bu son fırsatı 
kaçınmayınız. 

Bir gün tarihi kadar, 25 Mayıs 1960 da 
hocam Osman Bölükbaşı ile geçen Mecliste de 
'bir 'konuşuna şansını bize vermişti, geçmiş ıstı
rapları duymuş bir arkadaşınız olarak sizlere 
söylemeliyim ki, hürriyete âşık Türk milletine 
lâyık olan refah ve saadete engel olmayınız. 

Terk edilmiş, yıkılmış, mahkûm olan hir 
zihniyet üzerinde yeniden bir parti kurmanın, 
yaşatmanın davacısı ve takipçisi olmanın bu 
memlekete getireceği bir fayda kalmamıştır. 

j Konuşmalarda, Hükümetin müfteri olduğu ifa-
ı *de edildi. Millet önünde, Parlâmento önünde 
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bir Hükümet müfteri olamaz. Ekseriyete daya
nan bir Hükümet, Parlâmentonun itimadına 
mazhar bir Hükümet müfteri olamaz. Hükümet 
iddialarını isbat için kanunları harekete getirip 
gerçekleri ortaya çıkaramazsa bu Parlâmento
nun yapacağı vazife vardır. Vazifesini göremi-
yen bir Hükümet düşürülür. Fakat delilsiz müf
teridir bu Hükümet demek, bizatihi içinde bu
lunduğunuz parlâmentoya hakaretlerin en bü
yüğünü yapmaktır. İftira ancak Gökhan Evli
yaoğlu'nun sosyolojisi ve mantığına yakışmak
tadır. 

Şimdi memleket sathına yaymak istedikleri 
ve fikirlerinin altında yatan vahamete dikkati
nizi çelkmek isterim. Yeni istanbul Gazetesi sa
hibi ve şürekâsı vatandaşları, birbirine kırdır
mak için şuursuzca, insafsızca kardeşi kardeşe 
vurdurmak, özledikleri rejimi bu memlekete ge
tirmek emelindedirler. Gökhan Evliyaoğlu ve 
onun gibi düşünenler bilmelidirler ki, vatanın 
kaderine hâkim kuvvetler 27 Mayısı yaratan 
millet; zinde 'kuvvetleri ile manen ve maddeten 
ayaktadır. Tarihî bir gün yaşadığımızı inkâr 
edemeyiz. 

A. P. Sözcüsü Sayın Tahsin Demiray konuş
masına huzursuzluğun 27 Mayısın 'meşruiyetini 
kabul edip etmemekte düğümlendiğini söyledi
ler. Şimdi kendilerine soruyorum. Sayın Demir
ay A. P. zihniyeti 27 Mayısın karşısında mıdır, 
değil midir? (Gürültüler) 

Sayın Sözcü Demiray ilâve ediyorlar, 27 Ma
yıstan evvelki devrin sahibi değiliz. Böyle bir 
fikrin sahibi değilse A. P. yi yürekten benkruse-
memek mümkün olamaz. Ancak tbu kürsüde 
ifade kâfi değildir, fiilen de fikirlerinin tahak
kukunu görmek isteriz. 

Sayın A. P. Sözcüsü hiçbir şahsa ve zihniye
te değil, müesseselere bağlılıktan bahsettiler 
şu halde mahkûm bir devrin baş sorumlusunun 
Kayseri'den Ankara'ya kadar 'karşılanmasında 
A. P. nin alâkasını sorabilir imisiniz ? Bu Ikarşı-
lama tertipleri hangi siyasi teşekküle aittir? 

31 Mart 1963 tarihli Adalet Gazetesinde de, 
sayın Gümüşpala, millete ilân. ettiği beyanna
mesinin 4 neü maddesinde aynen şunu söylemek
tedir : Celâl Bayar'rn Kayseri'den itibaren kar
şılanışında, katî surette, Adalet Partisinin bir 
dahli yoktur. Bütün maddi delilleri Türk ef
kârı umuttiiyesinin önünde cereyan etmiş vaka
ya mı, Gümüşpala'nm hilafı hakikat 'beyanına 
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im inanalım. Gökhan Evliyaoğlu 2 vilâyetteki 
nümayişleri bütün vatan sathına yaymamış ol
malarını memle'ketseverlikleriyle taah ettiler. 
Arzu etiselennıiş bunu yapmaya muktedir olduk
larını iddia ediyor. Kısaca cevabımız milletin 
meşru haklarla beralber olduğudur. 

Dahiliye Vekilinin mevsuk ve mazbut vesi-
'kalara dayanan 'konuşmasından sonra dahi Ada
let Partisi adına yapılan konuşmalar artık Ada-
leit Partisi idarecilerinin bâzılarında, demokra
tik rejim inancını, 27 Mayısın meşruluğu inan
cını, Anayasanın meşruluğu inancını taşıdıkları
na inanmalktan bizi mazur görsünler. 

Genel görüşme açılması mevzuunda Adalet 
Partisi adına konuşan sayın Muhittin Güven'in 
Adalet Partisinin yıkılmadık, yıkılmıyacağız id
diasına gelince : Mesele Adalet Partisinin 
yıkılıp yıkılnıamasından çıkmış; demokrasi reji
mi yaşıyacak mı, yaşaınıyacak mı? Yıkılacak mı, 
yıkümıyacak mı? Noktasında düğümlenmiştir. 

Adalet Partisinin yıkılıp yıkılmanıasmı tutu
muna bağlı bir mesele olarak telâkki ediyoruz. 
Kaldı ki, A. P. sinin Anayasanın siyasi partilere 
tanıdığı haklar muvacehesinde meşru nizama 
en kısa zamanda intibak etmesi, siyasi devamlılı
ğının şartı saymaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; Meclis içinde dudak
larda ihtilâle ve Anayasaya inanmak ve gönül
lerde kendilerine verilen oyların mânevi duy
gusunu taşımalı bugün zor şartlar altında vazi
fe gören parlâmentonun yaşaması ile, bu reji
min kaderi ile kabilitelif değildir. Bu hissin sa
hibi milletvekilleri, ya mahkûm oldukları oyla
ra ricat eder; veya milletin kaderi üzerinde oy
namaya hakları olmadığını idrak ederler. Bu 
güçlükleri iki senedir çekmekteyiz. Güçlükleri
miz çoktur. Geçmişin muhasebesini yapmak iste
miyorum. Memleketin iktisaden geri kalmış ol
duğunu kabul ediyor muyuz, memleketin borç 
altında iki bin senesine kadar kalacağını kabul 
ediyor muyuz, memleketin istihsalinden ihraç 
yapamıyacak hale geldiğini kabul ediyor mu
yuz?.. Bu memleketin ekmeklik buğdayını dahi 
dışardan getirecek vaziyette bulunduğunu kabul 
ediyor muyuz"!? 

Bütün bu güçlükleri yaratan sebepler neler
dir; düşünmek istemez misiniz bu dertlere çare 
kini arıyaeak? Evinin nafakası için çırpınan aile
leri kim düşünecek? Rejimin kaderine hâkim 
yalnız siyasi düşünceler değildir. Bu rejimin ya-
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sayıp yaşamaması sosyal, iktisadi, hukuki ve si
yasi şartlara bağlıdır. 

A. P. si bütün müesseseleri yıkmak için, hu
kuki tahrip, iktisadi tahrip, siyasi ve sosyal 
tahriplerini ücra yerlere kadar dalgalandırarak 
memleketi anarşiye sokmayı vazife edinmiştir. 
Bu memleket sizlerin değil mi, sizlerden sonra 
çocuklarınızın değil midir? Bu intikam ve hırs
la bu memleketi bu kadar kötüye götürmeye 
hakkınız var mıdır? 

Muhterem arkadaşlar; son hâdiseler 27 Ma
yıs intikamcılığından doğmuştur. 27 Mayıs inti-
kamcılığı memlekette devam ettikçe bu hâdise
ler de devam edecektir. A. P. Meclis içinde öv
me, dışarda sövme politikasından vazgeçmeli ve 
dürüst hareket etmelidir. A. P. milletvekilleri
nin ve senatörlerinin Celâl Bayar'ı karşılamala
rını Adalet. Partisi olarak tasvibediyorlar mı, 
etmiyorlar mı?.. (Soldan, «Genel idare kurulu 
kararı var» sesleri) Karar alabilir, ben size so
ruyorum, güçlüğün en büyüğü sizlerin omuzla-
rmdadır, kabul ediyor musunuz, etmiyor musu
nuz?... 

BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu, devam buyu
run, sual sormayın. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Devamla) — Söz
lerimi bağlıyorum. 

C. H. Partisi Meclis Grupu olarak memleke
tin içinde bulunduğu şartların en kısa zamanda 
en mesut yola girmesini temenni ediyoruz. C. H. 
Partisi Meclis Grupu kardeş kavgası ve anarşi
nin daima karşısındadır. C. H. P. Meclis Grupu 
memlekette faziletli rejimin payidar olması için 
bütün gücü ile çalışacağını bir daha bu kürsüden 
tarih önünde millete vait ve ilân eder. 

Hürmetlerimle. (Ortadan ve sağdan, alkış
lar). 

BAŞKAN — Sadi Pehlivanoğlu, sataşma 
vardır diye söz istiyor. Sataşma hangi nokta
dadır? Onu izah edin. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Maarif 
Komisyonunda 27 Mayısın bayram yapılması 
hakkındaki Hükümetin getirdiği kanun tasarı
sının müzakeresi esnasında, bana atfen, 27 Ma
yısa inanmıyor sözünü söylemiştir Suphi Bay-
kam. Halbuki müzakere olmamıştır. Yalan söy
lediğini isbat edeceğim. 

BAŞKAN — Siz, böyle bir komisyonda bu 
tasarının müzakere edilmediğini, böyle bir söz 
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sarf etmediğinizi söylüyorsunuz, buyurun izah 
edin. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Muhte
rem arkadaşlar; insanlar, hele millet önünde, 
efkârı umumiye önünde bir söz, bir itham ileri 
sürdükleri vakit en az kendi şereflerine müta-
allik bir husus kadar titizlik göstermelidirler. 
Söyledikleri sözün nereye varacağını, hangi nok
talara varacağını hesabetmeden insanları itham 
etmek çok kolay; fakat bunun mesuliyeti ve bü
tün aksi neticeleri, o ithamı yapanlara racidir. 

Maarif Komisyonunda Sadi Pehlivanoğlu, 
Suphi Baykam'ın ifadesi ile, Hükümetin getir
diği 27 Mayısı bayram yapma kanun tasarısının 
müzakeresi esnasında... 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Hayır, mü
zakere esnasında değil. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Devamla) — İfa
de ettin, zabıtlarda vardır. Müzakere esnasın
da... 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Hayır, ha
yır!. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Za
bıtlarda vardır. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 
ŞADI PEHLİVANOĞLU (Devamla) — 

Suphi Baykam'ın söylediğini söylüyorum. Şim
di, tevil yoluna gitmeyin. Müzakere esnasında 
Sadi Pehlivanoğlu, 27 Mayısı kabul etmiyo-
rum, demiş. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Böyle bir 
şey yok. 

BAŞKAN — Suphi Bey, karşılıklı cevap ver
meyiniz. İcabederse verirsiniz. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Devamla) — 
Suphi Baykam iftira ediyor, Suphi Baykam ya
lan söylüyor. Çünkü Maarif Komisyonunda 
Hükümetin getirdiği kanun tasarısı müzakere 
edilmemiştir. Müzakere edilmediği içindir ki; 
Anayasanın hükümleri muvacehesinde, İçtüzü
ğün hükümleri muvacehesinde Hükümet doğru
dan doğruya tasarıyı Meclise getirmiştir. Suphi 
Baykam arkadaşımız Maarif Komisyonu azaları
nı şahit göstermişlerdi. Belki orada yoklardı, 
Hükümet buradadır, onları şahit gösteriyorum, 
müzakere edildi de mi, getirildi, yoksa edilme* 
den mi getirildi ? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Niçin ko
misyonda müzakere edilmedi, niçin doğruca ge-
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nel kurula getirildi? Niçin komisyonumuzda 
görüşülmedi"? 

SADÎ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — 
Anayasanın hükmü muvacehesinde muayyen bir 
müddet komisyonda müzakere edilmiyen kanun 
tasarı veya teklifleri buraya getirilir. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. Buyu
run. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Efendim 
Maarif Encümeni Başkanı burada, bu mevzuda 
açıklamada bulunsun. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz, buyurun. 
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Maarif En

cümeni Başkanı bu mevzuda konuşsun. 

BAŞKAN — Müsaade buyur efendim, size 
yalan söylüyor, diye sataşma vardır. İcabeder-
so, meselenin tavazzuhu için komisyon söz is
ter. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, benim sözlerim zabıtlarda yat
maktadır. Söylediğim şudur; Bu encümende 27 
Mayıs Bayramı Kanunu uzun süre görüşüleme
di. İşte Maarif Encümeni Sözcüsü ile diğer ar
kadaşlar, hepsi ile çıktıktan sonra tekrar konuş
tum. Birkaç defa gündeme almak istedikleri za
man bu arada muhtelif hâdiseler cereyan edi
yor. Bir defasında Sadi Pehlivanoğlu arkadaşı
mızın bir münakaşasını anlatmışlardır. Bu ol
mayın, olamazsınız, mücadele ederiz; çünkü ben 
27 Mayısın meşruiyetine inanmıyorum, demiş
tir. İşte şahitleri buradadır. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — 
Tamamen yalan, yalan. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Söylediğin 
arkadaşlar buradalar, çıkıp konuşabilirler. Ben 
hayalî bir şey söylemiyorum. Ve eğer bu mev
zuda hazırsanız hakkınızda Adalet Komisyonun
da bulunmakta olan bu 27 Mayısla ilgili dosya
nın da yanlış çıkmasını temenni ederim. 
Allahaısmarladık. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sataşma 
mevzuu şudur... (Gürültüler) Müsaade buyu
run efendim, niçin sabırlı olmuyorsunuz? Ri
yaset Divanı söylesin, ondan sonra konuşur
sunuz. 

İçtüzüğümüzün maddei mahsusası, «Bir mil
letvekiline söylemediği sözleri atfetmek .veya 
söylediği sözleri başka mânada ifade edildiği
ni beyan ettiği takdirde, kendisine bu işi tav-
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zili için söz verilir veya şahsına bir sataşma 
olursa izah için, mukabele için sıöz verilir.» di
yor. Sadi Pehlivanoğlu arkadaşımızın 27 Ma
yıs kanunu tasarısı üzerinde Millî Eğitim Ko
misyonunda resmî veya gayriresımî, su ko
misyonu halinde veya bunun dışında bir top
lulukta aleyhinde bulunduğunu Suphi Baykam 
arkadaşımız ifade etti. Kendileri bu ifadenin 
doğru olmadığını, böyle bir söz söylenmediği
ni, böyle bir itham karşısında bulunduğu için, 
İçtüzüğün o maddesine istinaden meseleyi tav
zih için söz istedi, verdim. Suphi Baykam ar
kadaşımız da bunun cevabını verdi. Binaen^-
aleyh mesele kendilerinin görüşü arasında Mec
lis huzurunda ifade edilmiş bulunuyor. Bura
da hâdiseleri tahkik vaziyetine ıginnıe durumu 
yoktur ki, ayrıca Burhan Akdağ arkadaşımıza 
bu meselenin tahkiki için söz vereyim... Bun
lar zapta geçmiş'lersc zabıtla halledilir, Meclis 
Heyeti Umumiycsinde bir tahkik durumuna 
getirilemez. Bu bakımdan gündeme devam 
edeceğiz. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Aynı şekil
de bana da sataşma oldu. Büyük Kongrede 
.başkanlığa aday olmadığını halde aday dedi
ler. Bu hususta bir noktayı tavzih etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Sizin adı
nızı yanlışlıkla Cevat önder'in yerine kullandı
lar, yerinizden yaptığınız ikaz üzerine ken
disi tashih etti. Başka yapacak bir şey yoktur. 

Şimdi söz sırası şahısları adına konuşacak 
olan milletvekillerinden Kâmran Evliyaoğlu'-
nundur. Buyurun. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 
Pek muhterem arkadaşlarım, gecenin şu saa
tinde asaplarınız, asaplarımız bozuk ve hattâ 
tahmin ediyorum ki, bu tarihî celseyi takibet-
mekte olan aziz vatandaşlarımız bir hayli yor
gun, bir hayli üzüntülü bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, şu heyecan dalgası
na bir kenara itip, yine bugün toplantımıza 
başladığımız andaki sakin havaya dönmek ar
zusundayım. Bu bakımdan konuşmalarımı hâ
diselerin üzerine teksif edeceğim. Sayın Bö-
Jükbaşı endişe etmesinler. Ne sosyolojiden, ne 
diyalektikten bahsedeceğim. Ama konuşmala
rımı Adalet Partisi üzerine yöneteceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; konuşmama baş
lamadan evvel, kardeşim Gökhan Evliyaoğlu'n-
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dan bir ricanı var; hattâ ağabeyi olarak ken
disine bir tavsiyem var. Şu perişan grupunun, 
Adalet Partisi Grupunun müdafaasını üzerine 
almasın. (Ortadan, ;bravo sesleri) Çünkü çok 
iyi biliyonım ki, kardeşimin müdafaa edilecek 
durumu vardır. Kendi kendini müdafaa etmek 
mecburiyetinde. Ağabeysiyim, kemdi hakkında 
fazla konuşmıyacağım, oda beni fazla konuş
maya mecbur etmesin. 

Mulhterem arkadaşlarım, acı bir tecellidir 
ki, politika bâzan vatandaşları iki kampa ayı
rıyor ; bâzan bir aile ocağına kadar girerek iki 
kardeşi karşı karşıya getirebiliyor. Burada şah
san bilhassa bugün (müzakereler neticesinde ıs
tırap duymamama imkân yoktur. On gün ev
vel Milliyet gazetesinde bir yazım çıkmıştı. 
Gökhan kardeşim benim yazılarıma cevap 
vermiş, «maalesef bu zat benim ağabeyim» de
mişti. Ona verdiğim cevapta aynen şunları 
söylemiştim; «ben maalesef, bu çocuk benim 
kardeşimdir demiyeceğim, çünkü, onun ba
şına gelecek olan bir felâket herkesten evvel 
benim kalbimi sızlatacaktır.» Muhterem arka • 
daşlar bugün bu hâdisenin ıstırabı içindeyim. 
Gökhan'ın dışarıda dayak yemesi benim vic
danımı sızlatmıştır. Ama, Gökhan buna müs
tahaktır. (Bravo sesleri, gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar; A. P. sini batılı an
lamda parti olarak tavsif eden kardeşime ce
vaben, çok sevdiğini . tahmin ettiğim «fazi
let mücadelesi» nde Alfred Beweritckvin bir 
paragrafıyla cevap vereceğim ve şimdi oku
yacağım pasaj, öyle zannediyorum ve tahmin 
ediyorum ki ; Adalet Partisi için ayniyle vfı-
kıdır. Bakınız, ne diyor Amerikan senatö
rü : «Bir siyasi parti 'büyümekle yalnız ha
yatiyetini idame ettirebilir. Sadece oy avcılı
ğı için çoğalmak istiyen'bir teşekkül siyasi bir 
parti olamaz. Ona ancak Çin'de rastlanan giz
li cemiyetlerin adını vermek gerekir. Böyle 
bir topluluğa, fikir ve vicdan benzerliği ile 
bir araya gelmiş hür insanların cemiyeti de
ğil, kin ve garaz gütmek gibi geri düşün
celerle birbirine bağlanmış bir kızıl derili ka
filesi demek icabeder.» 

Muhterem arkadaşlarım; ne yazık ki, bir 
vakitler kurucuları arasında yer aldığım, iç
lerinde çok vatansever arkadaşların mevcu
diyetine inandığım ve bugünkü mücadelele
rinden dolayı tebrik ettiğim A. P. si maalesef 
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işte bugün bu Amerikan senatörünün tavsif 
ettiği bir teşekkülden ileri gidememiştir. 
(A. P. sıralarından «çok yazık» sesleri) 

Arkadaşlarım; bana, «çolk yazık» diyor
lar. Sataşma oluyor, itham ediyorlar. Muh
terem arkadaşlarını, biz bunun mücadelesini 
1,5 seneden beri yapıyoruz. Türk efkârının 
huzurunda yapıyoruz. Bu grup içinde öyle 
arkadaşlarımız vardı ki, başta Genel Başka
nımız olmak üzere il başkanlarını toplatır, biz
lere küfrettirirlerdi. Söz isterdik, söz ver
mezlerdi. Hükümeti, küfrederek tenkid eder
lerdi. Hattâ, bir defasında «Bunları cevep-
landırmak için söz istiyorum» dedim. Haka
rete uğradım. Sokaktan, toplantılarına ka
rışmış bir baldırıçıplak (af buyurun, söyle
yeceğimden) «ulan, sussana eşekoğlu eşek» 
diye bana hitabedebilmiştir. Ve kendi grup
larını zelil duruma düşürmüş, kendi kendile
rini itham eder olmuşlardır. (Ortadan bravo 
sesleri ve alkışlar) 

ABDÜLHALlM ARAŞ (Kayseri) — Vatan
daşa baldırıçıplak diyor. 

KÂMRAN EVLtYAOÖLU (Devamla) — 
Sözlerimi tasrih ediyorum, çünkü biliyorum ki, 
yarın bu oy avcıları vatandaşların arasına 
girecek ve «Kâmran Eviiyaoğlıı vatanda§r 
lara baldırıçıplak dedi» diyeceklerdir. 
Hayır, asla, asla. Türk vatandaşına karşı 
olan hissimiz, sevgimiz azizdir. Baldınçıp-
laklardan kimleri kaydettiğimi benim kadar 
onlar da bilirler. Türkiye Cumhuriyetinin bir 
Bakanına sus ulan eşekoğlu eşek diyen bir adam, 
baldırıçıplağın daniskasidır. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Gökhan kardeşim 
yine sosyolojiden bahsederken, tümden gelim-
den, tüme gidimden bahsetti. Muhterem ar
kadaşlarım ; güme gidiyoruz, güme. Güme 
gittiğimizi en az bizim kadar A. P. li arka
daşlarımız da çok iyi biliyorlar. Neden güme 
gittiğimizi şimdiki izahlarımla arkadaşlara 
izah etmeye gayret edeceğim. Bu arada muh
terem A. P. Grup Sözcüsü Tahsin Demira.y'a 
da takılmadan geçemiyeceğim. Tahsin Demir» 
ay hocamıza iki gün evvel Meclis koridorunda 
rasladım. Hakikaten kendi ifadesiyle barut gibi 
idi. O gün Adalet Partisinin Genel Merkezi tah-
ribedilmişti. Hocam, dedim, barut gibisin. Ne
dir? Bu telâşın? «Elbetteki boş değil. Şimdi ge* 
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nel idare kuruluna gidiyorum. Partimizde bütün 
memleketi bu duruma getiren bir sürü alçak 
var, orada onların hesabını görmeye gidiyorum» 
dedi. (Soldan, «kendi olmalıdır» sesi.) Bugün 
baktım sayın sözcü «Adalet Partisine dokun
mayın,» diyor. Hem memleketin başına gaileleri 
getirecekler, Türk efkârının huzurunda bütün 
sicilleri ortaya konacak, ondan sonra kalkacak, 
diyecekler ki, «Aman Adalet Partisine dokunma-
ym.» Hayır, dokunacağız o partiye... Çünkü, bi
liyoruz ki, o partinin içinde bu memleketin ba
şını felâkete sürüklemek istiyen, geri maksatlı 
insanlar mevcuttur. (Orta sıralardan, alkışlar) 
Allah büyüktür; Allah, bu memleketin başını be
lâya sokanların nasibini verir. (Soldan, «ver
sin, versin» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; hiç heyecanlanma
yın, ben bu gibi sövüp, saymalara alışmış bir ar
kadaşınızım. Bana söven arkadaşların seciyele
rinin ne olduğunu bildiğim için, zerre kadar te
sir etmiyor, bana; hiç endişe etmeyin. (Soldan, 
gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen' sükûneti muhafaza ede
lim; devam edin efendim. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, 27 Mayıs sabahına ka
dar Demokrat Parti Gençlik Teşkilâtı Başka
nıydım. 27 Mayıs sabahı saat 5,5 da evimi terk 
ettim. 6,5 da evimin camlarının taşlandığının, 
kırıldığının haberini aldım. Bir akrabamın evi
ne, Kızılay'a geldim. Yaşadığım bir hâdisedir, 
bilhassa anlatmak istiyorum ve anlatacağım. Hâ
disenin mânasının takdirini muhterem arkadaş
larım, sizlere terk edeceğim. 

Altı yaşında bir oğlum var. 1960 da, o zaman, 
altı yaşında idi. Kızılay'da tezahüratlar, miting
ler yapılıyor. Askerler, gençler, kadınlar, erkek
ler birbirine sarılmış, 27 Mayısın şenlikleri içe
risinde. Dikkat ettim, oğlum, altı yakındaki oğ
lum, tül perdenin arkasından bunları seyredi
yor, ben divana oturmuş, onu tetkik ediyorum. 
Altı yaşındaki bu çocuk seyretti seyretti ve bi
raz sonra yanıma gelerek bana sordu. «Babacı
ğım, D. P. nin askeri yok muydu?» 

Muhterem arkadaşlarım, altı yaşındaki bir 
çocuk, D. P. nin asken yok muydu diyebiliyor. 
Buraya bir mim koyduktan sonra 1950 ye döne
ceğim. 
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| 14 Mayıs 1950 de Demokrat Parti iktidara 

geldiği zaman, iktidar partisi olan Cumhuriyet 
Halk Partisinin elinde, sadece ve sadece, Ulus 
gazetesi vardı. Bütün basın onu terk etmişti; 
Demokrat Parti ile beraberdi. Bütün müessese
ler C. H. Partisini terk etmişti; muhalefet par
tisi olan Demokrat Partisi ile beraberdi; genç
lik Demokrat Parti ile beraberdi; hattâ ordu 
Demokrat Parti ile beraberdi. Bu 10 sene için
de ne oldu ki, 10 senelik muazzam ve kudretli 
Demokrat Parti iktidarı, biraz evvel kardeşimin 
de dediği gibi, Kızılay ile Sıhhiye arasında ya
pılan mitinglerin kurbanı oldu ve bir gece için
de toparlanıp gitti, muhterem arkadaşlarım. 
Neden gitti? 1950 de kazanmaya başlamış oldu
ğu, kazanmış olduğu müesseseleri kaybetmiş, 
gençliği kaybetmiş, üniversiteyi kaybetmiş, ba
sını kaybetmiş ve hattâ 27 Mayıs sabahı gördük 
ki, orduyu da kaybetmişti, 6 yaşındaki çocuğu
mun, «Babacığım Demokrat Partinin askeri 
yokmuydu» düşüncesindeki mânayı ben bundan 
sonraki politik hayatıma bir ışık olarak kabul 
ediyorum. Çünkü biliyorum ki, bu memlekette 
sevilmeye mahkûm olan, sevilmeye mecbur olan 
partiler ve müesseseler yalnız vatandaş toplu
luğuna istinademezler. Devrin Başbakanı Men
deres İzmir'e gidiyor 300 bin kişi karşılıyor, 

1 Eskişehir'de beş yüzbin kişi karşılıyor. Adana'-
I ya gidiyor, yüzbinlerce kişi karşılıyor ve bun

dan kuvvet alarak bir Sıhhiye - Kızılay arasın
daki yolda yapılan mitingler için, «ihtilâl ya-
pacaklarmış, şu vatandaş topluluğu benimken 
ihtilâl yapılır mı?» diyebiliyordu. Fakat gördük-
ki, bir gece içinde toplanıp, toparlanıp göçtü. 
Bugün A. P. de aynı atalet içindedir. Bugün A. 
P. ni tutan Atatürkçü gençler yoktur. Atatürk 
gençliği bu partiye sırt çevirmiştir. Bugün A. 
P. ni tutan - kendi taraflarından çıkarılan bir 
iki gazete hariç - basın yoktur. Bugün, A. P. ni 

l tutan millî müessese yoktur ve hattâ cesaretle 
ı diyebilirim ki, bugün A. P. ni tutan ordu yok

tur muhterem arkadaşlar. (A. P. sıralarından, 
«mümessili misin» sesleri) 

I Muhterem arkadaşlarım; «Adalet Partisi ik-
I tidara geliyor» diye basbas bağırıyor. Bugün, 

sabahtan akşama kadar cereyan eden hâdiseler, 
Hükümetin okuduğu vesikalar ortadadır. Da-
ha? Dahasını da ben okuyayım. 

| Adalet Komisyonunda af mevzuu görüşülür-
! ken, bir Adalet Partili milletvekili çıkar «Biz, 
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seçim bölgelerinden kin ve intikam duygulariy-
le geldik, henüz buzlar çözülmedi» der. Ben bunu 
bizzat kulaklarımla duydum; başkasından duy
muş değilim. (Soldan, «yalan» sesleri) (Ortadan 
«yalan diyor» sesleri) 

Bir başka arkadaşımız çıkar, «muhtelif yer
lere bırakılan af dövizleri bir ihtilâl başlangıcı 
olabilir» der. Sayın ıGenel Başkan kalkar 30 mil
yon af istiyor, der. Af bizim parolamizdır, der. 
Af bizim zaferimiz olacaktır, der. Kelle kol
tukta geziyoruz, der. Kefenlerimiz boynumuz
da asılıdır, derler ve ondan sonra da sabahtan 
beri Hükümetin okuduğu birtakım vesikalar 
açıklanır ve bu haliyle, bu parti; biz iktidara 
namzetiz, süratle iktidara geliyoruz, diyebilir. 

'Muhterem arkadaşlarım, bu partide bu 
zihniyet devam ettiği müddetçe, bunları iktida
ra getirecek varsa, sizlere şu kürsüden ifade 
ediyorum ki, onların karşısında olacağım. Bu 
memleketi biz sokakta bulmadık muhterem ar
kadaşlarım. 'Biz çok dolaştık bu memleketi. Ye
di aylık bir Vekilliğim vardır. Umum Müdür 
arkadaşlarımla birlikte dolaştık. Milletvekili 
arkadaşlarımla birlikte dolaştık. G-ece yarıları
na kadar vatandaşlar sokaklarda beklerdi. Ara
balarımızı bekler, yollarımızı keserlerdi. Hal
lerinden o kadar acıklı bir şekilde şikâyet eder
lerdi ki, onların bu dertlerine dayanamıyan ve 
yanımızda bulunan birçok umum müdür arka
daşlarımız arabalarının içine kapanıp ağlarlar
dı. Bu vatanın sizlere ve bizlere ihtiyacı var. 
Bu vatandaşın bugün için ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek için, kardeş kavgasına mâni olmak 
mecburiyetinde olduğumuzu ve burada Anaya
sanın gölgesi altına sığınıp da Anayasayı çiğne
mek yoluna sapmamak mecburiyetinde olduğu
muzu hatırımızdan çıkarmamak lâzımdır. (Sol
dan gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım; tarih 19 Şubat 
1962. Size bir vesika okuyacağım. 5 Adalet 
Partili milletvekilinin ihracı ile ilgili olarak, 
A.P. Merkez İdare Kurulunun yaptığı tebliğ... 
Ihracedilen arkadaşları sayayım : Mehmet Tur
gut, Gökhan Evliyaoğlu, Hami Tezkan, Meh
met Ali Aytaş. Ve şu listenin içinde bulunma
ması lâzımgelen Tahsin Demiray... «Burhan 
Apaydın da var» sesleri, Hayır Burhan Apaydın 
bu grupta yok. Bu sizler için çıkmış bir tebliğ. 

«Parti tesanüdü ve partiler arasında mev-
cudolması lâzımgelen sevgi ve saygıyı zedeleyi-

5 . 4 . 1963 O : 2 
ci hareketleri ile partiler arasına nifak sokma 
teşebbüs ve faaliyetleri...» 

Suçlarının birisi bu. 
Asıl mühim olan suçları, Adalet Partisi Mer

kez idare Kurulu tarafından tescil edilmiş, ilân 
edilmiş suçları : 

«Memleketin şiddetle muhtaç bulunduğu hu
zur ve sükûna kavuşması için partice yapılan 
çalışmaları köstekleyici davranışları yüzünden 
demokratik rejimin ciddî sarsıntılara mâruz 
kalması sebeplerinden dolayı bu hareketlerine 
uygun Tüzüğün 8 nci maddesinin parti üyeleri
ni bağlıyah hükümlerinin tamamını ihlâl etme
leri keyfiyeti göz önünde tutularak yine parti 
tüzüğünün 81 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
(Ç) bendinin birinci kısmında yazılı mucip se
beplerle partiden kayıtlarının silinmesine karar 
verilmiştir.» 

Demek ki, memleketin huzur ve sükûna ka
vuşması için partice yapılan çalışmalar köstek
lenmiş, bu gayretler yüzünden demokratik re
jim, ciddî sarsıntılara mâruz bırakılmış, bundan 
sonra da tüzüğün falan hükmünün filân mad
desine göre bu arkadaşların partiden kayıtları 
silinmiştir. 19 Şubat 1962. Yani aşağı - yukarı 
bir seneyi geçmiş. Demek ki, A.P. hâlâ bir se
nedir yerinde sayıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; şu tebliğ çikdık-
tan üç gün sonra 22 Şubat hâdisesi patladı. 19 
Şubat, 22 Şubat... Yani, üç gün evvel, §u suç
tan dolayı partiden ihracedilmiş olan arkadaş
larımızın bu hareketlerini içerisine almış olan 
22 Şubat hâdiseleri patlak verdi. 

Bu arada, Sayın Hükümet Başkanından ve 
diğer arkadaşlarımdan özür dilerim, bir hâdise
yi anlatacağım. 

Hava Kuvvetleri Karargâhmdayız. 'Sabahın 
f>,5 ıı. Harekât bastırılmıştır. 'Sayın Gümüşpala 
burada olsaydı kendisine tescil ettirirdim. îl 
temsilcileri toplantılarında, muhtelif zamanlar
da bana anlattırır ve arkadaşlarımızın dikka
tini çekmeye mecbur olurdu. 

ABDÜLHALİM ARAŞ (Kayseri) — Bunun 
iç politika ile alâkası ne, Saym Başkan. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN —Müsaade buyurun. Müdahale 
etmeyin. Riyaset takdir eder. Devam buyurun. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — îç 
politika ile alâkası olmıyan o kadar şeyden 
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bahsettiniz ki, müsaade buyurun da, o ıgünkü 
tutumunuzu teşhir etmeye, aydınlatmaya fırsat 
verin. 

Muhterem arkadaşlar, sabahın saat 5,5 u. 
Çakı gibi bir hava binbaşısı karşıma geldi. 
«Kararan Bey» dedi, «Ben 17 gündür şu gördü
ğünüz silâh elimde nöbetteyim. Dört çocuğum 
var. Buna ne kadar tahammül ederim bilmem. 
Bugün, sıı gece eğer her hangi bir çatışma ol
sa, silâhlar patlasa idi, sizin birçok A.P. li ar
kadaşlarınız şu caddelerde bacaklarından sü
rüklenerek geçirilecekti. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Zaman zaman 22 Şubata dair münakaşalar 

yapıldı. 
Tarihî kürsüden ilân ediyorum, 22 Şubatın 

patlak vermesinin birinci derece müsebbibi 
Adalet Partisidir. Gümüşpala gayet iyi hatır
lar, o geceyi sabaha kadar birlikte yaşadık. Er
tesi günü Sayın'Başbakan buraya geldiği zaman, 
ayakta alkışladık, hep beraber alkışladık. Grup
lar müşterek imzayla basma bir tebliğ verdi. 
Hatırlamanız bakımından onu da okuyayım : 

23 Şubat 1962, Meclisin orduya şükranı 
(Alkışlarla kabul edilen önerge) 

«22 Şubat 1962 günü olaylarında Cumhuri
yet ve vatana ettikleri sadakat yeminlerini ye
rine getirerek Türk Milletinin tarihî bir facia
dan bir kere daha Tanrının izni ile kurtulup 
kendine çizdiği demokratik hürriyet içinde hız
la kalkınma programı yolunda ilerlemesini sağ-
lıyan başta Sayın Cumhurbaşkanıı Sayın Hükü
met Başkan ve üyelerine ve Kahraman Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin bütün vatansever tutum
lu komutan, subay, astsubay ve erlerine ve 
Türk zabıta kuuvvetlerine ve bu yolda emeği 
geçmiş bulunan vatansever vatandaşlarımıza 
Millet Meclisinin derin takdir, şükran ve gü
ven duygularının iletilmesine Yüksek Başkan
lık Divanınızın memur edilmesini arz ve teklif 
ederiz.» 

C.H.P. : t. öktem A.P. : O. Bilgehan 
C.K.M.P. : H. Din çer Y.T.P. : Sekip înal 

Bütün parti grupları meyanmda Adalet Par
tisi Grupu namına da Cihat Bilgehan arkadaşı
mızın imzası vardır. Ve bu tebliğ büyük tezahü
rat ve alkışlar arasında kabul edilmiş, efkârı 
umumiyeye vaz'edilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, elimde daha birçok 

vesikalar vardı. Halen de var burada. Fakat, 
sanki içişleri Bakanı Sayın Bekata ile kafa ka
faya verip hazırlamışız gibi, ben neye el atmış-
saın, Sayın Bekata onu bulmakta ve okumakta 
gecikmediler. O bakımdan bunları atlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, son hâdiselere gelmek: 
istiyorum. Arkadaşlarımız diyorlar ki, Bayar'm 
tahliyesiyle partimizin ilgisi yoktur. Partilerinin 
ilgisi olup olmadığını alâkalı Vekil arkadaşları
mız ve Hükümet ortaya koydu. Ben yalnız bir 
noktaya temas etmek istiyorum. Yeni İstanbul 
gazetesinden iki haber okuyacağım sizlere. 26 
Kasım 1962 Pazartesi tarihli Yeni istanbul ga
zetesinde şu haber intişar etmiştir. 

Adalet Partisi Meclis Grupu Başkanı Sadet
tin Bilgiç Celâl Bayar'la konuştu. Başlık bu. 
Kayseri 25 telefonla, «Adalet Partisi Meclis 
Grupu Başkanı Sadettin Bilgiç bugün bölge Ce
za Evine giderek. Celâl Bayar ve diğer mahkûm
larla uzun bir görüşme yapmıştır» Sadettin Bil
giç, eski Grup Başkanı ve «korkunun ecele fay
dası yok. Urganda ölmek, yorganda ölmekten 
evlâdır» diyen zattır. Aynı gazete, Yeni Istan-
bu gazetesinin ertesi gün intişar eden haberi 
şu : Başlık : «Bayar ile görüşme» «Adalet Par
tisi Grup Başkanı doktor Sadettin Bilgiç'in 
Kayseri'de eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve 
diğer müebbet mahkûmlarla görüşmesi delege
ler tarafından dikkatle takibedilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisinin bü
yük konıgresinin arifeisindeyiz. Onldan daüıa bir
kaç gün evvel Adalet Partisinin Sayın Genel 
Bakanı Kayseri'yi ziyaret etmiş, Bayar'la .gö
rüşmüştür. 26 Kasım'da Doktor Sadettin Bil
giç Kayseriye gitmiş Bayar ve diğer müebbet 
mahkûmlarla uzun müddet görüşme yapmıştır. 
Yeni tstanhul, ertesi günü, «'Saadettin Bilgiç'
in B ayarla görüşmeleri dikkatle takibe dilmek
tedir.» haberini vermiştir. Ben simidi soruyo
rum, Sadettin Bilgiç ve Adalet Partili arka
daşlardan : Sadettin Bilgiç'in bu mühim görüş
mesini dikkatle takiibetmiş olan arkadaşlarımız 
varsa, onlardan soruyorum. Sadettin Bilgiç 
Bayarla ne gibi mühim bir konuşma yapmıştır. 
Ve bu Adalet Partisinin büyük kongresiyle il
gili olarak niçin dikkatle takilbedilimeiktedir. El
bette bunun bir mânası olacaktır. Çünkü bunu 
kendi gazetecileri tescil ediyor. Buna cevap is
tiyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, cevabını ben vere

ceğim, onlar veremezler. Kulaktan kulağa bir 
fısıltı, Sadettin Bilgiç de Celâl Bayar'm listesi 
var; îdare Heyetine seçilmesi istenilen insanla
rın listesi vaııdır. Yeni istanbul Gazetesi ertesi 
gün Sadettin BiLgiç.'in kulaklara fısıldadığı 
isimlerin boy boy rdsimlerini neşretti. Liste
lerde buna göre tanzim edildi; ve bir baktık 
ki, Yeni istanbul Gazetesinde hanlgi resim ilân 
edilmiş, basılmış ise, tasnif neticeslnide de o mü
barek adayların isimleri buna göre çıkmıştır. 
Yalnız Kırımlı arkadaşım hatırlattı. Bir Kadri 
Eroğan arkadaşımız kendi gücü ile gayreti ile 
ve bii' Muhiddin Güven arkadaşım, kendi grup 
ve arkadaşımın gayreti ile bir de kendileri, in
san Kırımlı arkadaşım kendi gayretleriyle bu 
listeye girmişlerdir. Diğerleri tamamiyle Sa
dettin Bilıgiç/ten muhtelif kulaklara fısıldanan 
(isimlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, ben bunları Milliyet 
Gazetesinde de yazdım. Ertesi günü, yani 3 gün 
ısonra Sayın Şeref Kayalar'ın bir tekzibi. Efen
dim ben Bayar'la görüşmedim, bu alâkalılar 
Bayarla görüşmedi. Yani, falan arkadaşın söy
lediği mesele bu değil. v. s. 

ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan nasıl söyliyebilir, isim vererek? 

BAŞKAN — Müsade buyurun, içişleri poli
tikası dolayısiyle bir partinin tutumu hakkın
da beyanda bulunmaiktadır. 

ETEM KILIÇOftLU (Giresun) — Kimdir, 
neıdir, savcı mıdır? 

BAŞKAN — Milletvekili görüşünü serbest
çe ifade edebilir. Tah'kirâniiz bir sözü olursa, 
o zaman sözünü keserim. 

KÂMRAN EVLÎYAOGLU (Devamla) — 
îcabederse Türk Milleti nâmına.. 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Efendim, 
Kayserimden gelen listeler var, diyor. 

KÂMRAN EVLÎYAOGLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, icabederse Türk Milleti 
namına onları siygaya çekebilir, bir savcı gibi 
burada onları suçlayabiLirim. Yalan söylüyor
sam kalkar konuşurlar. (Adalet Partisi sırala
rından, .«Anıa hiçbir şeyde yapamazısınız», ses
leri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar müdalhale etmeyi
niz. Siz de şahsi konuşmayınız, umumi konuşu
nuz. (A. P. si sıralarından gürültüler, «Kimin 
uşaklığını yapıyorsun.» sesleri) 
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KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 

Allaha çok şükür, kendimden başka kimseye 
uşaklık yapmış değilim. Herkes biliyor. (A. P. 
si sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Siz de cevap vermeyiniz. 
KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 

Şu grup içerisinde beni çok tanıyan arkadaş 
var. Lise sıralarından baışlıyarak, tanıyan ar
kadaşlar, gençlik hareketlerinden tanıyan ar
kadaşlarım vardır. Atatürkçü arkadaşlarım, 
Demokrat Partililer arasında tanıyan arkadaş
larım vardır. Ben sizin gibi, bir kütleyi yanlış 
yola sevk etmek istiyen, koskoca bir kütleyi 
istismar edip, kendi şalisi kaprisimle onların 
hisleri üzerine kırbaç atarak.... 

MEHMET BAŞARAN (Samsun) — Mebus 
olurken böyle konuşmuyordun. 

(KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Mebus olurken konuştuklarım zabıtlarda. 

MEHMET BAŞARAN (Samsun) — Sam
sunlular seni iyi, bilirler. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Bütün arkadaşlarım, hele Samsunlu arkadaşla
rım seni de tanırlar beni de tanırlar. 

Mulh.ter.em arkadaşlar, bir genel 'başkan çı
kıyor, Adalet Partisi Genel Başkanı. Yapılan 
nümayişlere katılmış olan gençlere bunllar ko
münist diyor. ISonra 'hatasını anlıyor, tenzih ede
rim, genlç'liğin arasına komünistler sızmışlardır 
diyor. 

Muhterem arkadaşlar, ıSuplhi Baykaım biraz 
evvel burada konuşurken, 'beraber çalıştığımız 
günleri 'hatırlattı. Millî Türk Ta'le'be Birliğime 
benden evvel Başkan dldu, sonra <ben Başkan 
oldum, Atatlürik 'gençliğinin elinde en büyü'k ve 
en şerefli bayrak,.Atatürk'çülük bayrağıdır. Ve 
A t a t ü r k l ü gençlik, (hiç ışüpWe etmeyiniz topye-
kûn komünizmin karşısındadır. Atatürk'ün bir 
»sözü «Komünizm her görüldüğü yerde ezilmeli» 
veclize'si kalbinin içerisine yazılmıştır, Türk 
gençliğinin. Türk gençliğini komünistlikten sure
ti 'kafiyede tenzih ederim. (C. H. P. sıralarından 
«onlar bu gençliği tanımıyorlar ve bu gidişle de 
tanımıyaea'kl'ar,»* sesleri) Onlar gençliği tanı
mazlar, bunlar gençliği tanımadıkları için her 
zaman 'bu gericilikten -tokat yemeye mahkûmdur
lar. (Orta ve sağdan «'bravo» sesleri, alkışlar) 
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Arkadaşlar, Adalet Partisinin günahı yok. 

Adalet Partisi 'Merkez İdare Heyetinin günahı 
yok. Sadece kimin günalhı var?.. Topyekûn va
tandaşın mı ıgünalhı var? Adalet Partili vatan
daşların günahı var, demek istiyor Adalet Par
tililer. Neden demek istiyorlar, izan edeyim: 
Adalet Partili idarecilerin 'bir politikası var, 
muhtterem (arkadaşlarım, yankı politikası. Eski 
tabiriyle aksi seda. Merkezden 'bağırıyorlar, af 
istiyoruz, diye. Sonra teşkilata gidiyorlar; bura
da, merkezde bağırdıkları teşkilâtta aksi seda 
yapıyor: Af, af, af, af... Ondan sonra ,«görüyor 
onusunuz, teşkilât af istiyor» diyorlar. Halbuki 
feşkilâtı bu yola sevk eden <kendileri; masum 
vatandaşların 'hislerine hitabeden, masup vatan
daş kütlelerinin kalbinde görülmüş olan duy
guları, körükldyen, işlerinde kapanmış olan ya
raları deşen kendileri vo bu şekilde onları tah
rik eden kendileri; ondan sonra kalkıyorlar va
tandaş bu hal içinde diyorlar... Hayır arkadaşlar 
ba'kmuz Amerikan ıSenatörü John Q. Adams ne 
diyor, okuyayım: «Halkın geçici ve kolayca de
ğişen fikirlerini okşamak, hırsliarını körüklemek, 
peşin (hükümlerini pohpohlamak suretiyle 'halk 
menfaatileriyle çok ilgili imiş gibi 'görünımek 
profesyonel kahramanlıktan başka bir şey de
ğildir. (Böyle aşağılık bir yolla, Ibaş/arı elde et
meye tenezzül etmektense siyasi hayattan çekil
meye hazırım.» Bizda böyle politikacılar nere
de? Amerikan Cumhurbaşkanı (Kennedy ne di
yor: «Seçmenlerimin beni, Washington'a halk 
düşüncesindeki değişiklikleri sadece kaydeden 
bir sismograüi aleti diye göndermiş olduğunu 
nasıl kabul edebilirim?» Ve devam ediyor: 
«Şartlar ne olursa olsun halk düşüncesi «millet 
menfaatinin tam kendisidir tezi çok vakit boşa 
çıkmış sakat bir kanaattir. Ve demokrasi pren
siplerinin temeli olamaız.»' 
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d'a onların yanlış düşüncelerini doğrultmamız, 
haltta gerekirse hiçe saymamız demektir. 

Şahsi bir »gaye ve özel bir menfaat kaygusu-
nım tesirinde olmadan sadece anlayışlı bir vic
danın emirlerini yerine getirenler hiçbir zaman 
çarpık kanatlı, ya da ihalk düşüncesine değer 
vermeyen duygusuz politikacılar değillerdir. 
Bunlar tuttukları yolun doğru ve haklı olduğu
nu, seçmenlerinin er veya geç bu hakikati anla
yacaklarını göreceklerdir.» 

(Bunları burada okunmanın biraz da ımânası 
olması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; hiç değilse bun
dan sonra Adalet Partisi yöneticileri (halkın 
önüne Kennedy'nin dediği gibi bu zihniyetle 
düşerler ve onlara doğru yollan gölsterirler ve 
o hamail yalnız şahıslarının değil hem kendi 
partilerinin hem de memleketin sevgisini ka
zanmış olurlar. Bir millî irade diye tutturmuş 
gidiyorlar. Millî iradeye (hepimizin, hürün eti 
vardır. Fakat unutmamak lâzımdır ki; millî 
irademin üstünde bir millî menfaat vardır. Mil
lî irade mümessillerine düşen vazife; bu, millî 
menfaatler istikametine vatandaşları, sevk et
mektedir. idareciler olsun, milletvekili ve se
natör arkadaşlarımız olsun,, kalplerinde bu 
duyguyu, milî menfaat ve millî sevtgi duygu
sunu biaşta tutmak mecburiyetindedirler. Bunu 
kalblerinden çıkardıkları zaman, işte o zaman 
A. P. nin haline düşerler. 

Muhterem arkadaşlarım, Aydınlı, Muğlalı, 
Denizlili hattâ İzmirli mebus arkadaşlarım 
gayet iyi hatırlıyacaklardır. Onlarla ıbir geziye 
çıkmıştık. A. P. yine alev alev kaynıyordu, 
protesto ediyorlardı bizi yuhalıyorlardı, btei.. On
lara yaptığım konuşmaların kısa bir özetini ve
receğim : «Burada istediğiniz kadar gürültü ya
pınız. İstediğiniz ikalar bizleri yuhalayınız. Bu te
zahürleriniz bizleri konuşmaktan asla menedemi-
yecektir. Konuşacağız. Sizlere haikkatı söyliye-
ceğiz. Bu vatanı ve vatandaşı selâmete götü
recek yollan göstereceğiz. Bizim politika
mız sizleri istismar etme, sizlere 'hoş görün
mek politikası olmıyacaktır. Biz sizlerden 
aldığımız kuvvetle sizleri en iyi istikamete, 
refaha götürecek yolları bulmak çabası içe
risindeyiz. İstesek şu anda tam sizlerin hoşu
nuza gidecek gibi konuşabilir, heyecanlarını-
zı avuçlarınızda toplıyabilir, hattâ bu alkış 

iSayın Amerikan Cumhurbaşkanı, Kennedy, 
bu fikrini söyledikten sonra müdafaasını şöyle 
yapıyor ve diyor 'ki: 

«Seçmenler bizleri hükümlerimize itimat et
tikleri ve bu hükümleri milletin genel menfaati
nin Ibir parçası olarak, kendi çıkarlarının haki
katen ne olacağını en iyi ve kesin bir şekilde 
tesflbit edecek bir durumda kullanmaya mukte
dir olabileceğimize inandıkları için seçmişlerdir. 
IBu inanışın mânası, sırası geldiğinde halkın 
önüne düşmemiz, onlan bilgilendirmemiz, ya 
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tezahürleri arasında omuzlannızd'a taşınabili
riz. Bunu yapmak bizler için çok kolay. Fakat 
biz bu yola sapmıyacağız. Konuşacağız. Belki 
siz bize alkış yerine «Yuh;» çekeceksiniz. Yıl-
mıyacağız. Çünkü biliyoruz ki, bir gün haki
katleri anlayınca bugün «Yuhp diyen dudak
larınız yarın bizlerden özür dilemek için ko
nuşacaktır.» 

Muhterem arkadaşlar; Allaha çok şükür 
ki, Adalet Partisinin kaç günden beri içine 
düşmüş olduğu buhran dolayısiyle teşkilâttan1 

gelen, Adalet Partisi teşkilâtından şahsımızda 
gelen telgraflarda, mektuplarda «ne kadar doğ
ru yoldaymışsınız, biz sizleri anlamamışız; 
kusura bakmayın affedersiniz;» demektedirler. 
Bir sene evvel söylemiş olduğumuz bu sözle
rin bugün hakikat olduğundan dolayı haki
katen bahtiyar insanlar arasındayım. Muhte
rem arkadaşlarım. (Soldan gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendam. 
Başaranı müdahale yok. 

KÂMEAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Adalet Partisinden istifa ettiğim tarih, 11 
ay evvel. Ne demişiz bakın, muhterem arka
daşlarım : «Partiler memleket hizmeti için 
ancak birer vasıtadan ibarettir. Bu Vasıtayı 
kötüye kullarimuk, onun, tabanını teşkil eden 
vatandaş topluluğunun hissiyatını kanalize ede
memek çok kere idarecileri acz içine düşürmüş 
ve yanlış yollara sevk etmiştir.. Bütün iyi ni
yetlerimizle yaptığımız ikazlara rağmen hâlâ 
gerek parti bünyesi ve gerekse memleket men
faatleri için çıkmaz yollarda olduklarını bir tür
lü anlatamadığımız bir kısım A. P. idarecileriy-
le partinin ve memleketimin mesuliyetini pay
laşmamıza artık imkân kalmamıştır. Adalet 
Partisinin haysiyetini bu derece zelil duruma 
düşürenlerin bundan sonra mesuliyetlerine işti
rak etmek her halde aklı selimin kabul edeceği 
bir iş olmıyacaktır. Kimin haklı ve kimin hak
sız olduğunu zaman elbette ki, gösterecektir. 
İnancım; Allah'ın Türk Milletine karşı bizi mah-
cubetmiyeceği yolundadır. Tekrar ediyorum, 
Allah'a çok şükür ki, mahcup değiliz Sayın İçiş
leri Bakanı A, P. Manisa Senaötrü Ferit Alpis-
kender'in bir yazısını okudular: Ben de almış
tım. Bu vesikayı. Okudular okudular fakat so
nunda çok daha mühim olan bir cümleyi atladı
lar. Onu da müsaadenizle ben okuyayım: Ferit 
Alpiskender diyor ki : 
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«A. P. yi bugünkü müşkül duruma düşüren, 

Merkez İdare Kurulunun topyekûn istifası, de
mokratik rejimin kaçınılmaz bir icabıdır.» Ferit 
Alpiskender böyle söylüyor. «Merkez İdare Ku
rulunun topyekûn istifası...» Mühim değil, istifa 
ederler, etmezler kendi bilecekleri iş... 

Mühim olan «Demokratik rejimin kaçınıl
maz bir icabıdır.» Buradan şu mânayı çıkarmak 
lâzımdır : Adalet Partisi Merkez İdare Kurulu 
demokratik rejimin rayına oturmaması için de
mokratik rejimin istikrara bir an evvel varma
ması için demokratik rejimin memlekete huzu
ru getirmemesi için gayret eden birinci derece
de faktörlerden bir tanesidir. Şu halde A. P. 
si Merkez İdare Kurulu istifa edecektir. Çünkü, 
A. P. Merkez İdare Kurulu geniş vatandaş küt
lesine hitabetmekte olan ve onları yanlış isti
kametlere sevk etmekte olan ve memleketin, mil
letin hattâ Devletin başına, bugün sabahtan ak
şama kadar burada müzakere mevzuu yapmaya 
mecbur kaldığımız bir kısım meseleleri çıkar
makta olan bir teşekkülden ileri gidememiştir... 
Alpiskender doğru söylüyor. Temenni edelim 
ki, A. P. şu nizam içinde kendisine düşen vazi
feleri yapsın ve şu Parlâmento Heyeti içinde, 
vatandaş topluluğu içinde haysiyetleri zedelen
miş insanlar olarak dolaşmasınlar, gönlümüz ra
zı olmaz. Bugün burada muhterem arkadaşla
rım, âdeta bir arkadaşımızın söylediği gibi; 
Adalet Partisini muhakeme etme vaziyetindeyiz. 
Fakat soruyorum. Muhterem arkadaşlarım Ada
let Partisi Genel Başkanı nerededir? Bütün şu 
konuşmaların neticesinde, kendisinin gelip de 
şu kürsüden cevaplandıracağı bir şey yok mu?... 
(Ortadan bir ses. «O partisini savunmaz.») 

A. P. Genel Başkanı belki şimdi rahat yata
ğında yatmaktadır. Muhterem arkadaşlarım; 
fakat, şu vatandaş topluluğunun günahı nedir? 
A. P. nin hakkı var mıdır bu memleketin düze
nini bozmaya? A. P. nin hakkı var mıdır bi
zim huzurunumuzu bozmaya? Ve A. P. idaresi
nin hakkı var mıdır, birçok A. P, li miletvekil-
lerinin geceleri ev değiştirmelerine sebep olma
ya?... (Ortadan: Gülüşmeler, bravo sesleri, al
kışlar.) 

Muhterem arkadaşlar; hâdiseler sadece par
ti münakaşalarına inhisar etse yine bir aile kav
gasıdır, bir aile geçimsizliğidir der geçer, gide
riz. Fakat dikkat eder misiniz; muhterem ar-
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kadaşlarım, Bizim Radyo ismi ilo mâruf komi-
nist radyosu Türkiye'de günde 3 satlik neşriya
tını 5 saate çıkarmıştır. Altı ay evveline kadar 
günde üç defa neşriyat yapan radyo vasatı mü
sait görmüş olsa gerek ki, bu neşriyatını 5 e 
çıkarmıştır. Bu radyo neşriyatı bültenleri bâ
zı milletvekili ve Bakan arkadaşlarımıza, ilgi
li bakanlara gönderilir. Eski bir Bakan sıfatiy-
le bana da arkadaşlarım gönderirler, okurum. 
Muhterem arkadaşlar; «Bizim Radyo» nun di
linde, demirperde radyolarının dilinde ve hat
tâ biraz daha açık söyliyeyim Batı devletleri
ne mensup bâzı radyoların dilinde Türkiye, ih
tilâl havası esmekte olan bir memleket halinde 
gösterilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memleketin 
7 sinden 70 ine kadar asker bir millet olduğunu 
hatırımızdan çıkarmıyoruz. Türk Ordusunun 
taşımış olduğu şeref hiç şüphe etmiyoruz ki, ken
di şerefimizdir. Bütün bu hava içinde, ve bu ya
bancı neşriyatın içerisinde, Hükümetin bugün
kü gayretlerinin içerisinde, yardım alma gay
retleri içerisinde, plân mevzuu içinde, Türkiye'
nin huzursuzluğunu, dünya efkârına bu şekilde 
göstermeye, bizim hakkımız var mıdır? Muhte
rem arkadaşlarım. 

Şunu arz edeyim sizlere, vatanı dolaşın muh
terem arkadaşlarını dolaşın. Ankara'dan, istan
bul'dan vatanı görmeye imkân yoktur. Gidin 
Hakkâri'nin köyüne gidin, Erzurum'un kasaba
sına, gidin Siirt'in ilçesine, vatandaşın halini 
görün. Ben gittim arkadaşlar, gittim. Bu mem
lekette dolaşmadığım tek bir vilâyet kalmamış
tır, ilçeleri,dâhil, hattâ pek çok köyleri dâhil; 
10 seneden beri ben bu memleketi karış karış 
gezen bir insanım. Biliyorum, çok iyi biliyorum. 
( «Gençlik kolu başkanı olarak mı?» sesleri) 
Gençlik kolu başkam olarak değil, bir gazeteci 
sıf atiyle... 

Oturduğumuz yerde hâdiseleri kördüğüme 
bağlamak mecburiyetinde değiliz. Siz uyanacak
sınız. Siz uyanmazsanız, biz sizi uyandırmaya 
gayret edeceğiz. Hâlâ hâlâ uyanmazsanız, pek 
muhterem bir arkadaşımın hikâyesi var, ama 
bunu burada söyliyemem... Sizi ergeç bu vata
nın selâmetine götürmeye mecbur kalacağız. 
Eğer şu parlâmento hakikatleri görmeye mec
bur kalmazsa hiç arzu etmediğimiz hâdiseler 
olabilir ve o hâdiseleri hazırlıyanlar sizi buna 
mecbur kılarlar. (Soldan, «tehdidetme» sesleri). 
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Sözlerimde asla tehdit yok, hakikat payı vardır. 
arkadaşlarım. Devletin hangi şartlar içinde ol
duğunu, bir parlâmento üyesinin bilmesi lâzım-
gelir. Biz kahve idare etmiyoruz muhterem ar
kadaşlarım. Devlet mukadderatını, millet mesu
liyetini omuzları üzerine almış insanlarsınız. 
Sağda veya solda-, şurada veya burada gayrime-
stıl şahıslar gibi konuşmak bu milletin mukad
deratını omuzlarına almış insanlara yaraşmaz. 
Bu şekilde konuşanların âkibetini elemle, ıstı
rapla ve hattâ "göz yaşları ile seyrettik. Ne kaldı 
elimizde? Birbirimizi kırmamak mecburiyetin
deyiz. 27 Mayıs dâvası bitmiştir, bu sayfayı ka
patıyoruz, bu sayfanın üzerinde artık münakaşa 
mevzuu açmıyoruz. Bu sayfayı kurcaladıkça, bu 
sayfanın altını karıştırdıkça eski bir Demokrat 
Partili olarak itiraf edeyim, yüzlerimiz çok ke
re kızarmaktadır. Bunu, bu kürsüden ifade et
meye mecburuz. Sezar'nı hakkını Sezar'a vere
lim, ama hataları da açıkça ve cesaretle ortaya 
koyalım ki, bizden sonra gelecek olan nesiller, 
bizim şu hazırlamış olduğumuz vatan, sahası 
üzerinde, rahat nefes alabilsinler. Biz bugünden 
yarını hazırlamak mecburiyetindeyiz. «Memle
ketimizi, muasır medeniyet seviyesinin üstüne 
çıkaracağız.» diyen Aziz Atatürk'ün ruhu hiç 
şüphe yok ki, sızlamaktadır arkadaşlar. Türk 
gençliği olarak, onun izinden yürüyen insanlar 
olarak geriliyen bir vatan yaratmaya hiçbirimi
zin hakkı yoktur. Türk milletini ilelebet payi
dar edecek yolları seçelim ve el birliğiyle bu dâ
vanın yolcuları olalım. Yarının mesul, insanları 
yine bizler olacağız. Çocuklarımız yarın yetiş
tikleri, büyüdükleri zaman bizim yaşımıza gel
dikleri zaman bizlere lanet okumasınlar. Hepi
miz için en büyük temennim bu olacaktır, bu 
duygularla, bu arzu ile hepinizi selâmlarım ve 
huzurunuzdan ayrılırım muhterem arkadaşlarım. 
(Ortadan sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Adalet 
Partisi adına Cihat Bilgehan ve söz almış daha 
44 arkadaşımız vardır. Bir önerge var, onu oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet ve grup sözcülerinin konuşmalariy-

le konu tamamen aydınlanmıştır. 
Son olayların başlıca sorumlusu olduğundan 

şüphe edilmiyen A..P. si sözcülerinin beyanla-
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rından bu konuda olumlu bir sonuca ulaşamıya-
cağımız anlaşılmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla görüşmelerin devamında fayda 
yoktur; yeterliğini arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Şevki Aysan 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir takrir daha 
var, müteaddit imzalı, aynı mahiyette. Ancak 
Başbakan söz istemiştir. Müsaade ederseniz Baş
bakana söz vereyim, ondan sonra yeterlik öner
gelerini oyunuza sunarım. 

Buyurun, Sayın Başbakan. 
(Başbakan İsmet înönü «ortadan ve sağdan, 

sürekli alkışlar ve bravo» sesleri arasında kür
süye geldi.) 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlar, 
İç politika üzerinde açtığımız genel görüş

me, içinde bulunduğumuz siyasi havayı aydın
latmıştır. ıSize bu ışık altında hitabediyorum. 

Hoşumuza giden ve gitmiyen taraflariyle 
hepimizin siyasi durumumuzun! çok nazik ve 
çok ciddî bir manzarada göründüğünüzü tah
min ederim. Görüşmelerde bir süreden beri 
siyasi havamızı zelıirliyen tahrikleri bütün de
lilleri ve işaretleriyle Hükümet vermiştir. Son 
15 günden beri patlama halinde meydana çıkan 
siyasi olaylar aslında bu devamlı tahriklerin 
ve hazırlıkların neticesi sayılmak lâzımdır. Çok 
kimsenin unuttuğu bir nokta, Türkiye'nin bir 
ihtilâlden çıkmış olduğu ve ihtilâlden çıkmış 
nıe'mleketlerin kendilerine mahsus bâzı hususi
yetler taşıdığıdır. Bu hususiyet'lerdir ki, o çe
şit memleketlerin norımal demokratik rejime ge
çişlerini 'güçleştirmektedir. Biz ise, birkaç se
nede dünyanın hayretini ve takdirini çekecek 
bir ilerleme kaydetmişizdir. Ama, demokratik 
rejimin icaplariyle bir ihtilâlden çıkmış olma
nın hususiyetlerini bağdaştıramazsak, basan
ınızı tamamlamamız mümkün değildir. Size Hü
kümetin azminin bu noktada olduğunu temin 
etmek isterim. (Orta sıralardan ve sağdan bra
vo sesleri) 

Sevgili arkadaşlarım, 
Siyasi affı zorla kabul ettirmek temayülü

nün ifratlığı ve memleketi huzurdan mahrum 
eden tesirleri, plân üzerine vatandaşın topla
dığı ümitleri tahribetmek gibi insafsız, menfi 
bir arzunun tepkileri ve nihayet demokratik 
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rejimin hürriyetlerinden istifade ederek bu re
jimi 27 Mayıstan evvelki meşruiyetini kaybet
miş idare günlerinin usulüne ve üslûbuna dön
dürmek hevesleri son İ5 gün içinde pek aşikâr 
bir surette faaliyete geçmiştir. Görüşmelerin 
ortaya koyduğu açık gerçek budur. Hasta bir 
hükümlünün tedavisine kolaylık göstermek, 
hükümlü olmanın tabiî ve kanuni sınırlarını 
imkân nis'betinde hissettirmemek gibi, insanî 
gayretler geniş ölçüde siyasi tertiplere vesile 
edilmiştir. Bir muhalefet partisinin merkezde 
ve vilâyetlerdeki teşkilâtı ile böyle bir siyasi 
istismarı yürürlüğe koyması esef edilecek bir 
talihsizlik olmuştur. İntikam hisleri alabildi
ğine körüklenmiştir. 22, 23 ve 24 Mart günle
ri, geniş ve kanunsuz siyasi teşebbüslerin cere
yan ettiği günlerdir. Hükümet bugünlerde ba
siretsiz, akıl ve iz'an dışı gösterilerden elde edil
mek istenilen karanlık ve şüpheli neticelere 
karşı vatandaşı ve Anayasa nizamını koruya
cak tedbirleri almaya çalışırken başka bir du
rum meydana çıkmıştır. Hükümet kendisini 
bu azgın teşebbüsler önünde, her suretle teh
likede ve himayesiz kaldığını zanneden geniş 
genç vatandaş kütlesinin ve Devlet müessese
lerinin vahini nefis müdafaası hareketleri karşı
sında bulmuştur. 

26, 27, 28 Mart günleri uzun zamandan be
ri siyasi tertipler 'hazırlamış olanların etraftan 
topladıkları hareket kuvvetleriyle kendi can
larının emniyetini Anayasa nizamında gören 
vatandaş toplulukları arasında mücadeleler, 
hattâ çarpışmalarla geçmiştir. Hükümet bütün 
vasıta ve imkânlariyle vatandaşları birbiriyle 
tutuşmaktan menetmeye ve korunmaya çalış
mıştır. Eğer Hükümet kuvvetlerinin vakit va
kit yetersizliği görülmüşse, bunun hafifletici 
sebebini karanlık hazırlık hareketlerinin ge
nişliğinde ve bu hareketlere karşı infialin ve 
tepkinin şiddetinde aramak lâzımdır. Buna 
rağmen, telâfi edilmez durumların önlenmiş 
olması Hükümet kuvvetlerinin duruma en son
da 'hâkim olmalarının sonucudur. Hükümet, 
vatandaşların birbirlerine bütün tecavüzlerini 
derin esef ve teessürle karşılamıştır. Hükümet 
vatandaşlar arasında intikam ve husumet duy--
gularını tahrik eden cereyanların ne kadar 
zararlı neticeler verdiğine ve gelecekte ne fe
lâketli neticeler hazırlıy ab ileceğin e Büyük 
Millet Meclisinin ve herkesin dikkatini celbet-
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meyi vazife saymaktadır. Bir defa, sizi temin 
ederim ki, bu cereyanların hiçbir başarı tali
hi yoktur. Son onbeş günün hâdiseleri en akıl
sızlara claiıi bunu ıgöstermiş olmak lâzımdır. 
Bizce memlekete huzur verecek, memleketin 
kalkınmasını, iktisadi gelişmesini sağlıyao&k 
başlıca çareyi siyasi hayatımıza istikamet ve
ren teşekküllerin sağduyusunda aramak lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Onbeş günlük hâdiselerin siyasi hayatımıza 

ne dersler öğrettiğini gelecekte göreceğiz. Si
yasi teşekküllerimizin derlenme ve toplanma 
gayretlerinin ciddiyet derecesine de bu dev
re İçinde şahidolacağız. Ama hiçbir siyasi te
şekkülün, memleketin huzur ve güvenliğini 
tettıdidedici hazırlıklardan medet uman kimsele
rin gayretlerini destekler halde umumi efkâr 
karşısına çıkmak istemeyeceğine samimî ola
rak inanmak isteriz. Her halde, buna müsama
ha göstermek niyetimiz katiyen mevcut değil
dir. (Orta sıralardan, bravo sesleri) Hükümet 
»olarak Büyük Meclise, genel görüşmenin neti
cesinde arz edebileceğimiz şudur: Fert olarak 
ve teşkilât olarak memleketi böle-cek ve onun 
huzurunu bozacak çalışmaları yakından takib-
ediyoraz, takibedecğeiz. Kanun dışı hareket
leri, kişilerden veya teşekküllerden gelsin, mer
cileri olan mahkemelere tereddütsüz sevk et
mek kararındayız. (Orta ve sağ sıralardan, 
'bravo sesleri alkışlar) Biz siyasi hayatımızda 
hoşgörürlüğün hâkim olması için iktidarda bu
lunan siyasi partilerin geniş yürekli olması lü
zumunu daima ileri sürdük. Bütün aksi iddia
lara göğüs gererek memlekette demokratik ni
zamın yürüyebileceğine kesin inancımızı muha
faza ettik. Son tecrübelerden, memleket idare
sinde demokratlık rejimin tek idare sistemi ol
ması lüzumuna inancımız kuvvetlenmiş olarak 
çıkıyoruz. Bütün siyasi tahrikler ve karışıklık
ların temelini demokratik nizama öteden beri 
inanmamış olan siyaset erbabının, daima oldu
ğu gibi, maksatlarına erişinceye kadar demok
ratik nizamın temin ettiği imkânlardan ve va
sıtalardan istifade etmek gayretlerinde görüyo
ruz. Demokratik rejimi bir intikam idaresini 
kurmak için vasıta olarak kullanmak istiyen-
ler haşarı kazanamayacaklardır. (Orta ve sağ 
sıralardan, bravo sesleri alkışlar) Anayasa ve 
demokrasi bunların hakkından gelecektir. De

mokratik rejimin tabiatında olan insani ve me
deni düşünceleri ve usulleri zayıflık, tavizcilik:, 
âciz zannedenler kesin olarak aldanmaktadır
lar. Demokratik rejim serbest ve açık münaka
şa içinde vatandaşı aydınlatmasını bilecek ve 
aldatan hilekârı mutlaka yere serecektir. Bu 
sözlerimin bir hayale değil, bir gerçek teşhise 
dayandığını anlamak için son onbeş günün hâ
diselerinden sonra memlekete hâkim olan hava
ya bakmak kâfidir. Bâzı kimseler ve bâzı te
şekküller hafiflik ve ftıtiyatsızlıklariyle, mey
dana çıkan kötü niyetleriyle bütün itibarlarını 
kaybetmişlerdir. Buna mukabil doğrunun ve 
iyinin peşinde olanlar tahmin edilmiyecek güç 
kazanmışlardır. Demokratik rejim her şeyden 
önce vatandaşın sorumluluğunu bilmesi ve ken
dine güvenmesidir. Sorumsuz ve kendisine gü
venmediği için hilekâr olan siyasetçinin tahrik
lerini Anayasaya bağlı vatanseverler daima ye
neceklerdir. istikbale bunun için güvenle bakı
yoruz. Büyük vazifemiz vatanımızın demokra
tik rejim içinde kalkınmasına ve ilerlemesine 
elbirliğiyle çalışmaktır. Bunun aksi yolda olan
lar, politika hayatımızda yerleri bulunmadığını 
görüp anlıyacaklardır. Bunu kişilere anlataca
ğız, bunu teşekküllere anlatacağız. Bu genel gö
rüşme, hepimize yeni ufuklar açmıştır. 

Mulhterem arkadaşlarım, 
-Sizi temin ederim ki, son onbeş günlük olay

lar üç seneden beri geçirdiğimiz buhranlardan 
bir safha olmuştur. Bu buhran, bir defa daiha 
demokratik imânın zaferiyle bitmiştir. Gelecek 
günlerin dennokratik anlayışta ve düzende yeni 
terakkiler getireceğine inanıyoruz. Hükümeti
niz bunu sıkı şekilde takib etmektedir, takibede-
cektir. 

Mulhterem arkadaşlar, ciddî bir bu'hran so
nunda bir genel görüşme açtık. 14 saatten be
ri fasılasız milletvekilleri, millet kürsüsünde fi
kirlerini bütün açıklığı ile, bütün acılığı ile 
söylemektedirler. Dünyanın her yerinde böyle 
ıbir millet, böyle bir milletin iradesi milletve
killerinin samimî ve ciddî murakabesi altında 
sayılır. Sizi tebrik ederim. Sizi hürmetle selâm
larını. Büyük bir demokratik zaferle çıkıyor
sunuz ve türlü tertipçiler demokratik rejimi 
kendi maksatları için vasıta olarak kullanmak 
istiyenler ve demokratik rejimi acz ve bir zaaf 
zannedenler kaybetmişlerdir. İtibarlarını, güç
lerini, millet nazarında tesirlerini kaybetmiş-
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lerdir. Sizi hürmetle selâmlarım arkadaşlar. 
(Ortadan ve sağdan sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — ikinci kifayet takririni de 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümetçe verilen izahat tamamiyle tatmin

kâr olduğundan konu aydınlanmıştır. Görüşme
lerin yeterliğini arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grup C. K. M. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Bursa Sivas 
ibrahim öktenı Cevad Odyakmaz 

Y. T. P. Grup Başkanı 
Erzincan 

Sadık Perinçek 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde, Tahtakılıç 
söz istemiyor. Buyurun Mudihittin Gürer, Sa
yın Gürer, kifayet aleyhinde. 

MUSLÎHİTTÎN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, sayın Milletvekilleri, milletçe ha
yatımızın öyle bir merhalesinde bulunuyorum 
ki, burada, yarının mesut Türkiyesinin sağlam 
temelerlini atmaya çalışırken bir yığın sosyal 
hâdiselerin neden ve niçinlerini de teöbit ötmek 
ve mutlu günleri bu sağlam temeller üzerine 
oturtmak mecburiyetindeyiz. Böyle bir genel 
görüşmede dâvalar tamamiyle vazıh bir duru
ma gelmeden ve dolayısiyle bu kürsüde ikrar 
edilmiş olan hususlar âdeta bir itham mahiye
tinde ifade edilirken, durumlar tamamen ta
vazzuh ettikten sonra genel görüşmenin kifa
yeti iktiza ederdi. 

Muhterem Milletvekilleri, genel görüşme, 
27 Mayıstan isonra ka'bıü ettiğimiz Anayasa ile 
girmiş yepyeni bir müessesedir. Genel görüş
menin mânası nedir, ehemmiyeti nedir, niçin 
Anayasaya girmiştir? İlk evvelâ, bunun tesbi-
tinde fayda vardır. Biliyorsunuz ki : 

BAŞKAN — Sayın Gürer, kifayet aleyhinde. 
MUSLÎHİTTÎN GÜRER (Devamla) — 

Aleyhinde konuşuyorum Beyefendi. Muhteremi 
arkadaşlarım; Geneli Görüşüne Hükümeti ibir 
güven oyuna götürmeden doğrudan doğruya 
her 'hangi bir hâdise hakkında Hükümetten bil
gi isteme vaziyetindedir. Dolayısiyle Hüküme
tin her hangi bir hususta mesuliyetini ımucip 
olnııyacak şekilde Meclisin ve yüce milletimi
zin aydınlanması demektir. Bizde çok ender 
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görüldüğü için hakikaten hassasiyetle üzerinde 
durulmakta ama esaıs genel görüşmenin geldiği 
Fransa'da, biliyorsunuz genel görüşme, her 
hafta Cuma günü yapılmaktadır. Binâenaleyh, 
bu şekilde bir Hükümeti denetleme vasıtası 
olan ve Anayasanın 88 nci maddesi ahkâmıma gö
re sırf Yüksek Meclisinizin Hükümeti denetle* 
me vasıtası olan şeklini şu Yüksek Mecliste 
tesbit etmek lâzımdır. 

Muhterem Milletvekilleri; biz niçin genel 
görüşmenin devamını arzu etmekteyiz? Maale
sef şimdiye kadar görülmüştür 'ki, Yüksek Mec
lisiniz haddizatında denet yetkisini doğrudan 
doğruya Hükümete karşı yapması iktiza eder« 
ken, maalesef Anayasa teminatı altında dedi
ğimiz ve Anayasaya bağlı olduğumuz halde, (bu 
kürsüden şimdi, Hükümetin mesul Dahiliye Ve
kili Anayasayı çiğner surette size vakıayı Izıah 
etmiş ve bunu doğrudan doğruya bir partinin 
üzerine yıkmak istemiştir. (Ortadan şiddetli 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gürer, sadet dışına çı
karsanız sözünüzü keseceğim. 

MUSLÎHİTTÎN GÜRER (Devamla) — Rica 
ederim efendim. Ben kifayetin aleyhinde ıkomı. 
şuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; biz genel görtigme, 
nin devamını Hükümeti daha iyd denetlemek 
için istiyoruz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar 
MUHLlHÎTTÎN GÜRER (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi An&yasanm 132 
nci maddesine göre bütün arkadaşlarımın be
yanları, mahkemelerde bulunurken, bir Dahi
liye Vekilinin bunu bu kürsüden, sorgu saf
hasında bulunan hususları, Yüksek Meclis hu
zurunuza getiriyor, 'kabul ediyoruzda M, o An'a-
yasa ile beraberiz dediğimize göre Anayasa 
çiğneniyor, niçin tahammül buyurmuyor su
nuz;' (Gürültüler) Müsaade buyurun, izah ede
lim fikrimizi (Gürültüler, karşılıklı konuşma
lar.) 

BAŞKAN ı— Sayın Gürer, son defa ihtar 
ediyorum. Kifayet •aleyhinde konuşunuz, esas 
mevzua girmeyin. 

MUSLÎHİTTÎN GÜRER (Devamla) — Ar-
kadaşlar, sabırlarınız tükenmiş olabilir. Muh
terem arkadaşım diyorlar ki, biliyorlar ki, 
sabrımız tükendi. Aziz arkadaşlar, bu mu-
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kaddes kürüsüden bir dâvanın devamını iste
mek: ve dolayısayle bu yüksek millete bütün 
hakikatlerin bütün çıplaklığı ile meydana 
çıkmasını istemek bir suç mudur?.. (Orta sıra* 
hırdan gürütüler) Rica ediyorum... 

BAŞKAN — Gürer, son defa ihtar ediyo
rum, sözünüzü keseceğim. Karşılıklı konuşma 
yo'k. Meselenin esasına girme yok. Niçin ki
fayet aleyhinde olduğunuzu iki, üç kelime ile 
izah ediniz ve sözünüzü bağlayınız. 

(Orta «sıralardan, grup olarak istememiş
tiniz, sesleri.) 

BAŞKAN •— Müsaade buyurun, müdahale 
etmeyin efendim. 

MUSLÎHlTTİN G-ÜRER (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar; grup olarak istememiş
tiniz diyor, şimdi bir arkadaş. Buyurun ce
vaplandırmayın. Şimdi grup olarak... 

BAŞKAN —• Cevaplandırma yo'k efendi'm. 
Kifayet aleyhinde konuşunuz, diyorum. Cevap 
verme yok. 

MUSLÎHlTTİN GÜRHR (Devamla) — 
Efendim, maalesef bu seferki Meclis Riyase
tinin tutumu artık aşikâr olarak gözlerinizin 
önünde bulunduğu için bendeniz hâdisclemr 
daha iyi aydınlanması Anayasaya, dayanıp, 
kimlerin Anayasayı çiğnediği 'burada ispat et
mek ha.k'km'a haiz olduğumdan İm hususun ve 
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dolayısTıyle genel görüşmenin devamını Yük
sek Meclisten istirham ederken oylarınızı, ha
kikati n çıkması hususunda vicdanlarınıza da
nışmak suretiyle genel görüşmenin kifayet 
önergesini reddetmenizi talebeder, hepinizi hür
metle rimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kifayet takrirlerini okutup 
(Üç Grup Başkan vekillerinin verdiği kifa

yet önergesi yeniden okundu.) 
BAŞKAN — Bir takrir daha var, okutuyo-

j rıım. 
I (Mardin Milletvekili Şevki Aysan'in öner-
j gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar. Her iki 
takrir de görüşmelerin kifayeti hakkındadır. 
Oyunuza sunuyorum. Kifayeti kabul eden-

j 1er... Etmiyenler... Belli olmadı arkadaşlar. Sa-
j yacağız. Kifayeti 'kabul edenler lütfen işaret et

sinler. Kabul eıtmiyenler... Kifayet önergesi 
8f) e karşı R>f> oyla kabul edilmiştir. 

Genel görüşme bitmiştir. 
I (Son söz milletvekilinindir, se&Leri.) 
I COŞKUN KIRCA (istanbul) — Son söz mil-
| letvekilinindir, 
j BAŞKAN — 8 Nisan 1963 Pazartesi günü 
| saat İT) te toplanmak üzere birleşime son veri-
! yorum. 
; Kapanma saati : 6 Nisan 1963 saat : 5,10 
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6. SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Kozlu - Kandilli demiryolu pro
jesinin tatbiki hususunda bir yatırım progra
mı olup olmadığına dair yazılı soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin'ıin yazılı ce
vabı (7/217) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bayındırlık 

Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygılarımla rica ede
rim. 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestilci 

1. Kozlu - Kandilli arasında mevcut demir
yolu projesinin tatbikinin geciktirilmesi se
bepleri nelerdir, bu projenin tatbiki hususunda 
Bakanlığın bir yatırım programı mevcut nm-
«dur? 

2. İkinci Demir Çelik Fabrikasının kurul
makta olduğu Ereğli ilçesini demiryoliylc 
Ankara - İstanbul hattına bağlıyacak olan 
proje tamamlanmış mıdır, bu projenin tatbiki 
hususunda Bakanlığın yatırım programı nedir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 124/207 

25 . 3 . 1063 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 12 . 1962 gün 7 - 217/3764/18650 
«ayılı yazınız." 

Kozlu - Kandilli demiryolu projesinin tatbiki 
hususunda bir yatırım programı olup olmadığına 
dair Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pes
tilci tarafından verilen yazılı soru önergesi aşa
ğıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

llyas Seçkin 

1. Kozlu ile Kandilli arasının demiryolu 
ile bağlanmasına ait proje birinci 5 yıllık Kal
kınma Plânına dâhil değildir. 

2. İkinci Demir Çelik Fabrikasının kurul

makta olduğu Ereğli ilçesi demiryolu ile An
kara - İstanbul demiryolu hattına bağlanmak 
için bir etüt yapılmış ise de 250 milyon liralık 
bir yatırını gerektiren bu proje birinci beş yıllık 
Kalkınma Plânına alınmamıştır. 

18 . 1 . 1963 
2. — Eskişehir Milletvekili İbrahim \Cemalcı-

lar'ın, Eskişehir'de Bursa şosesi üzerinde bulu
nan ve askerî depo olorak kullanılan arsanın, ye
ni bütçe çıkmadan önce, Millî Eğitim Bakan
lığına devrinin mümkün (olup [olmıyacağına dair 
yazılı soru önergesi ve \MMî Savunma Bakanı İl
hamı Sancar'ın yazılı cevabı ,(7/245) 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen mevzuun Sayın Millî Sa

vunma /Bakanı tarafından yaizılı olarak cevap
landırılması 'hususunu arz ederim. 

Eskişehir (Milletvekili 
Ibralhim ıCemalcılar 

Eskişehir'in Kuzeyinde Bursa şosesi üzerinde 
Topçular namı ile anılan (eski uçaksavar tabu
runun, halen birkaç askerî deponun bulunduğu) 
mahallin ön kısmına düşen yerde, takriben iki 
sene kadar evvel (İSayın Ahmet 'Tattıtakılıç'ın 
Millî Eğitim Bakanlığı zamanında) Millî Eğitim 
Bakanlığına ait bir kısım arsa bâzı sebepler do-
layısiyle Millî Müdafaa Bakanlığına devredil
mişti. 

Bu saha üzerinde tetkikler yapan bir Alman 
Hükümeti Heyeti burada bir teknik okul yapıl
masını uygun görmüş, her nedense Sayın Ba
kan Ahmet Ta'htakılıç bu>okulun İzmir'de kurul
masında ısrar ile mezkûr arsa Millî Müdafaaya 
devredil mistir. 

Arsa ve askerî depoların bulunduğu yer : 
Kuzey'd e : Esen tepe mahallesi 
Doğu'da : Seylâp mahallesi . 
Güney'de : .Sarusu mahalleri ve fabrikalar 
Batı 'da : Hemen ittisalinde kolej, 'bina ve 

bahçeleri, devamında İşçi Evleri mahallesi ile 
çerilmiş bulunup tamamen meskûn mahalle
rin ortasında kalmaktadır. 

Eskişehir'de bu gübi askerî depo ve tesisle-
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v'm kurulabileceğim 'halen yine askerî depo ve 
tesislerin bulunduğu Hazineye ait çok geniş 
yerler mevcuttur. (Yıldıztepe gerilerinde ve 
Çatak bayırmdaki yerler) 

.Evvelce 'Millî Eğitim ıBa'kanlığına aidolp bi-
lahara sebep ıgösterilmeden devrolunan mezkûr 
arsada 'bir üniversite kurulması 'hususu vilâyet 
ve ilgili teknik elemanlarca uygun görülmüş, iki 
Vekâlet arasında tekrar arsanın Millî Eğitim 
'Bakanlığına iadesi için temaslara geçilmiş idi. 
Bu maksatla 1903 bütçesine, Millî Eğitim Ba
kanlığınca iki milyon talhsisa't konmuş, ayrıca 
Koç Firması biAu'çuk milyon, Yurtlar İdaresi 
beşyüzbin, Rokfeller vakfından iki milyona ya
kın bir para da 'bu gaye için temin edilmiştir. 
Arsanın devri mevzuunda Millî Müdafaa Ba
kanlığınca mahalline gönderilen bir heyetin de 
müspet mütalâa verdiğini istihbar etmiş bulu
nuyoruz. Hal böyle iken mez'kûr arsanın dev
rinde Vekâletinizde bâzı tereddütlerin husule 
geldiğini malhallî ilgililer bize bildirdiler. Her 
türlü 'hazırlığı yapılmış, memleket çapında 
çok büyük 'faydalar saJğlıyacağma kaani oldu
ğumuz, yokluğunu bütün milletçe (hissettiğimiz 
Üniversite mevzuunda ve halen faaliyette bu
lunan Eskişehir Ticari 'ilimler Akademisinin 
binasızlık yüzünden 'çekmekte olduğu sıkıntıla
ra son vereceğini üm'idettlğimiz fbu inşaatın ya
pılabilmesi için, mözkûr arsanın 'bütçenin çık
masından evvel devrinin mümkün olup olmı-
yacağının ya'zılı olarak tarafıma bildirilmesi 
'hususunu delâletlerinize arz ederim. 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 29 . 3 . 1963 

Müsteşarlığı 
Ankara 

Kanun : 50 - 63 
Konu : Eskişehir Mil
letvekili İbrahim Ce-
malcılar'm yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 23 Ocak 1963 gün, Kanunlar Md. lü-

ğü 7 - 245 - 4215/21206 sayılı yazınız. 
Eskişehir Milletvekili İbrahim Cemalcılar'-

m Millî Savunma Bakanlığına yönelttikleri ya-
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zıh soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. ' 

Bilgilerinize arz ederim. 
llhami Sancar 

Millî Savunma Bakanı 

Eskişehir Milletvekili İbrahim Cenıalcılar'ın. 
yazık soru önergesine cevap 

Millî Eğitim Bakanlığınca Eskişehir'de inşa 
olunacak iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 
bina ve tesisleri için talebedilen, Eskişehir - Zin-
cirlikuyu Topçular mevkiinde Bakanlığa tahsis
li 2320 ve eski 2321 yeni 3130 parsel numaraların
da kayıtlı 159 830 (yüzellidokuz bin sekizyüz 
otuz) ve 136 180 (yüzotuzaltı bin yüzseksen) 
metrekare yüzölçümlü sahalardan ceman 75 170 
(Yetmişbeş bin yüzyetmiş) metrekare kısmının bu 
maksatla kullanılmak üzere Millî Eğitim Bakan
lığına devir ve teslimi uygun görülmüş ve gere
ğine tevessül edilmiştir. 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Turizm Bankası tarafından işletilen ne 
gibi tesisler olduğuna ve bunların nerelerde bu
lunduğuna dair yazılı soru önergesi ve Basın -
Yayın ve l'urizm Bakanı Celâl Terfik Karasa-
pan'ın yazılı cevabı (7/254) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Basın - Yayın ve Tu

rizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi rica ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler 

1. Turizm Bankası tarafından işletilen ne gi
bi tesisler mevcuttur ve bunlar nerelerdedir? 

2. Turizm Bankasına ait tesislerde vazife 
görenlere verilen maaş, ücret ve yevmiyeler hangi 
kanunlara göre ödenmektedir? 

3. Turizm Bankasında çalışanlara 1961 ve 
1962 yıllarında ne miktar fazla mesai ücreti 
ödenmiştir? 

4. Turizm Bankası tesislerinde 1962 yılında 
yabancı tebalı bayan çalıştırılmış mıdır, çalıştı
rılmış ise nerede ve ne müddet ve ne ücret öden
mek suretiyle çalıştırılmıştır? 

5. Turizm Bankasında 1962 yılında ek gö
rev alanlar olmuş mudur, olmuş ise kimlerdir ve 
nerelerde ek görev almışlardır? 
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T. C. 

Ba. - Yay. ve Turizm 26 . 3 . 1963 
Bakanlığı 

Dairesi: Tur. (S. -5/52) 
Genel sayı : 1017 - 3638 

Konu : Afyon Karahisar 
Milletvekili Şevki Oüloı-'in 
Turizm Bankası hakkında 
yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler'in 

Turizm Bankası ile ilgili hususlarda verdiği ya
zılı soru önergesine cevaplarının ekli olarak su
nulduğunu arz ederim. . 

Celâl Tevfik Karasapan 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanı 

Soru 1. Turizm Bankası tarafından işleti
len ne gibi tesisler mevcuttur? Ve bunlar neler
di r? 

Cevap 1. Turizm Bankası tarafından işleti
len tesisler İstanbul'da üç adeddir. Bunlar Kil-
yos, Yeniköy ve Küçüksu işletmeleridir. Ayrıca 
Edirne'de Kervan oteli mevcuttur. 

Aban t tesisleri de Turizm Bankasının iştirak 
-ettiği bir Anonim Şirkete aidolup müstakillen 
işletilmektedir. 

Soru 2. Turizm Bankasına ait tesislerde va
zife görenlere verilen maaş, ücret ve yevmiye
ler hangi kanunlara göre ödenmektedir? 

Cevap 2. Turizm Bankasına ait tesislerde 
vazife görenlere verilen maaş ücret ve yevmiye
ler, Bankanın 7-170 sayılı Kanunun tasrih ettiği 
•şekilde hususi hükümleri ve iş Kanunu hüküm
leri dâhilinde ödenmektedir. 

Soru 3. Turizm Bankasında çalışanlara 
1961 - 1962 yıllarında ne miktar fazla mesai üc
reti ödenmişti r? 

Cevap 3. Turizm Bankasında çalışanlara 
196.1, 1962 yıllarında ödenen fazla mesai ücreti 
şudur : 

1961 1962 
Lira K. Lira K. 

Kilyos 
Yeniköy 
Kervan Oteli 
Küçüksu 
UÎnıim Müdürlük 

23 
32 

3!) 

95 

285 
390 
469 

— 
117 

262 

90 
12 
56 

22 

80 

27 287 
27 311 

1 040 
8 837 

44 632 

100 109 

3)6 
51 
40 
90 
16 

• >» 
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İşletmelerde yapılan fazla mesai masrafları 

İş Kanunu gereğince yapılmıştır. Umum Müdür
lük 1961 senesinde eski senelerin eksik kalmış 
hesaplarının tashihi için yapılmış olan ve bilan
ço devresinin altı ay kadar gecikmesine sebeb-
olan fevkalâde mesai dolayısiyle, 1962 yılında ise 
Banka Statüsünün değişmesi dolayısiyle, ayrıca 
bii' de devir bilançosu çıkarılması zarureti do
layısiyle yapılmıştır. 

Turizm Bankası 8 . 2 . 1962 tarihine kadar 
sermayesinin yarısından fazlası hususi şahıslara 
aidolduğu cihetle tamamiyle hususi hükümlere 
tâbi olup 7470 sayılı Kanuna ve binnetice Ba
kanlığın murakabesine bu tarihten sonra tâbi 
kılınmıştır. 

Soru 4. Turizm Bankası tesislerinde 1962 
yılında yabancı tebalı bayan çalıştırılmış mıdır? 
Çalıştırıldı ise nerede, ne müddet ve ne ücret 
ödenmek suretiyle çalıştırılmıştır? 

Cevap 4. T. C. Turizm Bankası tesislerinde 
yabancı tebalı (orkestra ve atraksiyon ekiple
rinde çalışanlar hariç) hiç. kimse yoktur. 

Soru 5. Turizm Bankasında 1962 yılında ek 
görev alanlar olmuş mudur? Olmuş ise kimler
dir? Ve nerelerde ek görev almışlardır? 

Cevap 5. T. C. Turizm Bankasında 1962 yı
lında ek görevle vazifelendirilmiş ve bir yerden 
fazla yerden maaş ve ücret alan yoktur. Ancak 
Küçüksu işletmesinde müdür ve muhasebeci ola
rak tâyin edilmiş bir kimse bulunmadığından, 
yalnız işletme süresine münhasır olmak kaydiy-
le, iki memur çalıştırılmış ve çalışmaları mesai 
saati haricine ve tatil günlerine inhisar ettiği 
için İş Kanunu emredici hükümleri dâhilinde 
fazla mesai ücreti ödenmek zarureti hâsıl olmuş
tu r. 

i. — Malatya Milletvekili Halit Ziya Özkan'
ın, Elbistan ile Darende ilçeleri arasında bulu
nan ve çok dar olan yolun 1963 yılında yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı so
ru önergesi ve Bayındırlık Bakamı llyas Secicin'-
in yazılı cevabı (7/257) 

4 . 2 . 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Halit Ziya Özkan 

115 



M. Meclisi B : 67 
1. Maraş iline bağlı Elbistan İlçesi ile Ma

latya İline bağlı Darende İlçesi arasında mo
torlu vasıtanın geçebileceği yol yok denebile
cek kadar, bilhassa Darende bölgesinde Aşudu 
ile Polarga arasında 1,5 kilometrelik bir yo
lun yapılabilmesi için 1963 yılında vilâyet ve
ya Bakanlık tarafından yapılması düşünülmek
te midir? 

T. ü. 
Bayındırlık Bakanlığı 25 . 3 . J963 

Hususi Kalem 
Sayı : 144/206 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 2 . 1963 gün, 7 r 257/4405/22583 

sayılı yazınız. 

•Elbistan ile Darende ilçeleri arasında bulu
nan ve çok dar olan yolun 1963 yılında ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Malatya Milletvekili Halit Ziya Özkan tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi aşağıda ce
vaplandırılmıştır. 

Bilginize saygılarımla arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
llyas Seçkin 

Elbistan - Malatya - Darende yolu iltisakı 
Darende güzergâhını takibeden devlet yolu 
Elbistan ile Darende arasında irtibat temin et
mektedir. 

Elbistan ile Darende arasında, bu güzer
gâhtan ayrı olarak, doğruca bir bağlantı sağ
lamak üzere istenen yol, Maraş ve Malatya 
illerimin müşterek bir köy yoludur. Bu köy 
yolunun; 

a) Malatya ili içindeki ve Aşudu (Gün 
Pınar) ile Polanka (Beş Direk) köylerinden 
geçen 25 kilometrelik kısmının Malatya Vali
liğince yapımı; 

b) Maraş ili içindeki ve Ak ören'e kadar 
5 kilometrelik: kısmı yapılmış olan 30 kilomet
re uzunluğundaki Elbistan - Darende hududu 
kısmının Maraş Valiliğince ıslah ve ikmali; 

Uzun vadeli köy yolları plân tasarısının 3 
ncü yılı tatbikatına dâhildir. 

5 . 4 . 1963 O : 2 
5. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü-

ler'in, Turizm maksadiyle bastırılan, illere ait 
broşürlerin hazırlanmasında ne gibi prensiplerin 
göz önünde bulundurulduğuna dair yazılı soru 
önergesi ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Ce
lâl Tevfik Karasapan'ın yazılı cevabı (7/271) 

4 . 3 . 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan-
dırılmasma delâletlerinizi rica ederim. 

Afyon Miletvekili 
Şevki Güler 

1. Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı tara
fından hazırlanarak bastırılmakta olan vilâyet
lere ait broşürlerin, hazırlanmasında ne gibi 
prensipler göz önünde bulundurulmaktadır? 

2. Afyon Vilâyetine ait bastırılan broşür-
de : 

Afyon'un en büyük kazalarından birisi olanr 

halen Ankara - İzmir, Ankara - Antalya, Kon
ya - İstanbul, Afyon - Eskişehir şose ve asfalt
larının üzerinde bulunan, her gün yüzlerce va
sıtanın seçtiği ve Hisarkale ile Kırkırlar'da bü
yük tarihî anıtları, Gömü - Bağlıca - Alihan - Hi
sar - Aşağıpırıbeyli köylerinde tarihî harabeleri 
bulunan, kadim İstanbul - Suriye hac yolu ge
çitlerinden olan Emirdağı kazasının gösterilme
mesi sebebi nedir? 

3. Afyon Turizm Derneğinin bastırmış ol
duğu broşür Bakanlıkça tetkik edilmiş midir? 

T. C. 
Basın - Yayın ve Turizm 

Bakanlığı 26.3.196$ 
Dairesi : Tur. (S-5/52) 
Genel Sayı : 994 - 3619 

Konu: Afyon Karahisar 
Milletvekili Şevki Gü-
ler'in yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 18 . 3 . 1963 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/271/47 94 - 24208 sayılı yazıları. 
Turizm maksadiyle bastırılan illere ait bro

şürlerin hazırlanmasında ne gibi prensiplerin: 
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göz önünde bulundurulduğuna dair Afyon Ka- ' 
ranisar Milletvekili Şevki Güler tarafından ve
rilen yazılı soru önergesine cevabının ilişik 
olarak sunulduğunu arz ederim. 

Celâl Tevfik Karasaparı 
Basın - Yaym ve Turizm Bakanı 

1. Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı tara
fından hazırlanarak bastırılmakta olan broşür
lerin hazırlanmasında aşağıdaki prensipler göz 
önünde bulundurulmaktadır : 

a) Vilâyetin turistik önemi, 
b) Vilâyet dâhilinde mevcut turistik tesis

lerin durumu, 
c) Vilâyeti ziyaret eden yabancı ve yerli 

turistlerin miktarı, 
d) Vilâyetin ulaştırma imkânları, yolların 

durumu. 
2. Afyon Vilâyetine ait broşür hazırlanır

ken, Afyon Turizm Derneğince hazırlanan bro
şür ile Afy'on Maarif Müdürlüğünce hazırlanan 
rapor nazarı itibara alınmıştır. Eski eserler ba
kımından Emirdağ kasabası, diğer kasabalara 
nazaran çok daha az zengin olduğundan Afyon 
broşürünün Türkçe nüshasında gösterilmemiş
tir. Diğer vilâyetlere ait broşürler tetkik edil
diğinde görülecektir ki, Bakanlığımız tarafın
dan hazırlanan broşürlerde kasabalar değil, ta
rihî eserlerin bulunduğu yerler nazarı itibara 
alınır. Ve her kasaba zikredilmez. 

Emirdağ kasabası içinde Emirdede Türbesi 
ile, kasabaya 15 km. mesafede mahiyeti belli ol-
mıyan harabeler bulunmaktadır. Bunlar da, 
izleri hemen hemen kaybolmuş durumdadır. 
Emirdağ kasabası yakınında bulunan ve Frigya 
devrine ait çok önemli kaya mezarları ve diğer 
buna benzer eserler, Eskişehir Vilâyeti sınırları 
dahilindedir. 

3. Afyon Turizm Derneği tarafından bastı
rılan broşür, Bakanlığımızca tetkik edilmiştir. 
Bu turizm cemiyetinin mesaisi, şayanı takdirdir. 

6. — Malatya Milletvekili Ahmet Fırat'ın, 
Hekimhan'ın Ziyelli köyünün toprak kayması 
dolayısiyle, başka bir yere iskân edilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi ve îmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim 
Gökay'm yazılı cevabı (7/247) 

5 . 4 . 1963 O : 2 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıda arz edilen sorumun yazılı olarak 
Sayın imar ve İskân Bakanı tarafından cevap
landırılmasını rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Ahmet Fırat 

1. Hekimlhani'ın Ziyelli köyü toprak kay
maları dolayısiyle başka yerlere i&kâh edilnife-
si bir zaruret halini almiştır. Bu husU'sİa "Ve
kâletin kararı ve düşüncesi nedir? Yazılı ola
rak bildirilmesi. 

T. C. 
Ihlar ve M â n Bakanlığı 1.4.1ÖÖ3 

Mesken tGr. Md. 
• Afetler ve (Malî İş. D. 

Âfet - Takip ğef. 
Db's: Ö27&8 

Konu: Malatya Milletvekili Ah
met Fırat tarafından verilen 
yazıl! slru önergesi Hk. 

Millet Meclisi [Başkanlığına 
İ lgi : 18 . 3 .1963 tarih ve 7/274 4825 - 24467 

sayılı yazı. 

Malatya ilinin Hekimlhan ilçesine bağlı, 2ü-
yallı köyünde binaları yer kaymasına mâruz ka
lan ailelerin, başka bir yere yerleştirilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Malaltya Mil
letvekili Ahmet Fırat tarafından verilen yazılı 
soru önerigesdne Bakanlığımızın cevabı aşağıda 
açıklanmıştır : 

Adı geçen köyde 1952 yılında meydana ge
len yer kayması olayı, o tarihte bu iğlerle }1-
tgili bulunan Tarım Bakanlığınca incelettiril
miştir. 

Yapılan inceleme sonucu düzenlenen rapbr-
da: Sözü .geçen köydeki 167 ailenin âfetten ma
sun bir yere taşınmasının gerektiği beîi^Üldi-
ğinden, Bakanlar Kurulundan alınan 17. 8 . 
1953 gün ve 4/1285 sayılı kararla sözü geçen 
ailelerin 5098 sayılı Kanunun 2 nci maddesine 
göre başka yerlere yerleştirilmelerine karar ve
rilmiştir. 
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Bu ailelerin yerleştirilmesi için köy hudut

ları içinde bir yor aranmışsa da bulunamamış
tır. 

Köy hudutları dışında, Tarım Bakanlığına 
ait Pamuk Deneme Çiftliği ve eski Malatya ya
kınındaki Ebemenlik ve Millî Savununa Bakan
lığına ait Boran hava meydanı adı ile anılan 
yerlerin sıözü geçen afetzede ailelere ta'hsıi'si dü
şünülmüş ise de, adı geçen Bakanlıklar bu tah
sise muvaifakat etmemişlerdir. 

7269 sayılı Âfetler Kanununun yürürlüğe 
•girmesinden sonra, adı geçen köydeki yer kay
ması olayı yeniden incelettirilmiştir. Bu ince
lemeye göre de olay, o yerin umumi hayatına 
müessir görülmüş ve aynı kanunun 1 nei ve 
•36 ncı maddeleriyle geçici 5 nci maddesine gö- -
re Bakanlar Kurulundan 3 1 . 8 .1959 gün ve 
4/12092 sayılı karar alınmıştır. Bu karara gö
re binaları yer kayması âfetine mâruz ailelerin 
başka bir yere taşınması uygun görülmüştür. 

Ancak köy hudutları içinde ve yakın yer
lerde sözü geçen aileleri yerleştirmeye yeter 
genişlikte Hazineye ait iskân ve tarım arazisi 
bulunamadığından bu ailelerin taşınma işi iç 
iskân problemi, olarak ele alınmıştır. 

tç. iskâna tabi yerlerdeki afetzede aileler 
için yurt içinde Hazineye ait ve yeter geniş
likte iskân ve tarım arazisinin bulunması Top-
ı a t ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünden is
tenmiştir. 

Adı geçen Genel Müdürlükten alman ce
vabi yazıda; söz konusu ailelerin yerleştirilme
lerine elverişli yurt içinde halen boş Hazine 
arazisinin olmadığı belirtilmiş ve boş Hazine 
arazilerinin iskâna ve tarıma elverişli bir hale 
getirilebilmesi için Toprak iSu Genel Müdür
lüğü ile bir ortak <çalışma yapılacağı bildiril-
miştii'. 

Bilgi edinilmesini arz ve rica ederim. 

Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay 
İmar ve İskân Bakanı 

7. — Aydın milletvekili Reşat özarda'nın, 
100 bin metreküb tomruk taşıma işinin, ser-

5 . 4 . 1963 0 : 2 
best rekabete riayet edilmeksizin ve açık eksilt
meye konulmaksızm '.resmî bir jşirkete tercihan 
hangi «şartlarla verilmiş olduğuyla ve <rıe kadar 
ücret ödendiğine dair yazılı soru önergesi ve 
Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı cevabı 
(7/278) 

11 . 3 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Ziraat Vekili tarafın

dan yazılı olara'k cevaplandırılmasına yüksek 
tavassutlarımızı arz ve istir'baim ederim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

19162 yılında Bolu ormanlarında vuku bu
lan bir âıfet dolayısiyle '600 (bin metreküplük 
bir devrik olduğu ve 'bu ağaçların en uygun 
bir fiyatla Bolu nakliyecileri tarafından bulun
dukları yerden şehir içindeki depolara nakle
dildiği, bu orman emvalinin Bolu'dan diğer is-
tilh'lâk yerlerine ve 'bilihas'sa İzmit Kâğıt Fabri
kasına nakli ner yıl serbest iş adamları ara
sında kanun ^-çerçevesi içinde ihale ed'iHmekte 
iken. 'bu det'a bu emvalden 100 000 metreiküplük 
kısmının ihalesiz olara'k bir resmî şirkete veril
diği yapılan şikâyetlerden öğrenilmiştir. Bu 
itibarla 

'1. Mezkûr şirkete nakliye iş'i hangi şart
larla verilmiştir? Ne kadar ücret ödenmiştir? 

2. ıBolu vilâyeti, 'orman ve nakliyeden ge
çinen ;bir 'bölge olduğuna ve 150 ıinilyion lira 
gibi bir serveti trafikte kayıtlı 1 000 aded 
kamyona yatırdığına ve daha müsait şartlarla 
nakliyenin yapılması mümikün bulunduğuna gö
re, bu tercihin yapılmasındaki selbep nedir? 

3. Bugünkü Hükümet politikasında şahsi 
teşebbüsü yok etmek gibi 'bir ,gaye güdülmedi-
ğine göre, balhis konu'su nakliye işinin serbest 
rekabet esaslarına riayet edilime'ksizin ve açık 
artırmaya çıkarılımaksızm bir resmî şirkete ve
rilmesi esbabı ne suretle izah olunmaktadır? 

4. Bakanlığınız ağaç nakliyatında bundan 
böyle hatvgi yolu takibetmek kararındadır? 
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1.4.1963 
T. C. 

Tarım. Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 4955-9/307-24365 

Konu : Aydın Milletvekili Reşat 
özarda'nm yazılı sora önergesi 
hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 18 . 3 . 1963 gün, Kanunlar Müdür

lüğü 7/278,4834-24536 sayılı yazı : 

5 . 4 . 1963 O : 2 
izmir Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları işlet

mesi (ISEKA) ihtiyacı için verilen orman emva
linin nakliyat işi, Sanayi Bakanlığına bdğlı s<J-
zü geçen müessese tarafından yapıldığından 
Bakanlığımızla bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Mehmet Izmen 

» » « 





Millet Meclisi 
GÜNDEMÎ 

ALTMIŞYEDÎNCÎ BÎRLEŞÎM 

5.4.1963 Cuma 

Saat: 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın, Sanayi 
Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 6973 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinde ve bu Bakan-
lığa ait kadrolarda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Sanayi 
ve Plân Komisyonlarından seçilecek üçer üye
den mürekkep Geçici bir Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (1/432, 4/196) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahtaküıç'm, 
«yurtta sullh, cihanda sulh» insanlık ve medeni
yet görüşü ve Anayasa rejimi karşısında memle
ketin iç politikası üzerinde bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/4) 

2. — Giresun Milletvekili İbrahim fitem Kı-
hçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

3. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

4. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos I 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) I 

5. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) I 

6. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, j 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü- S 

len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 

8. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından söslü sorusu (6/502) 

9. — İsparta Milletvekili Ali İhsan BaJlım'-
m, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü r.orusu 
(6/503) 

10. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştınlan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

11. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

12. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 
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14. — Çanakkafle Milletvekili Ahmet Nihat 

Akay'm, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma-
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

15. —- İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

17. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

18. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, De
nizyolları İşletmesi Hopa Acentalığma kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

19. r- Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

20. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Öanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

22. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tanm Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

23. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'm, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

24. —- Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Cen-

ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

25. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

26. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

27. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

28. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

29. — Edirne Milletvekili Talât Asal'm, 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

30. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

31. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun ne ve M. D. O culann 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/531) 

32. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı 'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

33. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne z man yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 
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34. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 

Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

36. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

37. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

37. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

39. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

40. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

41. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

42. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

43. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Silopi, Cizre, İdil, -Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

44. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

45. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Aydın'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
Övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

46. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

47. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

48. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

49. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

50. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'ın, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 
düşünüldüğüne dair, İmar ve İskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

51. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

52. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

53. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka
raca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge-



lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

54. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.C. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

55. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurları tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

56. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm olup 
olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak dü
şen tayyare olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/556) 

57. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Basın - Yayın ve Turizm, îmar ve İskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/558) 

53. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne zar 
man yapılacağına dair, Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

59. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'ın, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

60. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, gece öğrenimi yapan meslekî ve teknik 
öğretim okullarında, mesai saatleri dışında ça
lıştırılan öğretmen ve memurlara ücret ödene
ceği hakkında bir karar olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/561) 

61. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 

62. -— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

63. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine Avukat
lığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde si
yasi bir tesir olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/565) 

64. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandı
ğına dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

65. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

66. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ın, 
Sason İlçesi C. Savcısı ile Yargıcının, Jandar
ma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri ta
rafından dövüldükleri hakkındaki neşriyatın 
vâridolup olmadığına dair İçişleri ve Adalet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/568) 

67. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın, 
20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan Eği
tim mitingine katılan binlerce öğretmenin Ba
kanlık üzerinde ne gibi bir intiba bıraktığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/569) 

68. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

69. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya 
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç 
memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

7Q, — Siirt Milletvekili Süreyya önerin, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak 
mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olma
dığına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/573) 
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71. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-

in, Kastamonu - Gide arasındaki Devlet yolu
nun, Karayollarınca loş mücadelesine tabi tu
tulan yollar arasına alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/574) 

72. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, Tren Ücretlerinde yapılan tenzilâtın 
Adapazarı - Haydarpaşa arasında neden tat
bik edilmediğini dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/575) 

73. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak
kındaki Kanun gereğince evvelce başlanıl
mış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğü
ne dair îmar ve tskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

74. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Belediye hudutları içine mahalle ola
rak alınmakla beraber imar plânı dışında ol
duklarından belediye hizmetlerinden mahrum 
bulunan mahallelerin muhtaç halkının yakacak 
ve zati ihtiyaçlarının köy tarifesine tabi bulun
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tanm 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 
... 75. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzetin Ağa-

oğlu'nun, 3460 sayılı Kanunun 17 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hususunda bir tasan dü
zenlenmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ticaret ve Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/578) 

76. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırlan dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di
ğer ihtiyaçların sağlanması istikâmetinde halk
la yardımlaşma gayret ve hazırlıkları yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri ve İmar ve tskân 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/579) 

77. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, meteoroloji 
sahasında yetişmiş mühendis veya yüksek mü
hendis istihdam edilip edilmediğine ve teknik 
eleman yetiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/580) 

78» —- İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
ven'in Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 

Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı: 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

X 2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin, bir kısım, borçlannın tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı: 
245) [Dağıtma tarihi: 19 .9 .1962] 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonlan raporlan (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3650 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması baklandaki 5965 »u,-



yılı Kanuna iki geçioi madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

6. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

7. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

8. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
nsı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

9. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sansı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

10. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan 
raporlan (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

11. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldınlmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonlan raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

12. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10 .1962] 

X 13. —Gümrük Giriş Tarif e Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlanna giren akar yakıtların Güm
rük V«rgisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka-

rarının onaylanmasına dair kanun tasansı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
lan raporlan. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 14. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi: 
17 .12.1962] 

15. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

16. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

17. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/208) (S. Sayısı: 21) [Dağıt
ma tarihi : 27.12 .1962] 

18. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldınlmasına dair kanun tasa
nsı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonlan ra
porlan (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12.1962] 

19. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi: 27.12 .1962] 

20. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüs«yin kın Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum-



lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

21. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

22. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8 .1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.8.1936 
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

23. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu înayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

24. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plân Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (S. Sayısı: 231 e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1963] 

25. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mezin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

26. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

27. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

28. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

29. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

X 30. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Tabiî Üyesi. Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye ilmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı : 41) [Dağıtma 
tarihi : 16 .1.1963] 

31. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydm Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

32. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

33. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl-
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maz'm Ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 .2 .1963] 

X 35. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satınalmması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

36. — tmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve îmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları faporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

X 37. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 51 arkadaşının, Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu kurulmasına dair kanun tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (2/317) (S. Sa
yısı : 66) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

38. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporlan (1/282) 
(S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi: 11 . 2 .1963] 

39. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2.1963] 

40. — Kozluk ilçesinin Reşik köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2.1963] 

41. —Ermenek ilçesinin Kargara köyü4ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, RuMye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

42. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

43. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

44. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

45. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

46. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün Ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

47. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine • 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden / 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer / 
(Dar) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın-
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da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 48. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 49. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

50. — Âmme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/286) 
(S. Sayısı : 112) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 .1963] 

51. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları Kanununda ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komis
yonları raporları (1/404) (S. Sayısı : 113) [Da
ğıtma tarihi : 21 . 2 .1963] 

52. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas Millet
vekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya Milletveki
li Nuri Bayar'm, Milletlerarası Andlaşmaların 
yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı 
andlaşmaların yapılması için Bakanlar Kurulu
na yetki verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu (2/419) (S. Sayısı : 
114) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 .1963] 

53. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 
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54. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağflı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Tanm ve Plân ko
misyonları raporları (1/379) (S. Sayısı: 118) 
[Dağıtma tarihi : 30 .3 .1963] 

55. — Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-
fikasyonu hakkında kanun tasarısı ve Tarım, 
Adalet ve Plân komisyonları raporlan (1/247) 
(S. Sayısı: 119) [Dağıtma tarihi : 30 . 3 .1963] 

X 56. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporlan. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

57. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonları raporlan. (1/100) 
(S. Sayısı : 121) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

X 58. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım ver
gi borçlannm tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlan rapor
lan. (1/201) (S. Sayısı : 122) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

59. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Ticaret, Tanm ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

60. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasansı ve Ticaret ve Plân komis
yonlan raporlan. (1/345) (S. Sayısı : 124) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

61. — 97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmet
lerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen 
olarak yapanlann ilkokul öğretmenliğine tâyin
leri hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
Maliye ve Plân komisyonlan raporları. (1/232) 
(S. Sayısı : 125) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

(Millet Meclisi Birleşim : 67) 




