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T U T A N A K D E R G İ S İ 

17. Birleşim 

12 . 12 . 1966 Pazartesi 

İçindekiler 

Sayfa 

1. — Geçen tutanak özsti 498:500 

2. — Gelen kâğıtlar 500 

3. —' Yoklasın, 500 
4. — Başkanlık Divanının Genci Ku

rul?, sunuşlar1. 501 

1. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Menisin asıl fonksiyonu olan ya
sama görevine imkân verebilmek için, gen
soru, genel göriVşıne vo Meclis arat/arma-
sı müesseselerinin kötüye kullanılmama
sına, haftanın bir gününe inhisar ettiril
mesine ve Başkanlık Divanının bu hu
susta tedbir almasına dair demeci, 501:502 

2. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Ankara sanayicileri için çeşitli tehlike 
ve yangından masun ve verimli çalışma 
imkânını bahseden bir modern sanayi si
tesi kurulması hakkında demeci. 502 

3. —• Vazife ile yurt dısma giden Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'c, 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm "vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/517) 502 

Sayfa 
4. — Vazife ile yurt dışına gidecek 

olan Millî Savunma Bakanı Ahmet Topal-
oğlu'na, Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'-
m, vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/518) 502:503 

5. — Başkanlık Divanının, Genel Ku
rul toplantılarını saat 14,30 da başlatarak 
isim okunmak suretiyle yoklama yapıl
masına ve bulunmıyan üyeler için alın
ması gereken tedbirlere dair kararı. 503 :509 

6. — Petrol konusunda inceleme yap
mak için kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 509:510 

7. — Hakkâri Milletvekili Ali Kara-
han'ın, Anayasamızın kabul ettiği temel 
haklar ve hürriyetlerin kullanılmasında 
ve ödevlerin yerine getirilmesinde, ka
nanla nıı uygulanmasında Hükümetçe iz
lenen politika üzerinde Anayasanın 
88 nei maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/23) 510:520 

8. —• Erzurum Milletvekili İsmail Hak
kı Yıldırım ve 9 arkadaşının, Millet Mee-
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Sayfa 
lisi tutanaklarında ve ses bantlarında 
aıhtccil.'k yapıldığına dair, Ankara Mil
letvekili Osman Bölükbaşı tarafından or
taya atılan ve Millet Partisi hükmî şahsi
yetinin de katıldığı iddia ve isnatların 
tahkiki için b'r Meclis Araştırması Ko
misyonunun teşkiline dair önergemi (10/9) 520 

9. — Yozgat Milletvekili İsmail Hak
kı Akdoğan'm, 27 . 2 . 1986 tarihli Meclis 
tutanağında tahrifat yapıldığı iddiasına 
dair Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırma Komisyonu teşkili 
hakkında önergesi (10/10) 520:541 

5. — Sorular ve cevaplar 

a) Yazılı sorular ve cevaplan 

541 

541 

1. •—• İstanbul Milletvekili Orhan Bir-
git'in, Adalet Partisinin kısmî Senato se
çimleriyle ilgili işlerini, İçişleri Bakanı
nın tedvir etmesinin nasıl karşılandığına 
dair Başbakanlıktan soruya ve Devlet Ba
kanı Cihat Bilgehan'm yazılı cevabı 
(7/173) 541:542 

2. — Diyarbakır Milletvekili Metin 
Cizreli'nin, Doğu ve Güney - Doğu böl
gesindeki işsizliğin halli konusunda ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başba-
kanlıkdan sorusu ve Çalışıma Bakanı Ali 
Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/139) 542:546 

3. — İzmir Milletvekili Arif Ertun-
ga'nın, sivil ve askerî personeli ilgilen-

Sayfa 
diren Kadro Kanununun ne zaman ele 
alınacağına dair Başbakanlıkdan sorusu 
ve Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm yazı
lı cevabı (7/143) 546:547 

4. — İstanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca'nm, Siyasi Partiler Kanununun 
114 ncü maddesinin yürürlüğe girme
sinden sonra, bu madde gereğince C. Baş
savcılığına aksetmiş olan fiil ve haller 
olup olmadığına dair Başbakanlıkdan soru
su ve Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm 
yazılı cevabı (7/160) 547:548 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi So-
yer'in, Personel Kanununun tatbikine 
imkân verecek olan Genel Kadro Kanu
nunun ne zaman çıkarılacağına dair 
Başbakanlıkdan sorusu ve Devlet Balkanı 
Cihat Bilgehan'm yazılı cevabı (7/188) 548:549 

6. — Diyarbakır Milletvekili Tarık 
Ziya Ekinci'nin, Diyarbakır Eğitim Ens
titüsünde hangi branşlarda öğretmen 
yetiştirildiğine dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Orhan Dengiz'in yazılı ce
vabı (7/197) 549:550 

7. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Çorum'un Ocoıancık ilçesi
ne bağlı Danişment köyünün, heyelan 
sebebiyle başka bir mahalle taşınması 
işine başlanıp başlanmadığına dair so
rusu ve İmar ve İskân Bakanı Hadun 
Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/198) 550:551 

»>>•«« • «4» M* 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üçüncü Orduya bağlı 51 nci Tümen 247 nci 
Piyade Alayı Karargâh Bölüğü koğuşunda mey
dana gelen ve 65 erimizin şehit olmasiyle sonuç
lanan yangın olayı dolayısiyle üzüntülerini ve 
başsağlığı dileklerini bildiren önergeler okuna
rak şehitlerimizin ruhlarını taziz için iki daki
kalık saygı duruşunda bulunuldu. 

İstanbul Milletvekili Hüseyin Ataman, aynı 
olay yobebiyle Milletimize, Türk Ordusuna ve 

şehitferin ailelerine başsağlığı diliyen ve bu 
gibi olaylar bakımından gerekli tedbirlerin alın
masını temenni eden bir demeçte bulundu. 

Devlet Bakanı Refet Sezgin, Erzurum Yeşil-
dere Garnizonu 247 nci Piyade Alayında çıkan 
yangın olayı hakkında bilgi vererek Hükümet 
:adma derin üzüntülerini ve ilerisi için alınan 
tedbirleri belirtti. 

498 — 
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Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu, Suriye 
Hükümetinin, Türk vatandaşlarının Suriye'de 
bulunan menkul ve gayrimenkul malları üze
rindeki haklarını kaldıran tasarrufuna kargı ve 

Bitlis Milletvekili Zarife Koçak da son za
manlarda asayişi bozan olaylara, idare âmir
lerinin içinde bulundukları teminatsız duruma 
ve alınması gerekli tedbirlere dair demeçte bu
lundu. 

Çekoslovakya Parlâmentosu Başkanlığının 
Türk Parlâmentosundan bir heyeti Çekoslovak
ya'ya çağrısı üzerine, bu çağrıya icabetin ve 

T. B. M. M. Heyetlerince yapılan ziyaretle
rin iadesini sağlamak maksadiyle Sovyet Rus
ya, Polonya ve Bulgaristan parlâmentoların
dan birer heyetin memleketimize davet olunma
larının uygun olduğu, 

Türk - Batı Berlin Parlâmento Dostluk Gru-
pu kurulması yolunda vaki müracaatın, Dış
işleri Bakanlığının, Batı - Berlin'i Federal 
Anayasa hükümleri karşısında Federal Alman
ya'dan ayrı bir birlik saymamak yolundaki gö
rüşüne uyularak ve halen Meclisimizde bir 
Türk - Alman Parlâmento Dostluk Grupunun 
bulunduğu da nazara alınarak, kabul edilme
mesi; 

CENTO Parlömanterleri adına bir grupun 
Kurulmasının uygun olacağı yolundaki müşte
rek Başkanlık Divanı görüşünün müteşebbis 
heyetin müracaatı ile birlikte genel kurulların 
onayına sunulması; 

Türkiye - Meksika Parlâmento Dostluk Gru-
pu kurulması yolunda müteşebbis heyet tara
fından yapılan müracaatın, Dışişleri Bakanlığı
nın «Meksika Parlâmentosunun devamlılık gös
termediği ve bu Parlâmentoda dostluk grupları 
kurulamadığı» yolundaki açıklamasına dayanı
larak reddedilmesi; 

Hindistan Ayan Meclisinden bir (Türkiye -
Hindistan Parlâmento Dostluk Grupu) kurul
duğunu bildiren Dışişleri Bakanlığı tezkeresi 
ve bu tezkerede ileri sürülen görüş dolayı-
siyle, T. B. M. Meclisinde de böyle bir grupun 
kurulmasının uygun olacağı; 

Dışişleri Bakanlığının, Japon Parlâmento
sunda (Japon - Türk Parlâmentolararası Dost
luk Grupu) adıyla bir grupun kurulmak üzere 
olduğu hakkındaki tezkeresi münasebetiyle 
T. B. M. Meclisinde de böyle bir grupun ku
rulmasının uygun olacağı; 

Türk - Irak Parlâmento Dostluk Grupu ku-
rulmasiyle ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığının, 
Irak'ta parlömanter rejime henüz geçilemediği 
yolundaki görüşü karşısında T. B. M. Meclisin
de de böyle bir grupun kurulması hakkındaki 
müracaatın kabul edilmemesi; hususlarındaki 
C. Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Di
vanlarının müşterek kararları ıkabul olundu. 

Türk - Avusturya Parlâmentolararası Dost
luk Grupu kurulmasiyle ilgili teşebbüslerden, 
önceliği haiz olmaları itibariyle, Adana Millet
vekili Sayın Kasım Gülek ve Elâzığ Milletve
kili Sayın Ömer Eken tarafından ayrı ayrı ya
pılıp sonradan birleştirilen teşebbüsün esas 
alınarak, böyle bir grupun kurulmasının yerin
de olacağı yolundaki müşterek Başkanlık Di
vanı görüşü reddolundu. 

Petrol konusunda inceleme yapmak için ku
rulması kabul edilen Meclis Araştırması Ko
misyonuna üye seçimi yapıldıysa da çoğunluk 
sağlanamadığından, gelecek birleşimde tekrar 
seçim yapılacağı bildirildi. 

Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, Anaya
samızın kabul ettiği temel haklar ve hürriyet
lerin kullanılmasında ve ödevlerin yerine ge
tirilmesinde, kanunların uygulanmasında Hükü
metçe izlenen politika üzerinde, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince, bir genel görüşme 
açılmasına dair olan önergesi üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

ı2 . 12 . 1966 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 18,25 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Ahmet Bilgin Fuat Avcı 

Kâtip 
Ankara 

Ali Rıza Çetiner 

— 499 — 
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SORULAR 

O : 1 

Sözlü soru 

1. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'in, 
Erzurum iline bağlı bulunan 1 050 köye, köy
lünün kalkınması için, Ziraat Bankasınca tevzi 
edilmek üzere tahsis edilen zirai kredi ile hay
vancılık kredisi miktarının ne olduğuna dair 
sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (G/474) 

Yazılı sorular 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 

Edirne'de bir üniversite, yüksek okul veya bir 
teknik okul açılmasının düâ'mülüp düşünülme
diğine dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Ba kanlı gına gönderilmiştir. (7/2öo) 

2. — Adana Milletvekili Ali Kareı'nın, Ada-
na'nm Ceyhan ilcesine bağlı Yalak köyünün 
Cebre mahallesinde oturan vatandaşların, otur
dukları yerin kendilerine aidolduğunu iddia 
eden şahıslar taraf unları çıkarılmaları halinde 
bunlar için bir tedbir alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/264) 

3. — Konya Milletvekili Nazil' Kıırucrı'nun, 
erozyjuu önleme çalışmaları dolayısiyle bağ ve 
bahçelerinden mahrum edilen Akşehir'in Tekke 
köyü halkının geçimini temin etmesi için ne gi
bi tedbirler alındığına dair yazılı soru önerge
si, Köy İşleri ve Tarım Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (7/265) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir'in Tuzlukçu kasabası ve civarındaki 
köylerde Pancar Şirketi tarafından ekilen ve 
köylüyü borçlandırmak suretiyle verilen to
humluk buğdayın hastalıklı ve işe yaramaz ol
duğu tesbit edildiğine göre mesulleri hakkında 
ne gibi bir işlem yapıldığına dair yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/266) 

5. —• Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinerııin, Ahmet Andicen Kanser Hastanesi
nin ne zaman ve nasıl kurulduğuna dair yazılı 
soru önergesi, Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/267) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Maaş ve ücretlere geçici zam uygulan

masına dair kanun tasarısı ve İçişleri, Milli Sa

vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len''4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/250) (S. Sayısı: 165) 

<mmm 

B I R Î N C Î O T U R U M 
Aeılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Muzaffer Şânüloğlu (Kars), Önol Sakar (Manisa) 
• 

BAŞKAN -•- 17 nci birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

Yoklama işlemi başlamıştır... 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama mu a m el esi sona ermiş
tir. 

Müsakere için gerekli çoğunluk mevcuttur, 
Müzakereye başlıyoruz, 

W 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, 
Meclisin asıl fonksiyonu olan yasama görevine im
kân verebilmek için, gensoru, genel görüşme ve 
Meclis araştırması müesseselerinin kötüye kulla
nılmamasına, haftanın bir gününe inhisar ettiril
mesine ve Başkanlık Divanının bu hususta ted
bir almasına dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Cihat Turgut, Meclisin 
teşriî fonksiyonunu yerine getirememesi yönün
den gündem dışı söz istiyorsunuz; beş dakikayı 
geçmemek üzere buyurunuz. 

CİHAT TURGUT (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; geçen dönem iktidar 
partisi tarafından getirilen seçim kanunu tasa
rısını boykot etmek maksadiyle Anayasanın 88 
ve 89 ucu. maddelerinin alabildiğine bir engelle
me vasıtası olarak kullanıldığı hatırlardadır. Bun
dan böyle Anayasanın bize verdiği bu hakkın 
daha dikkatli ve daha insaflı bir şekilde kullanıl
masını temin için huzurunuzda bulunuyorum. 
Parlâmentonun açılışından bu yana birbuçuk ay
lık bir zaman geçtiği halde, şu ana kadar her han
gi bir kanun müzakeresine başlanılamamıştır. 
Çeçen dönemin verdiği alışkanlıkla gensoru, Mec
lis araştırması gibi Parlâmentonun asıl fonksiyo
nunu durduran, çıkmaza sokan önerge yağmu
ru yeniden başlamıştır. Meclislerin asıl fonksi
yonu kanun yapmaktır. Evvelâ kanunlar çıkarıl
malıdır ki, icrayı bunların işlemesinden sorumlu 
tutalım. Biz böyle yapacağımıza, köy imamını 
ve fasulye cinsini mesele yaparak Hükümeti, Mec
lisi ve efkârı um ilmiyeyi günlerce meşgul ediyo
ruz. Geçen yıl verilen önergelerin istihdaf ettiği 
gaye engelleme idi. Bu yıl verilenlerin nasıl ma
zur gösterileceğini imza sahiplerinin izan ve id
rakine bırakıyorum. 

Aslında hangi açıdan ele alınırsa alınsın, Hü
kümetin tutumunda ve icraatında endişe verici 
bir dunun olmadığına göre, bu davranışların ek
serisi bir kapris niteliği taşımaktadır. Anayasa
nın milletvekillerine tanıdığı bu hakkın ciddî bir 
sebebe dayanmaksızın devamlı ve ısrarlı şekilde 
kullanılmasını iyi niyetle bağdaştırmaya imkân 
yoktur. Bu tutum şahsa ve partiye göre değiş
mekte, bazan bir ideoloji mücadelesi, bazan par
ti propagandası, bazan da yatırım politikası veya 
iptidai yıpratma amacı gütmektedir. Maddi ol

maktan ziyade hissî olan bu davranışlar en büyük 
Anayasa müesseselerine yani Meclislere gölge dü
şürmekte veya en azından bu zannı uyandırmak
tadır. Bu sözlerimle hiçbir arkadaşımı incitmek 
istemediğim gibi, yine hiçbir arkadaşımın denet
leme hakkının elinden alınmasına cevaz verdiğim 
mânası çıkarılmasın. Fakat, seri halindeki öner
geler yüzünden Parlâmentoyu çıkmaza sokmaya 
çalışanları da tasvip etmediğimi belirtmek iste
rim. 

Muhalefete mensup aklıselim sahibi arkadaş
larımın bu gibi maksatlı hareketlere alet olmaya
caklarına yürekten inanıyorum. Lüzumsuz ve yer
siz davranışlar ne sahiplerine şöhret ve ne ele ta
şman fikirler itibariyle memlekete hizmet getir
memekte, aksine âmme efkârında çeşitli yorum
lara scbebolmaktadır. Bu gayrisamimî hareket
ler yüzünden hükümetleri gereği gibi denetlemek 
imkânı da zedelenmiş oluyor. Adalet Partisi de 
uzun zaman muhalefette kaldı. Zamanın Hükü
metini sığaya çekecek, ondan hesap soracak çok 
ciddî konular, yolsuzluk iddiaları, icranın affe
dilmez hataları vardı. Bütün bunlara rağmen 
Adalet Partisi bir gün olsun Anayasayı suiistimal 
etmek yoluna gitmedi. Çünkü asıl olan memle
kete fayda getirecek kanunların çıkarılması idi. 

Anayasanın hükümleri, emirleri açık ve ke
sindir. Bize birçok haklar tanıyan temel pren
siplere saygılı olmalı, onun vakar ve kudsiyc-
tinc halel getirmemeye âzami derecede itina 
göstermeliyiz. Bu usulsüz gidişe Yüce Mecli
sin bütün parti gruplarının ve Sayın Başkanlık 
Divanının bir çare bulmasını istirham ediyorum. 
En başta gelen görevimiz kanun yapma görevi 
olduğuna göre, bunun ifası sırasında murakabe 
zarureti duyulur, gensoru, Meclis araştırması 
veya genel görüşme açılması lüzumu öngörü
lürse bu gibi ihtiyaçlar için haftanın belli bir 
günü pekâlâ tefrik edilebilir. Aksi takdirde mu
halefete mensup her arkadaşımız aklının estiği 
her an bir önerge getirirse sadece bunların mü
zakeresi bir yıla sığdırma imkânsızlığını yüksek 
takdirlerinize arz ederim. Başkanlık Divanının 
önemle dikkatlerini çeker ve bu derde bir çare 
bulmasını tekrar-istirham ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Cihat Turgut'un belirtmiş olduğu hususlar 

— 501 — 
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hakkında Sayın Reşat Özarda arkadaşımızın ve 
Adalet Partisi Grup Başkanvekillerinin imzala
rını muhtevi bir önerge Başkanlık Divanına in
tikal etmiştir. Önümüzdeki günler içerisinde 
Başkanlık Divanı toplanarak bu konuda gerekli 
müzakereyi icra edecek ve Yüce Meclise tetki-
katının neticesini sunacaktır. Yüce Meclisin bu 
hususta bilgi edinmesini rica ederim. 

2. •— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, An
kara sanayicileri için çeşitli tehlike ve yangın
dan masun ve verimli çalışma imkânını bahşe
den bir modern sanayi sitesi kurulması hakkın
da demeci. 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç, Ankara sana
yicileri için zaruri bir ihtiyaç olan modern bir sa
nayi çarşısı kurulması için kısa bir beyanda bu
lunmak istemişsiniz, buyurunuz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım; Ankara'da sanayi çarşısını görmi-
yen, bilmiyen veya işi dolayısiyle ziyaret etmiyen 
arkadaşımız pek azdır, aramızda. Bu insanlar bir
biri içerisine girmiş vaziyette, birbirlerinin hu
dutları dahi belli olmadan çamur içerisinde, ba
kımsız bir şekilde, müesseseler dar, yapılacak iş
ler çok, her türlü bakımdan, kontroldan ve hima
yeden mahrum bir şekilde çalıştıkları hepimizin 
malûmudur. Bu sıkıntı içerisinde olan insanla
rı da keresteciler ve marangozlar sitesi gibi An
kara'nın münasip bir yerinde bir siteye kavuş
turmak elbette ki, bu kurumun, yani Sanayi Oda
sının bir vazifesidir. Ancak bize intikal ettiği
ne göre, bu sanayiciler teşkilâtlanmışlar, fakat 
yıllardan beri şurada veya burada, şu veya bu 
şekilde sanayi çarşısı kurulacağına dair kendi
lerine vaitte bulunulmakta ise de maalesef he
nüz «Şurası sizin yerinizdir.» diyerek kendileri
ni angaje etmemişler ve sanayi çarşısının olaca
ğı yer tesbit edilmemiştir. Son zamanlarda da, 
sanayi çarşısı için sanayicilerin teklif etmiş ol
duğu yerin de belediye tarafından gecekondu 
bölgesi olarak seçildiği söylenmek suretiyle tek
rar ertelenmiş veya geriye atılmış durumda ol
duğu ifade edilmektedir. 

Bu işle yakinen ilgisi olan bakan arkadaşı
mızın Hükümet içerisinde, mahrumiyetle Türk 
sanatını ve sanatkârını istediği şekilde çalışa
cak yere nakledilebilmesi için, içinde bulun
duğu durumdan kurtarıp münasip, güzel, bütün 
teşkilâtiyle modern bir sanayi çarşısına kavuş

turabilmek için ilgili Bakan arkadaşımızdan 
yardım, müzaharet ve himaye beklediklerini, ben 
bir vasıta olarak, burada sizlere iletmek istiyo
rum. Bütün sanayiciler bu yardımı ve bu il
giyi ve bu modern çarşıyı beklemektedirler. Bi
liyorsunuz, halen küçük bir yagm olsa veya kü
çük bir infilâk olsa bunların büyük bir kısmı
nın büyük insan zayiatına sebebiyet vererek 
harabolacağı bir hakikattir. Dökümhanelerini, 
demir haddehanelerini ve kaynak yerlerini ve 
bu işlerde çalışan işçilerin yerleri yakinen gö
recek olsanız insan oraya arabasını değil, ken
disini değil, yani hurdaya ayırmış olduğu mal
zemeyi dahi bırakmadan korkar. Çünkü her an 
yanmak, her an infilâk etmek, her an tahribolun-
mak tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu fikri, bu 
ihtiyacı, bu arzuyu dile getirmek için zamanını
zı aldığımdan dolayı özür dilerim. Saygılarımla. 

3. —• Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri ÇağlıyangiVe, İçişleri Baka^ 
nı Faruk Sükan'm vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/517) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
B. İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar 
kendisine, İçişleri Bakanı B. Faruk Sükan'm 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, Maliye Ba
kanı Cihat Bilgehan'm vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/518) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

MiIİct Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Savunma Balkanı B. Ahmet Topaloğlu'nun dö
nüşüne kadar kendisine, Maliye Bakanı B. Ci
hat Eıilgehan'm vcllriilliık ötmesinin, Başibaıkanm 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumlhurıbaşkanı 
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BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

5. —Başkanlık Divanının, Genel Kurul top
lantılarını saat 14,30 da başlatarak isim okun
mak suretiyle yoklama yapılmasına ve bulunmı-
yan üyeler için alınması gereken tedbirlere dair 
kararı. 

-BAŞKAN — Muhterem .arkadaşlarım, Mil
let Meclisinin bu yıl ki çalışmalarına başladığı 
'günden bugüne ikaıdar geçen devre zarfında 
sıhhatli ve kati bir ydklama sSstemi temin edi
lemediğinden devam eden milletvekili artka-
daşımızla, devam etmiyen milletvekili arkada
şımız arasında kaıbi bir tefrik yapabilmek müm
kün olamamıştı. 'Bu cihetleri göz önünde bu
lunduran Başkanlık Divanınız, maddelerinin 
tatbikatı yönünde (bâzı kararlara varmıştır. 

Şimdi müsaade ederseniz, Başkanlık Diva
nının, 'miıllieıtveki'llerinin devamı ile (ilgili dla-
rak aldığı kararı Yüce Meclis huzurunda 
dkutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı 
Karar tarihi : 2 Aralık 1966 
Karar No. : 178 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı 2 Aralık 1966 
tarihli Cuma günü saat 10 da Başkan Ferruh 
Bozbeyli'nin Başkanlığında (Başkanvekili Ah
met Bilgin, Nurettin Ok; Divan Kâtibi Fuad 
Avcı, Ali Rıza Çetiner, Bedrettin Karaerkek, 
Muzaffer Şamiloğlu, İdare Âmiri Muslih Gö-
rentaş, İzzet Oktay ve Celâl Sungur hazır ol
dukları halde) toplanmış ve 

1. — Genel Kurul toplantılarını saat 14.30 
da başlatarak her toplantının başında, sayın 
üyelerin isimleri okunmak ve ismi okunan 
üyenin bizzat «buradayım» dediğini tesbit et
mek suretiyle yoklama yapılması; 

2. — Yoklama işleminin sona erdiği Başkan 
tarafından ifade edildikten sonra toplantıya 
katılanların namevcut addedilmesi; 

3. — Birinci yoklamada veya müteakiben 
yapılacak açık oylamalardan her hangi birinde 
mevcudolmıyan üyelerin namevcut addedilme
si; 

4. — Yukardaki esaslara göre, üç birleşim 
üst üste Genel Kurul toplantılarında nâmevcu-
dolan üyelerin, üçüncü birleşimini takibeden on 
gün içinde, mucip sebepleriyle birlikte devam
sızlıklarına ait mazeretlerini bir tezkere ile ken

diliklerinden Başkanlığa bildirmemeleri; 
5. — Devamsızlığı saibit olan üyelerden: 
a) Yukarıdaki maddede belirtilen süre için

de mazeretini bildirmiyenlerin; 
b) Gösterdikleri mazeretleri muhik göriil-

miyenlerin, izinsiz addedilmesi. 

6. — İzinsiz addedilenlerin adlarının Resmî 
Gazetede ilân edilmesi; bu ilânı takibeden on 
gün içinde yapılan muameleye karşı şikâyette 
bulunmıy anlarla, vâki şikâyeti muhik görülmi-
yenlerin izinsiz geçirmiş oldukları günlere isa
bet edecek miktardaki ödeneklerinin kesilmesi, 
vâki şikâyetleri muıhik görülenlerden her hangi 
bir kesintinin yapılmaması; 

7. — İşbu kararın Genel Kurulun tasvibine 
iktirandan sonra bastırılarak sayın milletvekil
lerine dağıtılması hususlarını (178) numaralı 
karar olarak kabul etmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan karar üze
rinde söız istiyen? 

Sayın Kırca buyurunuz. 
COŞKUN KİRCA (İstanbul) — Benden ev

vel Sayın Atabeyli istemişlerdi. 

BAŞKAN — Sayın Atabeyli, buyurunuz. 
ıSayın özarda siz de mi söz istiyorsunuz? 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Evet. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
meclisimizin düzenli bir çalışma içerisinde bu
lunması hepimizin en samimî arzusudur. Bunda 
bütün grupların iştirak halinde bulunduğunu, 
yapmış olduğumuz temaslardan müşahede edi
yoruz. 

Başkanlık Divanının almış olduğu kararla
ra gelince; bu kararlar İçtüzük hükümlerine 
uygun gibi görünüyorsa da birtakım rijit hü
kümleri ihtiva etmesi bakımından âdeta Parlâ
mentoyu bir mektep statüsüne sokuyor. Muhte
rem milletvekillerinin Parlâmento faaliyeti ile 
ilgili olarak dışarıda da birtakım işlerinin bu
lunduğunu ve birtakım çalışma zamanlarına ih
tiyacı olduğunu biz de müşahede ediyoruz ve 
hepimizin malûmudur. Binaenaleyh, meseleyi 
mücerret bir divan kararı olarak Yüce Heyeti
nize sunmaktan ise parti grupları arasında ev
velden yapılarak kararlaştırılan bir usul mese
lesi olarak Meclise getirilip müzakere edilme
sinde fayda vardır. 

— 603 — 
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Bu itibarla Ba^lkanlılk Divanı kararını 'tas-
vibötmedcn, gruplar aracında bir pejin müza
kereyi araştıralım ve zannediyorum İki, bunu 
çok kısa 'zamanda bulacağız. Zait cin iböyle ibir 
miizıakerenin üzarinideyiz.. 

Binaenalyh, gruplar arasında bir vasati pe
lidi bmlunuıncaya kadar bu kararın oylanma
masını rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kırca buyurunuz. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

'aıkadaşlarım; bir Batılı demokraside yasa
ma meclislerinin mevzuat hükümleri daire
sinde toplanıp çalışmasını sağlamak için de
vam hususunda dikkatli olmaları şüphesiz 
esastır. Bunun yanı sıra genellikle gözden 
kaçırılan bir nokta da; yasama meclisi üyesi 
vasfını taşıyan kimsenin idare edenlerle 
edilenler arasındaki irtibatı sağlanrak gibi 
çok önemli bir görevi yerine getirdiğidir. 
Bizlere düşen şey, bu iki zarureti de en .mü
nasip şekilde bir hal çaresine bağlamaktır. 
İçtüzüğümüzün mevcut ve mer'i hükümleri içe
risinde bunu gerçekleştirmenin, şimdi oku
nan Başkanlık Divanında yer alan bâzı esas
lardan farklı esasların tatbiki ile de mümkün 
olması ihtimali mevcuttur. Esasen Meclisin ça
lışmalarını düzenlemek konusunda önümüz
deki Çarşamba günü Sayın Başkanımızın baş
kanlığında gruplararası bir toplantı da yapı
lacaktır. Bu itibarla Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu olarak Sayın Başkanlıktan istir
hamımız; bugün bu Başkanlık sunuşunu mü
zakere mevzuu ve oylanın, mevzuu yapma
maları ve konunun gruplararası toplantıda gö-

-rüştÜdükten sonra Meclise getirilmesidir. Bu
nu Sayın Başkanlıktan istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, bu hususta bir 
önergeniz var mı? 

• COŞKUN KIRCA (Devamla) — Şimdi ha
zırlarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın özarda, buyurunuz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; önemli bir konuya 
girmiş bulunuyoruz. Millet Meclisinin çalış
ması, milletvekillerinin devamı İçtüzükte tes-
bit edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, mil
letvekilleri içerisinde devamsızlık yapan 
kimseler varsa bunlar hakkında İçtüzük hü
kümlerini uygulamak elbette ki, Riyaset Di

vanının başlıca görevleri arasında bulunmak
tadır. İçtüzük hükümlerinin milletvekillerine 
uygulanıp uygulanmaması, konusunda, bir ka
rar sureti ittihaz ederek bunu Meclise sun
mak abestir kanaatimce. Riyaset, İçtüzük hü
kümlerini uygular. Devamsız milletvekili varsa, 
bunlar hakkında İçtüzük hükümlerini uygu
lar. Geçen dönemde bu konuda birçok tak
rirler verdim şahsan ve Meclisin normal 
çalışmalarını sağlamak için Riyasetin göre
vini yapmasını rica ettim. Ancak bugünkü 
konu, Meclisin, devam edip etmemesi, göre
vini. yapıp yapmamasından ziyade, Millet 
Meclisinin İçtüzük ve Anayasa hükümleri kar
şısında görevini ifa edip edem em esi konusuna 
değinmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bu çalışma yılına 
başladığımız 1 Kasım 1906 gününden bugüne 
kadar Millet Mecisinde bir tek toplantıda 
dahi ekseriyet bahis konusu olmamış, her top
lantıda daima Millet Meclisinin ekseriyeti mev
cut bulunmuştur. Ancak bu Meclisin büyük bir 
hatası, büyük bir kusuru vardır. Bunu burada 
bütün vicdani kanaatimle açıkça ifade etmek 
mecburiyetindeyim. 44 küsur senelik teşriî ha
yatımızda Millet Meclisi hiçbir zaman kendi 
elinde bulunan yeÜkilcriı, İçtüzüğün MilkC Mec
lisi Genel Kuruluna verdiği yetkileri 5 - 10 
kişilik bir heyete asla dovretmemlıştir. Ancak 
birbuçuk seneden beri Millet Meclisi, kendi
sinin yetkİGİ dâhilinde bulunan bir çdk isleri, 
ımaalescf kullanmaktan âdeta çekhımpş ve. 
bunu birkaç kişilik bir heyete devretmek su
retiyle, Yüce Meclisin, millî menfaatlerine, 
memleket menfaatlerine uygun çalışma devre
si içerisine girmesine maalesef mâni olunmuş
tur. 

BAŞKAN — Sayın uzarda, o birkaç kişi
lik heyet dediğiniz nedir? Onu öğrenmek isti
yorum. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Şimdi arz 
edeceğim, Onu da ifade edeceğim Sayın Baş-
Iknııım. , 

Şimdi, İçtüzüğün 78 nci maddesi, ruznamc 
yani gündemle ilgilidir, gündemin nasıl ola
cağını baştan sona kadar sırak.mr.kta ve en 
sonunda şöyle demektedir. «Şu kadar ki, Mec
lis bu bapta ayrıca bir karar da ittihaz ede-
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bilir». Yani Meclis kendi gündemini her za
man tâyin ve tesbjt edebilir. 

Muhterem arkadaşlar,. 
BAŞKAN — Sayın Özarda bir dakikanızı 

rica edeceğim. 

Alınmış olan kararda, Başkanlık Divanının 
kararında gündemin tanzimine /mütedair hiçbir 
hüküm mevcut değildir. Münhasıran bu Baş
kanlık Divanı ka ran milletvekillerinin deva
mını ve yoklamanın ne şekilde yapılacağına 
mütedairdir. Lütfen sadet dışına çıkmaymız, 
bu konudaki müzakereyi bir başka mevzu 
dâhilinde yaparsınız. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Peki Sa
yın Başkan. Benim de arz etmek istediğim ko
nu şu; Millet Meclisinin hiçbir toplantısında 
ekseriyet var mı, yok mu, milletvekilleri Mec
lis toplantılarına iştirak ediyor .rem, etmiyor 
/mu diye bir konu ile karşı karşıya değiliz. 
netice itibariyle Riyaset makamı, devamsız 
milletvekillerine ne gibi işlem uygulıyaeağmı 
bir karara bağlamış. Kanaatimce buna da lü
zum ve isabüt yoktur. Çünkü devamsız mil
letvekillerine yapılacak iijlemi İçtüzük tes-
bidetmiştir. Beş seneden beri maalesef Riya
set Divanı her :nc sebepten olursa olsun İçtü
zük hükümlerini devamsız milletvekillerine 
uygulamamıştır. Ancak bugün Millet Meclisi
nin, devamsız .milletvekilleri var imidir yek 
mudur konusunu araştırmaktan ziyade, teşriî 
biır organ olan bu Meclis, Millet Meclisi, aca
ba bugün teşriî vazifesini yapabiliyor mu, ya
pamıyor mu, asıl önemli (konu budur. Binaen
aleyh, 

BAŞKAN — O hususun ayrıca konuşula
cağını biraz evvel arz çittim. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bu mevzu 
üzerinde kısaca durmak dsterdim. Binaenaleyh, 
teklifim şudur muhterem arkadaşlar; evvelâ Mil
let Meclisi Heyeti Umumiyesinin haysiyetini ko
ruma bakımından içtüzüğün 78 nci maddesi ge
reğince; gündemi tâyin ve tesbit etmek yetkisi 
cayın üyelere, Millet Meclisi Heyeti Umumiye-
sino verilmiş bulunmasına rağmen, bu yetkiyi 
kalkıpta siyasi partilerin grup temsilcilerine 
devretmeyiniz. 

BAŞKAN — Sayın özarda çok rica ederim, 
zatı âliniz o kadar İçtüzük kaidelerine riayet
ten bahsedersiniz. Biraz evvel Riyaset olarak 
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sözünüze müdahale ettim ve lütfen sadet dı
şına çıkmaymız dedim. Yine sadet dışına çı
kıyorsunuz. O bahsettiğiniz konu ayrıdır. Buna 
dair bir önergeniz de vardır. O önergenin bu
rada görüşülmesi yapılacaktır. Bu sebeple lüt
fediniz şu Başkanlık Divanının kararının muh
tevası içerisinde görüşünüz. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Sayın Baş
kan geren hafta Riyaset Divanına sun
duğum takrir, şayet İçtüzüğün 78 nci mad
desi uygulanmış ve Millet Meclisinin tasvibine 
sunulmuş olsa idi, bugün Mdllet Meclisi saat 
14.30 da toplanmak ve 14.30 dan 16.30 a kadar 
genel görüşmeler, Meclis araştırmaları müza
keresi ve ondan sonra kanunların müzakere
sine geçmek gibi bir imkâna kavuşmuş ola
caktı. Bu bakımdan böyle bir konunun Yüce 
Meclisin huzuruna getirilmesini fırsat bilerek 
ben de şunu arz ediyorum ki, 

BAŞKAN — Sayın Özarda, bakınız, «fırsat 
biliyorum» diyorsunuz. Fırsat bilmiyeoeksiniz. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — O halde ne 
yapalım? Bu Meclis geçen devrenin son altı 
ayında hergün gensorular, genel görüşmeler, 
Meclis araştırmaları ile vakit geçirip tek bir ka
nunun müzakeresine imkân bulamadı. Bu ça
lışma dönemine girdiği günden bugüne kadar 
da yalnız denetleme vazifesini yapmaktan baş
ka eıaı teşrii görevi olan kanunları müzakere 
ve kabul etmek görevini ifa edememektedir. 
Bu durum karşısında bu Meclis acaba teşrii 
vazifesini yapabilmekte midir, yapamamakta 
mıdır; böyle bir durum da meydana çıkmakta
dır. Binaenaleyh, bendeniz de bu vesile ile şunu 
arz etmek istiyorum ki; Yüksek Riyaset bu 
Mecliste bugüne kadar devamsızlık diye bir 
konu ortaya çıkarmamıştı. Devamsız milletve
killeri varsa ismen yoklama yapsın, bu üyeleri 
tesbit etsin, İçtüzük hükümlerini tatbik ederek 
gelmiyenlerin maaşlarını kessin, ödeneklerini 
kessin. Radyodan, gazetelerden ilân etsin. Ama 
her şeyden evvel şu Meclisin çalışarak teşriî 
bir Meclis olarak yapmak mecburiyetinde kaldığı 
kanunlar müzakereye ve kabulüne yol açsın. Bu
nu ifade etmek istiyorum. Şu İçtüzüğün 78 rci 
maddesi... 

BAŞKAN — Sayın Özarda tekrar rica edi
yorum; İçtüzüğün 78 nci maddesiyle, Başkan
lık Divanı kararının hiçbir günâ alâkası ve il-
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gisi yoktur. Çok istirham ediyorum, konunun 
dışına çıkmayın. Meclisin yürütülmesinde, Mec
lisin kanun yapma fonksiyonunda, takdir eder
siniz ki, Başkanlık Divanı sizden daha fazla 
düşünmektedir, daha fazla önem atfetmektedir. 
Çok rica ederim, münhasıran, kararı dikkatle 
dinlemediniz herhalde, karar, Meclisin yoklama 
yapılmasına müsait bir durum arzedebilmesini 
temin için 14.30 da toplanmasını, 15.00 e kadar 
yoklama yapılmasını intaç etmektedir. Bunun 
haricinde başka bir şey yoktur. Çok rica ede
rim. 

REŞAT ÖZAEDA (Devamla) — Başkanlık 
Divanının, Yüce Meclisin 14.30 da toplanması 
hususundaki kararı isabetlidir. Biz, Millet Mec
lisini zorlamak suretiyle, haftanın Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri arasında da top
lantıya çağıranlayız. Çünkü bu günler arasında 
komisyon çalışmaları vardır. Milletvekillerinin... 

BAŞKAN — Kararda o da yok Sayın özarda. 
öyle bir münasebeti karar düzenlememiş. Lüt
fen, istirham ederim, bütün bu konuları bu 
şekilde kanştırmıyalım. BaşkanlJk Divanının 
kararının lehinde veya aleyhimde lütfediniz, 
fikrinizi beyan ediniz. 
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dan 16,30 a kadar .gündeminde bulunan ge-
nol görüşme ve Meclis aratırmalarını görüşsün, 
saat 16,30 dan 19,00 a kadar da kanunların gö
rüşülmesine ayrılsın. Bu teşriî Meclisin her 
şeyden evvel kanunları görüşmek ve çıkar
mak mecburiyeti vardır. Aksi ıhalde teşriî -or
gan ıdarak vazifesini yapamamak gibi bir du
ruma girmektedir. Bu bakımdan Yüksek Baş
kanlığın huzurumuza ısunmuş olduğu kararın 
tasvibini Heyeti Umumiyenizden rica ve istir
ham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Çek muhterem arkadaşlarım; 
Yüce Heyetin huzurunda cereyan eden müza
kereler başka safihalara intikal etmektedir. 
Başkanbk Divanının huzurunuzda okutulmuş 
bulunan kararı münhasıran devamın kontrolü
nü temin sadedinde alman tedbirlerdir. Bu
nun haricinde Millet Meclisinin kanun yapa
bilmesini temin yönünde verilmiş bulunan 
önergeler vardır. Bunlar tetkik edilecektir. 
Başkanlık Divanı meseleler üzerine eğilmiştir, 
karar alacaktır, Yüce Heyetinize getirecektir. 
Bunlar ayrı konulardır. Münhasıran bu alınan 
karar, milletvekillerinin Meclise devam edip 
etmediğini katî ve sıhhatli bir şekilde tesbit 
mahiyetindedir. 

Şimdi bir önerge «gelmiştir. Müsaade eder
seniz müzakeresinin kat'edilmesini talebetmek-
tedir. Şayet müzakerenin devamını Yüce He* 
yetiniz kabul b u y u r u m o zaman sizi davet 
edeceğim ıSaym Sarıibraıhmoğlu. 

Şimdi buna .aykırı bir teklif geldi. Miiüza-
ikerenin tehiri talebediliyor. Okutuyorum . 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlık Divanının devam konusundaki 

sunuşlarımın 'bugün müzakere ve 'oylanmaya gi
dilmesini ve ıgrup idarecilerinin bu konudaki 
yapacakları toplantıların sonuna bırakılmasını 
arz ederiz. 
A.P. Grupu Başkanvekili C.II.P. Grupu adına 

Erzincan İstanbul 
Hüsamettin Atabeyli Coşkun Kırca 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yılanboğlu, siz önerge
nin aleyhinde söz işitiyorsunuz (buyurun. 

Lehinde Sayın Kapısız konuşacak. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlarım, hangi iş 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Sayın Baş
kan Başkanlık Divanının kararında da Mecli
sin saat 14,30 da toplanması derpiş edilmiyor 
mu? Ediliyor. Bon de diyorum ki, bu isabetli 
bir karardır. Çünkü, diğer günlerde de Mecli
sin toplanmasına, içinde bulunduğu meseleleri 
halletmesi için diğer ıgünlcrde toplanmasına 
imkân yoktur, komisyon toplantıları vardır. 
Milletvekillerinin Bakanlıklarda takiple mü-
ikellef oldukları hizmetler vardır. Bu bakım
dan Başkanlığın Millet Meclisinin her gün ya
ni Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri saat 
14,30 da toplanmasına dair olan kararı isabet
li ve yerindedir. Ancak Sayın Başkanın, «Baş
kanlık Divanı Meclisin 'çalışmasını ve kanunla
rın müzakeresini senden fazla düşünmektedir» 
Şeklindeki ifadesine ve kanaatine de iştirak et
miyorum. Yüksek Başkanlık benden fazla 
bu fikir ve kanaatte olsa idi bugüne kadar bu
nun çıkar yolunu bulurdu. Bulamamış olması
na göre, bunu benim kadar düşünememektedir. 
Bir milletvekili olarak ben de ifade ediyorum 
ki muhterem arkadaşlarım, bu Meclis haftada 
üç gün çalışsın, saat 14,30 da toplansın. 14,30 
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olursa olsun o işin görülebilmesi için o işi gör
meye vazifeli olanların devamı esas ve şarttır. 
Yüce Heyetinizin verimli bir çalışma devresine 
girebilmesini tanzim etmek de Başkanlık Diva
nının vazifesidir. Başkanlık Divanı huzurunu
za, tasviplerinize -sunulmak üzere bir ıkarar ge
tiriyor. Bu karar .açıktır. Kararın maksadı da 
bellidir. Kararın maksadı, yoklama yapıldığı 
zaman Meclisin mesaisine zarar gelmesin diye 
saat 15 te başlıyacak mesai 14,30 a alınmıştır. 
Gayet münasiptir. Yoklama yapılacak, yokla
mada bulunup bulunımıyanlar teslbi't edildik
ten sonra müzakereler bağlıyacak. Şimdi bu 
anlaşılmıyacaik bir şoy değildir ki, bunu tehir 
edelim, kalbul etmiye'lim. Açıktır, maksat da 
bellidir. Yüce Heyetin düzgün ve verimli bir 
şekilde vazifesini yapmaya matuf iyi bir ka
rardır. Bunu töhir ötmeye ne lüzum var ar
kadaşlar? Anlaşılmıştır, tasvibe sunulsun, her 
halde Yüce Heyet bunu kalbul edecektir. On
dan sonra diğer müzakerelere geçelim. Şimdi 
tehir edilecek, önümüzdeki .birleşimle gene le
hinde, aleyhinde birtakım konulmalar olacak
tır. Bu şekilde açık ve sarih, faydalı olan bir 
karar lüzumsuz yere Meclisin zamanını alacak
tır. Tohir edilmemesini ve Başkanlık Divanı 
kararının Yüce Heyetiniz tarafından tasvibe-
dilmesini istirham, ederim. Saygılarımla. 
' BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimıoğlu buyu
runuz, lütfediniz bu tehir teklifinin lehinde. 

KEMAL SARIİBRAHÎMO&LU (Adana) — 
Aleyhinde işitiyorum. 

BAŞKAN — Pardon, lehinde dediniz, ben 
öyle 'yazdım. 

Sayın Kapısız lehinde buyurun. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Sayın Atabeyli ve 
Coşkun Kırca arkadaşlarımızın, Başkanlık Di
vanının almış olduğu kararın Umumi Heyete 
arzından sonra Divana vermiş oldukları öner
genin lehinde konuşacağım. 

Evvelâ milletvekili arkadaşlarımızın Mec
lise devamları hakkındaki Başkanlık Divanının 
biraz önce Umumi Heyete arz ettiği hususlar 
bence de katî tedbirler arz etmektedir. Geçen 
devre Başkanlık Divanında iki sene vazife gör
müş bir arkadaşınız olarak, müteaddit toplan
tılarımızda biz de sayın milletvekili arkadaş
larımızın Meclise devamlarından müşteki olduk, 

bâzı kararları uygulamak üzere hazırlandık. 
Fakat üzülerek şunu da ifade etmek isterim ki, 
Başkanlık Divanı ne Senatoda ve ne de Millet 
Meclisinde bunda başarıya ulaşamamıştır. 

Aziz arkadaşlarım, milletvekillerinin Mec
lise devam etmelerini sağlamada kanunlardan, 
tüzük kaidelerinden önce, kendi vicdanlarına 
karşı biraz da mesuliyet hissi taşımaları lâzım-
gelir kanaatindeyim. Tedbirlerimiz ne kadar 
sert, rie kadar katı ve maaşlarımızdan da ne 
miktarda para kesilmesi mümkün olursa olsun, 
devam etmiyen, devamsızlığı artık âdet edin
miş olan arkadaşlarımızın yine devam etmiye-
ceği aşikârdır. Bendeniz de grup başkanları
nın kendi gruplarında bu meseleyi enine boyu
na müzakere etmeleri için bu teklifin bugün 
oya vaz'edilmemesi, gruplarda mesele tezekkür 
edildikten, enine boyuna görüşüldükten sonra 
gruplardaki varılacak karara muvazi olarak, 
Riyaset Divanının da ona göre meseleyi yeni
den tezekkür edip gelecek birleşimde Heyeti 
Umumiyeye arz etmesinin çok daha faydalı 
neticeler vereceği kanaatindeyim. Bu bakımdan 
takririn lehinde oy vereceğimi arz ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, veril
miş bulunan tehir önergesinin aleyhinde, bu
yurunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 
— Muhterem arkadaşlarım, verilmiş bulunan 
tehir önergesini yerinde ve usulüne uygun bul
mamaktayım. Gerek saygı değer grup başkan-
vekilliklerini, gerekse Başkanlık Divanının son 
derece yüklü işlerle meşgul ve meşbu sayın 
üyelerini fuzulen işgal etmenin yerinde olma
dığı kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzük tadilleri
nin muayyen bir yolu vardır, içtüzükte mev-
cudolan hükümlerin tadili veya ikmali zımnın
da veya tavzihi zımnında Başkanlık Divanının 
karar alıp Yüce Meclisin tasvibinden geçirmek 
suretiyle tatbiki olumlu ve hukukî bir yol de
ğildir. 

Bir kere usul bakımından Başkanlık Diva
nının sunuşunun yerinde ve caiz olmadığı ka
nısındayım. İçtüzük hükümleri sarahaten mese
leyi halletmiş; devamsızlık meselesinin ne şe
kilde tanzim edileceğini, cezaların nasıl veri
leceğini, nasıl feshedileceğini açık hükümleri» 
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tâyin etmişken yeni bir takım ilâve hükümler 
getirmek doğru değildir. Bir kere bu bakımdan 
zait ile iştigal caiz olmadığı hukukî gerçeği 
muvacehesinde tehir ve ondan sonra yüce ma
kamları işgal eden son değerli arkadaşlarımızın 
vakitlerini heder etmenin ve ikinci defa da 
Meclisi meşgul etmenin yerinde olmadığı için 
bu tehir talebinin karşısındayım. 

Saniyen arkadaşlarım, Anayasanın geçici 
3 ncü madesi, hepinizin bildiği üzere 27 Mayıs
tan evvel tatbik edilmiş bulunan İçtüzüğün 
geçici olduğunu, yeniden İçtüzük tanzimi 
gerektiğini bildirmektedir. Tek parti esasla
rına göre yapılmış, tek parti esaslarına göre 
tanzim edilmiş, bil âhara bâzı tadillerle çok par
ti esaslarına uydurulmuş, vclâkin Çift Meclis. 
Senato ve Millet Meclisi, esaslarına göre tan
zim edilmemiş, revizyondan geçmemiş bir İç
tüzükle bugün idare etmek durumundayız. 
Ben, Sayın Başkanın ve Başkanlık Divanının 
Mooiisi ve sayın milletvekillerini olumlu şekil-
de çalıştırmak için gösterdiği çabaya mem
nuniyetimi beyan etmok, sevincimi arz et
mek isterim. Ama bunun yolu bence, kena
rından kıyısından meseleyi tutmak değil, Sa
yın Başkanlık Divanı üyelerinin grup baş-
kanvekilleriyle de temas edip, üzerinde uzun 
emekler verildiğini zannettiğim taslaklardan 
da faydalanmak suretiyle İçtüzük hükümleri
ni derhal bir teklif, bir 'tasarı halinde Mcc-
'liae gotirm el eridir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğhı, 1 fi t fon 
bu tehir teklif'eıin aleyhinde beyan:1a bulunu
nuz, zatıâlinizin simdi buyurduğunuz huşur:, 
no kararda mevcuttur, ne de tehir teklifinde 
mevcuttur. 

KEMAL SARIİBRAHİMOÎİLU (Dev. rala) 
— Tehir 'teklifinin aleyhinde bulunuşumun mu
cip sebeplerini arz eliyorum. Onun için Sa
yın Reisin biraz müsamahalı olmalarını istir
ham ederim. 

Muhterem .arkadaşlarını, bir tedbir ittihaz 
edilirken o tedbirin niçin iıttihaz edilmemesi 
veya o tedibinin niçin Başkanlık Divanında 
görürşülmek üzere tehir edilmemeyi izah edil
mek iktiza eder. Bunun nielnlerine cevap 
vermek iktiza eder. Yoksa af buyursunlar dam
dan düşer gibi konuşulmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce M'eclisün ve 
Sayın Meclis Başkanlık Divanının evieviyetle hal
lenmesi gereken moscicler vardır ve bunu da ancak 
topydkf in ole almak ve İçtüzüğü bütün veçheleriy
le, bütün şümulüyle bir itcklif halinde getirip bu
rada müzakere etmoklo mümkün olur; ve bu suret
le de Meclis hakikaten sempatik hale gelir, gerek 
efkârı umumiye ve gerekse üyeler ınezdinde. Bu
gün maalesef İçtüzük hükümlerinin yetersiz 
oluşu ve maalesef iktidar gruplarının, mese
leleri acele halletme eğiliminde bulunuşu sebe
biyle, bir grup liderleri Meclisi ve kürsüsü har 
üne gelmiştir Meclis. Ve milletvekilleri artık 
zevkle Meclise devam azimlerini günden güne 
kaybetmektedirler. Meclis sempatik olmalıdır, 
milletvekili için. Sadece rey vereceği, sadece 
onaylayıcı bir yer •olmamalıdır. Bu da ancaLk mil
letvekiline gerektiği zaman söz hakkı veril
mekle, İçtüzük hükümlerinin bu yolda tadili ile 
mümkün olur. 

BAŞKAN — Saynı Sarıibrahimoğlu, sizi 
ikinci defa sadede davo't od:yorum. Tekrar saded 
dışına çıktığınız takdirde sözünüzü keseceğim. 
Çok rica ederim. 

KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem aıkad aşlarım, Sayın Riyasetten 
ve sayın milletvekili aıkad.a^larrmdfin bu ıtekli-
fin geri alınmasını istirabam ediyorum. Alın
madığı tekdirde tehir talebinin re İdini, mese
lenin müzakerecini ve biran evvel 'tam ve kâ
mil mânada, şümullü şekilde mllldtvek'lerJnin 
bütün hak ve vecibelerini tanzim eden bir İç
tüzüğün tedvinine imkân vermelerini istirham 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN —• Sayın Cengiz Ekinci, 'münha

sıran tehir teklifinin lehinde. 
Bu. kürsüde herkes dilediği' gibi konuşursa 

Riyasetin vazifesini yapmasına imkân yoktur. 
KEMAL SARIİBRAHfMOÖLU (Adana) — 

Ben usul hakkında söz istemiştim, o zaman ver
seydiniz şimdi bu konuşmayı yapınıyacaktım. 

BAŞKAN — Beyefendi her şey İçtüzükte ya
zılıdır. Zatıâliniz İçtüzüğe bu kadar riayetkar 
davranışta bulunuyorsunuz, ama kürsüye geldi
ğiniz zaman dışına çıkıyorsunuz. 

KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Benim söz hakkım vardır. 

BAŞKAN — Söz hakkınız dahi, tehir teklifi 
olduğu takdirde, İçtüzüğün 89 ucu maddesi ge-
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reğince taktim ve tehir teklifleri esasa takad
düm ettiği için, söz veremedim. Lütfen İçtüzü
ğe saygılı olalım. 

Buyurunuz Sayın Ekinci. 
KEMAL SAliIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Benim İçtüzüğe saygım var. Vazifenizi yapı
nız, İçtüzüğü yapınız. Başkanlık Divanının key
fine göre, isteğine göre bu Meclis çalışamaz! 

BAŞKAN — Efendim, bir noktayı hatırdan 
çıkarıyorsunuz. Meclis İçtüzüğünü Başkanlık Di
vanı yapmaz, Yüce Meclis yapar. Teklifi Mec
lis Başkanlık Divanı yapamaz. Teklifin ııayıl 
yapılacağı İçtüzükte yazılmıştır. Bir kanun 
teklifi mahiyetinde içtüzüğü hazırlayan bir ko
misyon 'kurulur, o komisyon gerekli teklifini 
yapar. Meclis Başkanlık Divanı Meclis İçtüzü
ğünü hazırlayıp teklif edemez. 

Buyurun Sayın Ekinci. 
KEMAL SARIİBKAHLMOÖLU (Adana) — 

Bunu destekliyorsunuz, şimdi getirdiğiniz gibi, 
bunu da getirebilirsiniz. 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Efendim, Baş
kanlık Divanının şimdi müzakere ve tasvibe 
sunduğu karardan daha önce grup temsilcileri 
olarak haberimiz olmuştur. Meclis İlciyi Sayın 
Bozbeyli'nin Başkanlığında yaptığımız bir top
lantıda, kararın ihtiva ettiği hususları gruplar
da gözden geçirmede isabet olduğuna ittifak et
miştik. Ve biz yarınki Salı günü gruplarda ya
pılacak müzakerelerde karan gözden geçirdik
ten sonra, Çarşamba günü grup temsilcileri top
lantısında nihai karara varmak üzere mutabık 
kalmıştık. Bu itibarla bana öyle geliyor ki, bi
zim bu mutabakatımızın aksine Başkanlık Di
vanı kararı biraz erken huzurunuza getirilmiş 
bulunuyor. Grup temsilcilerinin mutabakatı bu 
istikamette idi. Biz bu meseleyi Sayın Meclis 
Başkanının riyasetinde gözden geçirdiğimiz va
kit, yalnız Başkanlık Divanının devamın kontro
lü ile ilgili hususu değil, Meclisin teşriî fonksi
yonunu yapabilmesi imkânlarını aramak gibi 
bir gayret ve bir çalışma içerisine de girmiş va
ziyette idik. Zannediyorduk ki, bu karar bu
raya bugün gelmiyecek, yarın Salı günü grup
larda yapılan müzakerelerde gözden geçireceğiz 
ondan sonra Çarşamba günü grup temsilcileri 
olarak gruplardan aldığımız yetkilerle meseleyi 
tekrar gözden geçireceğiz ve Başkanlık ona gö
re amel edecek kanaatindeydik, bu bilgi ile ay
rılmıştık, 

Bu itibarla ogün mutabık kalman bu husu
sun yerine getirilmesini teminen, Başkanlık Di
vanı kararının müzakeresİz reddinde isabet gör
mekteyiz ve bunun daha faydalı olacağı kanaa
tindeyiz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlık Divanının, milletvekillerinin devamını 
sıhhatli bir şekilde kontrol edebilmek üzere, almış 
olduğu karar Yüce Heyetinizde okundu. Bunu 
takiben bu alınmış kararın esas hakkındaki mü
zakeresinin ve daha sonra da Yüce Meclis huzu
runda oylanmasının tehiri istenmiştir. Tehir 
teklifinin lehinde ve aleyhinde iki arkadaşımız 
konuşmuştur. Şimdi tehir teklifini Yüce Mec
lisin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Tehir teklifi uygun görülmüş, Yüce Mec
lisçe kabul edilmiştir. Daha ileriki bir birleşim
de meselenin esası müzakere edilip karara bağla
nacaktır. 

6. — Petrol konusunda inceleme yapmak için 
kurulması kabul edilen Meclis Araştırması Ko
misyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir - iki 
birleşimden beri, maalesef petrol konusunda in
celeme yapmak üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna gerekli çoğunluk 
sağlanamadığından dolayı, üye seçimi yapılama
mıştır. Lütfen arkadaşlar dışarıya çıkmasınlar, 
üye seçimini intacedelim. Kâğıtlar dağıtılacak-
tl-\ 

Oyların tasnifini yapacak heyeti tesbit ediyo-
yoruı; : 

Sayın Mehmet Ateşoğlu (Kayseri).? Yok. 
Sayın Kemal Palaoğlu (Sivas)..? Yok. 

' Sayın Haydar Özalp (Niğde)..? Yok. 
Sayın Vefik Pirinçcioğlu?.. (Maraş) Burada. 
Sayın Osman Hacıbaloğlu?.. (Tokat) Yok. 
Sayın Kasım KüfreviL (Ağrı) Burada. 
Sayın Abdurrahman Şeref Lâç?.. (İstanbul) 

Yok. 
Sayın İhsan Kabadayı?.. (Konya) Yok. 
Sayın Sam e t Gül doğan?.. (Elâzığ) Burada. 
Şu halde Sayın Samet Güldoğan, Sayın Ka

sım Küfrevi ve Sayın Vefik Pirinçcioğlu tasnif 
heyetine seçilmişlerdir. 

Oyların toplanmasına hangi ilden başlana
cağını tesbit için ad çekiyoruz; Muzaffer Özdağ 
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(Afyon Karahisar) Sepetleri koyunuz. Oy pus-
lalarmı dağıtınız. 

Afyon ilinden itibaren okuyoruz. 
(Afyon Karahisar milletvekillerinden başla

narak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş

larımız lütfen oylarını kullansınlar. 
Başka oyunu kullanmıyan var mı? 
Tasnif heyeti lütfen yerini alsım. Oy verme 

işlemi bitmiştir. Sepeti kaldırınız. 
Gündemin ikinci maddesi : 

7. —• Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
Anayasamızın kabul etliği temel haklar ve hür
riyetlerin kullanılmasında ve ödevlerin yerine 
getirilmesinde, kanunların uygulanmasında, Hü
kümetçe izlenen politika üzerinde Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/23) 

Hemen, iktidara mensup siyasi parti grupu 
hariç, bütün siyasi parti ıgrupl'arı değişlik se
beplerle bir genel görüşmenin açılması yolun
da mütalâada bulunmuşlar ve günlerden beri 
memleket sathında devam eden Sayın Başba
kanın, Adalet. Partisi Genel Başkanı sıfatı ile, 
yurdun çeşitli yerlerinde yapmış olduğu ko
nuşmayı esas almak suretiyle birtakım mese
leleri tahlil etmeye girişmiş bulunmaktadırlar. 
Konuyu vuzuhu ile ortaya koymak 'bakımından 
izin verirseniz maruzatımızı, evvelâ münakaşa 
mevzuu olan Adalet Partisi Genel Başkanı Sa

yım Barbakanın çeşitli vilâyet kongrelerinde
k i konuşmalarından, mevzua mütaallik kısım
ları okuyarak ve bunu takiben de siyasi parti 
grup sözcülerinin mütalâalarını eleştirip, bun
lar muvacehesinde Hükümet olarak düşündük
lerimizin nelerden ibaret bulunduğunu Yüce 
Heyetinize arz ve ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başbakan Adalet Partisi Genel Baş
kanı sıfatiyle çeşitli vilâyetlerde Adalet Parti
sinin anlayışını, siyasi felsefesini, Anayasa an
layışını dile getirmiş bulunmaktadır. Konuş
masında da işaret ettiği gilbi; bu konuşmalar 
bir seri halinde devam etmektedir. Bu konuş
malardan her hangi bir cdimlcyi veya bir 
kongrede yapılmış bulunan konuşmayı ele al
mak suretiyle 'bunlardan hüküm çıkarmak ha
talıdır, yanlıştır. Konuşmaların tamamına ve 
bilhassa konuşmalarını topladığı Adalet Parti
si Genel Kongresindeki konuşmasına bir nazar 
atfedildiği zaman; Sayın Başlbakanm ifade et
mediği, aklının kenarından dahi geçmiyen söz
lerin kendisine izafe edilmek istendiği hakika
ti açıkça ortaya çılkacaıktır. Bu sebeple evvelâ 
umumi efkâra intikale sebep teşkil ettirilen, 
İzmir konuşmasını ele almama müsaadenizi is-
tiılham edeceğim. 

Sayın Başbakan diyor k i : «Daha beş ko
nuşma yapacağım, bu konuşmaların hepsi bir 
küllolarak kabul edilmek iktiza eder. Biz hu
susi sektörün ekonomik kalkınmamızda büyük 
ve tesirli bir rol oynaması lâzımgeldiği ka
naatindeyiz, bunun için gerekli ve tesirli bü
tün tedbirlerin hızla ve devamlı olarak alınma
sını lüzumlu görüyoruz. Kaldı 'ki, hususi sek
törün kısa zamanda gelişmesinin ekonomik 
alanda olduğu kadar, iç politika alanında da 
çok faydalı tesirleri olacaktır. Hürriyetlerin 
ve demokrasilerin hukukî teminatlarının ya
nında ve onlardan daha tesirli olarak iktisaden 
hür zümrenin varlığı hürriyetlerin ve demok
rasinin korunmasında daima bir rol oynamış
tır. Bugün İngiltere'de, Fransa'da Birleşik 
Amerika'da hürriyetlerin, demokrasinin tehli
keye girmemesinin sebebi, sadece Anayasa, de
mokratik müesseseler, kanunî müyyideler, de
mokratik idarenin emrinde olan Devlet kuv
vetleri değildir. İktisaden hür, kuvvetli züm
relerin varlığı, demokrasi ve hürriyetleri ko
ruyan çok büyük teminattır. Cezayir'in istik-

BAŞKAN — Bu mevzuda yapılan müzake
rede grupları adına arkadaşlarımız konuşmun-
lar, en son ıSaym Devlet Bakam söz istemiş, 
fakat müddet çok kısa bir zamana inhi
sar ettiği için konuşması bugüne kalmıştı. 

Buyurun Sayın Devlet Bakanı. 

DEVLET BAKANI KEFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Bakan, sayın milletvokü
leri; Hakkâri Milletvekili Saym Ali Kara-
han'm, neticesi itibariyle Anayasamızın kaJbul 
ettiği temel halklar ve hürriyetlerin kullanıl
masında ve ödevlerim yerine getirilmesinde, ka
nunların uygulanmasında Hükümetçe izlenen 
politikanın, Anayasamızın 88 nci maddesinle 
göre açılacak bir genel görüşmede müzakere 
yapılması hakkındaki önergeleri üzerine Sayın 
Karahan ve siyasi parlti grupları düşüncelerini 
ifade buyurmuşlardır. 
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lâle kavuşturulması sırasında, anavatana silâhlı 
bir baskın yapmak hevesiyle ayaklanan Gene
ral Savan emrindeki paraşütçüler, rejimi ve 
hürriyetleri korumak için Paris'te bir günde 
silâhlanan 200 bin sivil gönüllünün Hükümetle 
işbirliği yapması sebebiyle, plânlarını tahakkuk 
ettirememişlerdir. Halbuki iktisaden hür züm
relerin gelişmediği memleketlerde değil bu ka
dar büyük kuvvet, gizlice teşkilâtlanmış bir 
grup, âsiler çetesi bile ekseri milletin kaderine 
hâkim olabilmektedir. İhtilâllerin ve Hükü
met derbelerinin biribirini kovaladığı memle
ketlerde durumun hakiki sebebi budur.» 

Muhterem milletvekilleri, Başbakanın Ada
let Partisi Genel Başkanı sıfatiyle İzmir'de 
yapmış olduğu bu konuşma başka şekiller 
içinde basma intikal etmekte, hemen iki gün 
sonra, bizzat Başbakan tarafından bütün te
reddütleri ortadan kaldırmak için, Sayın Kır-
ca'nm da işaret ittiği üzere, zamanında ve ke
sin bir dille vuzuha kavuşturulmuş ve müna
kaşaların kesilmesi lâzımgeldiğini de bu be
yanı ile tesbit etmiş bulunmaktadır. 8 Kasım 
tarihli gazetelerde, 6 Kasım tarihinde İzmir'de 
yapılan bu konuşmadan çıkarılan yanlış mâ
nalara işaret olunmaktadır. 

8 Kasımda Başbakan diyor k i : «Her vesile 
ile Türkiye'nin, acaba şöyle bir tehlike mi 
var, acaba böyle bir tehlike mi var gibi alış
tırma ve allerjilerin içine girmeye ve milleti 
tedirgin etmeye lüzum yoktur. Biz kimseye 
böyle yapmayınız, şöyle yapmayınız, demiyoruz. 
Refaha ulaşmış memleketlerde, demokrasinin ne 
olduğunu, müesseselerin, hukuk düzeninin ne 
olduğunu izah ediyoruz. Memleketimizin her 
tarafında vatandaşlar her zaman söylediğim 
gibi, huzur, güven ve itimat içinde işlerine ve 
güçlerine devam etmektedirler. 

Yine her zaman söylediğim gibi; Türk Mil
letinin haklarını kim gasbetmeye kalkarsa, kar
şısında büyük milletin uyanıklığını, kanun 
Devletinin gücünü ve demokratik müessesele
rin vatanperverliğini ve vazifeşinaslığmı bula
caktır. Onun için herkesin, atın altında tay 
aramayı bir tarafa bırakıp, işinde gücünde 
olan milleti tedirgin etmemesi lâzımdır. Hukuk 
ve kanun Devleti olan Türk Devleti, sanki 
kristal bir vazoymuş gibi, düşüp kırılıverecek-
miş gibi bir gözle görülemez. Hürriyet olan 

memleketlerde her şey münakaşa edildiği için, 
memleketimizde de yapılan bir takım münaka
şalar, hürriyetleri temin eden rejimin müesse
selerine kadar götürülebilmektedir. Suiistimal 
edilen hürriyetler daima sıkıntılar doğurur. 
Bu itibarla, Devlete, onun müesseselerine, me
sul kimselerine, şahıslarına yöneltilen tenkid-
lerde yıkıcılık yerine, ölçünün yer alması şa
yanı arzudur.» 

Bundan sonra münakaşaların yine devam 
etmesi üzerine, 12 Kasım'da Bursa'da Sayın 
Başbakan meseleyi Adalet Partisi Genel Baş
kanı sıfatı ile, tekrar ele almaktadır. 

Bursa'da şöyle diyor : «Her vesileyi bize 
insafsızca hücum vasıtası addedenlerin, neyin 
mücadelesini yaptıkları meçhuldür. Söyledik
leri, yazdıkları haykırdıkları dikkatle tetkik 
edilirse, büyük milletimizin hak ve hürriyetle
rinin tarafımızdan ifadesine âdeta rıza göster
memektedirler. Milletin seçme hakkına ve seçil
miş hükümetlerin iktidar olma hakkına kimse
nin bir diyeceği olamaz. Bir taraftan buna 
mecburen razı olmuş gibi görünmek, diğer ta
raftan çeşitli tahrik ve teşvik metotları ile, 
yalanlarla, iftiralarla, aslı esası olmıyan iddia
larla, bunun karşısında olmak, Türk Milletinin 
haklarının karşısında olmaktadır. 

Müessese nizamı, Anayasa müesseselerini, 
hukuk Devletini, bize kızıp, yıpratmaya çalış
tıklarının farkında olmaları lâzımıdır. Bunun 
yerine mulhayyel anarşi fetvalarının dillendi-
rilmeye çalışıldığını görmekten teessür duy
mamaya imkân yoktur. 

Büyük Atatürk'ün 1 Kasım 1937 tarihin
de Meclisi açış nutkundaki, - bu nutuk kendi 
sesiyle en sen nutkudur - «Devlet idaresinde 
kabul ettiğimiz prensip, kuvvet birdir ve o 
milletindir» denilmektedir. «Kuvvetin yegâne 
kaynağı olan Türk Milletinin güzide vekillerini 
'büyük bahtiyarlıkla eğilerek selâmlarım» iba
resi ile de nutuk sona ermektedir. 

Millî hâkimiyetin, meşruiyetin, müesöes ni
zamın, kanun ve hukrJk Devletinin kurucusu 
ve yorulmak bilmez müdafii olan büyük Ata
türk'ü, ölümünün 28 nci yıldönümünde, anarşi
nin müdafii gibi göstermek gayretlerini bü
yük bir hüzünle karşılıyoruz ve bu gayretlerin 
1921 Anayasasının ruhuna ve metnine aykırı 
düştüğünü kesin olarak beyan ediyoruz. Ada
let Partisi bugün 1961 Anayasasında büyük 
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Tüıfk Mili eltinin hukukunu müdafaa mecburi
yetinde bulunan bir siyahi teşekküldür. 
19G1. Anayasasmm yapıcılığı vo eıüdafiiliği id
diasında bulunanların, aslında müdafaa İmlin
de olmayıp, Adalet Partisine taamı:: ediyoruz, 
diye bizzat Anayasaya, -taarruz halinde olduk
larını ifade etmek istedin. Yine kesinlikle ifa
de ötmek isterim ki, Büyük Atatürk'ün felse
fesinde ve doktrininde, kurduğu Cumhuriyetin 
yıkılmasını intaeedece'k bir prensip mevcut de
ğildir. Vatandaşları biri birine düşürecek ve 
vatandaşları düşman edecek bir prensip de 
mevcut: değildir. Atatürk anarşi değvl, mede
niyetçilik, milletin bütünlüğü ve berrderliği, 
ilhamların doğmalardan, gaipten alınması de
ğil, doğrudan doğruya hayattan, memleketin 
şartlarından ve ıbüyiık milletimizin de itle
rinden ve ıstıraplarından alınması demektir.» 

Aynı konuşmada, devamla, şöyle demliyor : 
«Anarşi yanıltmak isteyeni erin hepsi bunları 
bilir. Ama hedefleri doğruyu eğride.:!, iyiyi kö
tüden ayırmak değildir. Hedefleri sadece yık
maktır, yıpratmaktır, iktidarı müşkül mevkide 
bırakmaktır, memleketi fakiri'.k ve iukmtı 
içinde İn rnk inaktır. İbın'ar her devirde olaer.lk-
tır. Çünkü hürriyet düzeninin ve: :î;ği haklan 
•suiistimal, 'bu düzenin düşmanlarının müracaat 
ettiği bir metottur. TI.iç kimse cekşik ve çap
raşık mânalar çıkarmaya uğraşına:"im. Hürri
yet düzenin düşmanları, anarşi heveslileri bü
tünlüğümüzü ve beraberliğimizi İrama gayret
leri, büyük milletimizi, kanun ve hukuk Devle
timizin gücünü ve Devletimizin inüesseselerinin 
vazifeşinas!ığmı ve vatanperverliğini dalma 
karşısında bulacaktır. 

Benim İzmir konuşmamı o!e alarak, birçok 
spekülâsyonlar yapıldı. Bu spekülâsyonların 
içinde acaba bir tohlikc mi var, acaba halkın 
silâhlandırılmasından mı bahsediliyor gioi so
rular ortaya atıldı. İzmir konuşmamda bu 
soruların hiç birisine mesnet teşkil edebilecek 
;bir beyan yoktur. Sadece iktisadon lıür, kuv
vetli zümrelerin varlığının önemi ve omların 
Hük üm c t kuvve ti e r iyi e ya,} > ac ak 1 a rı i, mi rliği-
nin, hürriyet düzeninin müdafaasındaki ehem
miyeti belirtilmişti. Bu hususta yapılanı taklil 
şöylece nihayet bulmakla, idi : İktlsaden hür 
ızünırelerin gelişmediği memleketlerde gizlice 
teşkilâtlanmış bir grup âsiler çetesi bile ekse

riya milletin kaderine hâkim olabilmektedir. 
İhtilâllerin ve Hükümet darbelerinin birbirini 
kovaladığı memleketlerde durumun hakiki .sebe
bi budur. Bu konuşmamdan alınmış olanlara, 
ters mânalar çıkarmış olanlara şunu <s:'y!emek 
istiyorum : Konuşmamda kalkunmamış memle
ketlerde tohlikc olarak görülen gizlice teşkilât
lanmış âsiler çetesinden bahsediliyor. Anaya-
yaısamızın birinci cümlesinde, tarihi boyunca 
bağımsız yaşamış ve hale hürriyetleri için 
savaşmış olan Türk Milletinin direnme baklan
dan bahsedilmektedir. Meşru nizamı yıkmak 
isteyen âsilere karşı, gayet tabiî ki, milletin di
renme hakkı vardır. Gayet tabiî ki, Büyük 
rl! ark Mili eltinin halk ve hürriyetlerini gasbede-
cek olanlara karşı savaşmış olması tarihî bir 
gerçektir ve bundan böyle de Türk Milleti 
böyle yapacaktır. 

Şimdi bu kadar vâızıtı ibir şeyi karmakarı
şık anlıyanlara soralım : Bir âsiler çetesi, bir 
umu Devleti ele geçirmiye kalkarsa, millet, 
Devletin müesseseleri ve emniyet kuvvetleri 
buyurun mu diyeceklerdir 1 Zihinleri boş ve 
yanlış şeylerle meşgul olanlara şunu hatırlat
mamız gerekiyor : -Millet, Devletin müessesete-
rine, Devletin müesseseleri millete, kara değil
dir. Maceracılara, dikta heveslilerine, âsilere, 
anarşistlere hem millet, hem de Devletin mües
seseleri beraberce kamıdır. Bir hııkr.İk düze
ni içinde hür yaşamak, Türk Milletinin hak
kıdır. Hakkın sahibi onun müdafii durumun
da kalırsa, 'sadece meşruiyet içindedir. Adale'!: 
Partisi, meşruiyetçi bir parti olarak, hail km ısi-
Ifth bindirdin asi safsatasını değil, halkın hakla
rımın gasibedilemiyoceğhıi müdafaa etmekte
dir. İler gün halktan yana şarkılarım söyli-
yenlcrin hassasiyetlerinin, halkın haklarının 
ihlâli bahis mevzuu olduğu zaman, neden Ikör-
1 eştiğini anlamaya imkân yoktur.» 

Sayın milletvekilleri, bundan sonra izin ve
rirseniz Adana konuşmasından bir iki pasaj 
arz etmek zaruretiyle karşı karşıya bulunmak
tayız. Çünkü bu 'konuşma, bir siyasi parti 
grupumm sözcüsü tarafından geniş ölçüde ele 
alınmış bulunmaktadır. Bu konuşmada şöyle 
denilmektedir : 

«Bu konuşmalarımda herkesin istismar va
sıtası yaptığı, dediıdoku vasıtası yaptığı, teh
dit vasıtası yaptığı bütün balonların artık pat-
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laniası lâızımgeldiği lüzumuna inanarak par-
tizimin (görüşlerini belirtmeye çalıştım. Her 
gün milletin huzuruna musallat olan ıbirtakım 
siyaset ağalarının bütün sermayeleri ellerinden 
çıktı. Biz 'bir siyasi görüşün salhibiyiz. Bun
dan dolayı terzil etmeye, küçümsemeye hiç 
kimsenin 'hakkı yoktur. Ayrıca bizim siyasi 
'görüşümüz, Büyük Türk Milleti tarafından 
'tasvip görmüştür. Gelgeldim milleti hiç tanı
mamış, nasıl yaşadığını, ne yaptığını hiç bi'l-
memiş, görmemiş bir mutlu azınlık yaygarası 
daima bize müteveccihtir. Cumhuriyetin ku
rulduğundan bu yana 'Türkiye'de aşırı cere
yanlar faaliyet halinde olmuştur. 1961 Anaya
sasının hürriyet anlayışı ile bunlar yeraltın
dan, yerüstüne çıkmışlardır. Bugün sosyalizmi 
savunanlara bakınız, bunu sadece, komünizm 
Türk kanunları tarafından yasaklandığı için, 
maske olaralk kullanır. Sosyalist, Türk Ana
yasasının Türk vatandaşına sağladığı hür te
şebbüsün, mülkiyetin, serbest ticaretin kanı
sındadır. İstihsal vasıtalarının top yeıkûn dev
letleştirilmesi taraftarıdır, ticaretin devletleş
tirilmesi taraftarıdır. Mülkiyeti, mirası inkâr 
eder, bunları cüretle söyler. Halbuki, hür te
şebbüs, serbest ticaret, mülkiyet, miras 19G1 
Anayasasına göre Türk vatandaşlarının tabiî 
haklarıdır. Servete, servet sahibine, itibara, iti
bar sahibine, şeref 've 'haysiyet sahibine top ye
kûn düşmanıdır. Beş parmağı beş kara, önüne 
gülene iri iri, büyük büyük, hepsi yalan, hepsi 
iftira iddiaları ile çamur atmaktadır. Devletin 
itibarını düşünmez, Devletin dış itibarını dü
şünmez. Devletler arasındaki dostluklar ko-v 
laylılkla kurulmaz, dostlukların tesisi seneler 
alır. Türkiye'nin, 'dış politikasında, dostluk 
kurmuş bulunduğu devletlerle olan münase
betlerinin, Türkiye'ye sağladığı büyük men
faatler vardır. Bunların üstüne gölge düşür
mek hiç kimsenin kolay kolay başarabileceği 
bir iş değildir. Anarşistlerin yapmak istediği, 
dostlukları bozmak suretiyle 'dostluklara za
rar vermektir. Sokaklarda «İstemezük» diye 
bağrışmakla bir milletin dış pıolitilkası ne yapı
lır ne de bozulur. Siyasi partilerin dışında, 
siyaset yapmak için kurulmuş derneklerin bu
lunduğu bir memleket dünyada mevcut de
ğildir. Bu yalancıların bütün maksadı, Türk 

' halkının huzurunu bozmaktır. Marka ve Le-
nin âşıklarının yeri Türkiye değildir. Bir 

ağaç kurdu gibi tahribe ıçalıştıkları bünyemiz
de 1961 Anayasasının getirdiği halklara med
yunu şükran lolmaları lâzımıgeılir. Halbuki, 
1961 Anayasasının getirdiği düzeni yıkmaya 
çalışmaktadırlar. Sosyal adalet dillerinde pe-
lesenktir, sosyal adaleti sadece kendi çıkarları 
için bir meta addeden bu zavallılar, akıllarınca 
akılları sıra kurnazdır, toplumun sosyal bün
yesini değiştirmekten bahis açarlar. Bilmezler 
•ki, Türk toplumu kendilerinden daha uya
nık ve kendilerinden dalha akıllıdır. Eğriyi, 
doğruyu vicdan terazisinde tartar. Bunların 
Türk toplumuna verebileceği hiçbir şey yok
tur. M'aksatları, Türk toplumundan almak
tır, onu sömürmektir, Türk halikının sırtına 
binmektir. Ne kadar cereyan varsa bunlar 
onun içindedir. Yerine göre ilerici, yerine 
göre reformcu, yerine göre devrimci, yerine 
göre ümmetçi, yerine ıgöre mmtakacı, amma 
hepsi de yalancı, hepsi de sahtekâr, hepsi de 
ar ve hayadan mahrum, hepsi de bölücü ve fe
sattır.» 

Sayın milletvekilleri; Adalet Partisi Genel 
Başkanı Sayın Başbakanın çeşitli kongrelerde 
vâ'kı bu konuşmaları, bir bütün halinde Adalet 
Partisi kongresinde de, bir meşruiyet anlayı-
şınım izahı sadedinde, bütün vuzuhu ile or
taya konulmuş bulunmaktadır. Sayın Başba
kan öteden beri şunu ifade etmektedir : Tür
kiye'de; 1961 Anayasası ile kurulmuş bir de
mokratik nizam 'bir Parlömanter sistem vardır. 
Bu demokratik nizamın ve Parlömanter siste
min temeli, meşruiyeti 1961 Anayasasıdır. Ana
yasamız zulme karşı Türk Milletine direnme 
hakkını tanımaktadır. Zulüm kimden gelirs'e gel
sin. Bu, bir mütegallibe grupundan gelebilir, 
bir avuç. zorbadan gelebilir, anarşistten gelebi
lir. Buna karşı Türkiye Cumhuriyeti Devle
tinim Devlet kuvvetleri vardır, müesseseleri 
vardır ve bunun yanında büyük Türk Milleti 
Vardır. Türk Milleti zulme karşı, isyancıya 
karşı, zorbaya (karşı Anayasanın, gayrimeşru 
hareketler muvacehesinde, tanıdığı direnme 
halkını istimal etmelidir. Başbakan bunu ifade 
ediyor. Bunu ifade öderken Sayın Başbaka
nın bir korkusu mu var?.. Saym Başbakan 
bunu, ordudan gelecek bir harekete karşı söy
lemektedir, diye siyasi parti gruplarından bi
rine mensup bir sözcü tarafından da bu kür
süde maalesef beyanlar vâki olmaktadır. Türk 
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Silâhlı Kuvvetleri daima meşruiyetin yanında
dır, Türk silâhlı Kuvvetleri Anayasanın yanın
dadır, Türk Silâhlı Kuvvetleri Büyük Türk 
Milleti ile beraJberdir. Hiçbir devirde Türk 
Silâhlı Kuvvetlerin'n gayrimeşru ile, zorba 
ilo, fesat 'ile beraber olduğu görülmemiştir. 
(Bravo sesleri) Sayın Başbakan da sureti ka-
tiyede böyle bir beyanda bulunmamıştır. Böyle 
bir beyanda bulunmamış olmasına rağmen, 
Başbakana bu sözlerin izafe edilmiş olması, 
Büyük Türk Milletinin irinde bulunduğu hu
zuru, Büyük Türk Milletine çok görme 
zihniyetinin garip bir tecellisi olmak icabe-
der. Adalet Partisi büyük kongresinde meş
ruiyet anlayışın şu suretle izah etmekte
dir : «Devlet idaresinde halkın yeri ve millî 
hâkimiyet prensibi ile, 1961 Anayasasının 
dibacesinin ve esaslarının yakın ilgisini teş
rih edeceğim. Anayasamızda açıkça belirtil
miş olduğu gibi, demokratik rejimin, vatan
daş hak ve hürriyetlerinin temelini serbest 
seçimler teşkil ed'yor. Hür ve serbest se
çim, milletin iradesi ile memleket kaderinin 
tâyini demektir, seçimle gelmiş bir iktidarın 
memleketi idare etmedi demektir. Böyle bir 
ihtidar, memleketin bugününden ve yarının
dan mesul olur, işbaşında bulunduğu müddet 
boyunca Meclislerin murakabesi altında vazife 
görür. Son hesap mercii daima millettir. Bu
nun dışında bir merci yoktur ve düşünelemez. 
Hiçbir siyasi iktidar ebedî değildir. Siyasi 
iktidarın değişmos'ain yolları ise, Millet Mecli
sinde güven oyu ve genel Geçimler mekanizma-

ı sidir. Bu mekanizma daima içil er, hiçbir sar
sıntı yapmazv yara açma1?, bütünlüğünü boz
maz. Görülüyor ki, serbest seçim bütün hak
ların ve hürriyetlerin dayanağı ve seçimle 
dktidarr, gelmiş olan bir iktidar da bu hakların 
ve hürriyetlerin teminatıdır. 

Şimdi bizi işgal eden en önemli soruya ge
liyorum ve soruyorum : Seçilmiş olarak so
rumluluk yüklenmiş olan meşru bir iktida
rın teminatı nedir? Herşeyin kanun ve hukuk 
çerçevesi içinde yürütüldüğü demokratik 
bir hukuk Devleti nizamı içinde, meşru olan 
iktidarı bir teminat ile kuvvetlendirmeye asla 
ihtiyaç hissedilmez. Böyle bir teminat an
cak zora, istilâcıya karşı aranır. Meşru «olan 
bir iktidarı kuvvetlendiren teminat içinde 

meşru olarak seçilmiş ve sorumluluk yüklen
miş olanların korunması başta gelen husus
lardan birisidir. Normal bir toplum nizamı 
içinde kanunlar ve zabıta kuvvetleri bu va
zifeyi görür. Bunların hemen yanında ise, 
oy hakkını ve bunun neticesi olarak kurul
muş olan meşru iktidarı korumak azmi ile 
ayakta duran oy sahibi vatandaş vardır. 
Vatandaşın bütün neticeleriyle oy hakkını 
koruması, meşru bir demokraside hem meşru 
bir hak ve hem de büyük bir memleket vazi
fesidir.» 

Devam ediyor : «Benim yukardan beri aça
rak ifade ettiğim bu hususlar, Batı demok
rasi anlayışı içinde milletin direnme hakkı 
tâbiri ile ifade edilmiştir. Şimdi, meseleyi 
vuzuha kavuşturalım, direnme hakkı kime kar
şıdır? Millet kime karşı direnecektir? Mille
tin direnme hakkı gayrimeşruya, zorbaya ve 
zorbalığa karşıdır, Devletin kuvvetleriyle 
birliktedir. Bu hak, Anayasamızda açıkça 
ifade edilmiş olan bir husustur. Türk Ana
yasası dibacesinin son fıkrasında, Anayasayı 
hürriyete, adalete fazilete aşık evlâtlarının 
uyanık bekçiliğine emanent eder, derken işte 
bu hakikati ifade etmek istemiştir.» 

Yine devam ediyor : «Ancak tekrar ifade 
edelim ki, bugün Türkiye'de meşru nizama 
karşı, milletin temel hak ve hürriyetlerine karşı 
belirmiş bir tehlike mevcut değildir. Böyle 
bir tehlike var, diye bunlardan bahsetmiyo
ruz. Biz, temel hak ve hürriyetler hakkın
daki Anayasamızın vaz'etjiği esasları tek
rarlamaktayız. Bu suretle memlekette anarşi 
yaratmak, temel hak ve hürriyetleri gasbet-
mek, müstakbel heves ve arzuların mahiyetine 
ve akıbetine işaret etmek istiyoruz.» 

Sayın milletvekilleri; bu kadar açık bu ka
dar vazıh beyanlara nasıl böyle mâna veril
diğini anlamakta müşkülâta mâruzuz. 

önerge sahibi arkadaşım Ali Karahan, 
önergesini izah sırasında; 1961 den beri bütün 
gayretlere rağmen tren raya oturtulama
mıştır. «Başbakanın beyanları muvacehesinde 
ne oluyor; sualine cevap verememekteyiz» di
yor. 1961 den sonra 10 Ekim 1965 seçimle
rinden sonra tren raya oturmuştur. Anayasa
mız; müesseseleriyle birlikte üniversitesi ile, 
basını ile diğer muhtar teşekkülleriyle bera-
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ber iktidarı sınırlandıran organlar olarak 
ayaktadır. Anayasa, bu müesseseleri meşru. 
müesseseleri olarak nizamlanmış ve Anayasamı; 
bütün Türk Milletinin gençliğiyle beraber. 
milletle beraber bu müesseselerin teminatı al
tında olduğunu kabul ve izah etmiş bulunmak
tadır. Bugün Türkiye'de siyasi partilerimiz, 
Anayasa müesseselerinin Anayasada tcs'bit ve 
izah edildiği şekilde muhafazasında, o şekilde 
itibar görmesinde müttefik bulunmaktadır. 

Gene Karahan arkadaşım, «Türkiye ihtilâl
ci sosyalizmle ıgeriei fikirlerin çarpışması vasa
tına 'getirilmiş 'bulunmaktadır.» diyor. Kara-
han'ın 'bu görücünde (bir ıhakikat vardır. 19'61 
Anayasasının 'getirmiş olduğu ıhürriyet düzeni, 
bâzı 'gruplar tarafından, Ibâzı şahıslar tarafın
dan, 'bâzı zümreler tarafından suiistimale uğra
tılmaktadır. Hürriyetlerin suiistimali elbette 
tecviz edilemez. (Bugün Türkiye'de yaratılmak 
istenilen vasat, bizatihi 1961 Anayasasının Tür
kiye'ye 'getirmiş olduğu hürriyetleri suiistimal 
etmek suretiyle ıbu Anayasa düzenini yıkmak
tır. Hiçıbir Anayasa kendini tahrip salâhiyetini 
peşinen şahıslara vermemiştir ve tanımamıştır. 

ıSayııı Karahan, Başbakanın ağzından ordu 
ve halkı karşı karşıya 'getiren sollerin sarf edil
diğinden ibaıhsetmektedir ki; ıSaym Barbakanın 
böyle ıbir sözü mevcut değildir. Yine ıbir yerin
de «kimden korkuyoruz, eğer korkuyorsak 
anahtarı korktuğumuza teslim edelim» diyor, 
Karahan arkadaşım. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde milletvekilli ve senatörlerin nuillotvekili ve 
senatörlük sıfatını ihraz ettikleri zaman 'bu 
kürsülerden yapmış oldukları yeminin ahdmda 
oldukları talbiîdir. O yeminin aıhdında egemen
lik kayıtsız şartsız milletindir düsturunu kabul 
eden 'bu meclisin milletvekilleri hiç kimseden 
korkmazlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üze
rinde hiçbir kuvvet 'bahis mevzuu değildir ve 
yoktur. Vesayet altında ıbir parlâmento, Türki
ye'de ıbaihis mevzuu değildir. O iti'barla, bizim 
anahtar teslim edecek, hu meclisin üzerinde «bir 
kuvvetin varlığından halberimiz de yoktur. Eğer 
bir gün anaıhtarı teslim etmek icabederse sahi
bi aslisine, millete teslim etmek iktiza eder. 
(«Bravo» sesleri) 

«Sizin yanlış tutumunuz devam ederse ıben 
sizin suçunuzu ıpaylaşamam ve Başbakan, bizi 
muhafaza edin» diyor, idemek ki, endişesi var, 

sizi tutan Mehmet Ağa iböyle anlar, diyor. 
Bizim tutumumuz Anayasa istikametinde

dir, Anayasaya uygundur. Anayasaya uygun 
davranışımızı Karahan arkadaşımın, bir 
suçluluk hali içerisinde paylaşamıyacağmı ben 
sanmıyorum; ama tahminim şudur ki, KaraCıan 
arkadaşım, meseleyi iyice tetkik etmeden, Ada
let Partisi 'Genel Başkanı Sayın Başbakana iza
fe edilen sözlerin mahiyetine nüfuz etmeden, 
bâzı 'gazetelerde 'özel maksatlarla yapılan yo
rumlara istinaden konuşmak suretiyle teşhiste 
hataya düşmüş ıbulunmaktadır. 

ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — Öyle olması
nı temenni ederim ama grupunuzdan ıbir millet
vekili yazmıştır 'bunu gazeteye. 

BAŞKAN — Sayın Karahan çok rica ede
rim, istirham ederim, İçtüzük zatıâlinize yeri
nizden, oturmak suretiyle hatibe ıbeyanda bu
lunmaya cevaz vermiyor. Lütfen İçtüzüğe say
gı gösteriniz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın milletvekilleri Türkiye İşçi 
Partisi sözcüsünün bundan önceki celselerde 
vâki konuşmalarını ele almama izninizi rica 
edeceğim. 

Sayın Behice Boran diyarlar ki, ne hiçim 
iktidardır ki, Devlet kuvvetlerine güvenemiyor 
da halktan korunmasını istiyor: 

Biz meşruiyetini Anayasadan alan bir ikti
darız. Biraz önceki mâruzâtımda Anayasadaki 
direnme hakkının 'gayrimeşrua ve zorbaya kar
şı Devlet kuvvetleri, müesseseler ve Türk Mil
letiyle 'birlikte, istimali lâzımgeldiği hakkında
ki mütalâamı arz etmiştim. O mütalâanın ışığı 
altında elbette ki, gayrimeşruya karşı halkın 
direnmesinden de ıbahsedeceğiz. Yalnız bütün 
konuşmaları ve felsefeleri halktan yana olan
ların 'bir mesele, direnme meselesi 'bahis konu
su olduğu zaman, gayrimeşrua karşı direnme 
mevzuuıbaıhsDİduğu zaman halkı hu direnmeye 
karıştırmak istememelerinin sebebini anlamak
ta da zorluk çekiyoruz. Her zaman halktan ya
na olanlar, 'gayrimeşru hareketler muvacehesin
de halka ıbir hak tanımak zorundadırlar, eğer 
ondan evvelki mütalâalarında ve kanaatlerinde 
samimî iseler... 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — O ıhak-
ki tanıdık. Sizin gibi tefsir etmiyoruz, 
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DEVLET 'BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Batı demokrasilerinde ihalkın iktida
ra karşı-direnmesi vardır, meşruiyetini kaybet
miş iktidara karşı direnmesi vardır. Batı de
mokrasilerinde iktidarlar, meşru iktidarlarla 
beraber 'gayrimeşrua karşı da ihalkın direnmesi 
vardır. 

Sayın Boran, Idiyor k i ; 'sizler 'T. t. P. e kar
şı bu zihniyette loldukça Anayasaya aykırı dü
şeceksiniz ve halkın direnme hakkı başlıyacak-
tır. Anlaşılıyor ki 'hedef T. 1. P. dir. Başbakan 
nasıl 'böyle pervasız ve sorumsuz konuşu
yor? İşçi Partisi iktidara (gelince veya iktidara 
gelme ihtimali bahis mevzuu olunca ezilecek-
miş. 

ıSaym Başbakanın konuşlmıası komünistlere 
'karşıdır. Bunu Adana kongresinde bütün vu
zuhu ile ortaya koymuş bulunmaktadır. Bende
niz de biraz evvel bunu okudum. 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Sosya
lizm ile eşitleştirdi. 

BAŞKAN — Sayın ©oran, lütfediniz, yeri
nizden müdahalede bulunmayınız; istirham ede
rim zatıâlinizden. 

DEVLET BAKANI BEFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın Başbakanın Adana konuşma
sındaki hedefi, memleketi anarşiye (götürmek 
istiyenlere, memleketi komünizme ıgötürmek is
tiyenlere, sınıf şuuru yaratmak suretiyle sınıf
ları birbirlerine çarpıştırdıktan sonra Ibu mem
lekette ihtilâl vasatları (hazırlamak istiyenlere 
karşıdır. Sayın Boran'm Ibu sözlerden niçin 
alındığının izalhmı kendisinin yapması iktiza 
eder. 

BEHİGE (HATKO BORAN (Urfa) — Yap
tım, yaptım. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN ^De
vamla) — İşçi Partisi iktidara 'gelince, iktidara 
'gelme ihtimali belirince ezilec ekmiş. 1961 Ana
yasasına ıgöre, faaliyette bulunan her partinin, 
meşru (bulunan (her siyasi partinin iktidara ıgel-
me hakkı vardır ve iktidarımızın da kanuni, 
meşru hiçbir partiyi ezmek 'gibi bir düşüncesi 
bahis mevzuu değildir.. 

Yine diyorlar ki; «Hükümet sınıfları birbi
rine düşürme gayreti içindedir.» Bu ithamı hu
zurunuzda reddediyoruz. Bilâkis biz, sınıfla
rı birbirine düşürme gayreti içinde olanlardan 
şikâyetçiyiz. 

Sayın Behice Boran, yine konuşmasının bir 
yerinde; Sayın Başbakanın bu konuşmalariyle 
asıl ordudan gelecek bir hareketi kasdettiğini ve 
buna karşı vatandaşları hazırlama gayreti için
de olduğunu ifade etmektedir. 

Hakikaten Sayın Boran'm, zabıtlardan da 
tetkik ettiğim vâki bu beyanı karşısında üzül-
memeye, esef etmemeye imkân yoktur. Meşru 
olarak iktidara gelmiş bir Hükümetin başı, meş
ru bir Parlâmento, onun müesseseleri ayakta, 
Hükümetin başı ordudan gelecek bir harekete 
karşı halkı hazırlıyacak. Bu ne biçim mantık
tır, bu ne biçim iddiadır? Türk Ordusunu, meş
ru nizama karşı bir davranışta bulunmak itha
mından, tenzih etmek Hükümet olarak da vazi
femizdir. 

Yine diyor ki, Sayın Boran; Başbakan Ana
yasa mücsvseselerinin muhtariyetine ait de ko
nuşmakta ve kendisine Diyanet İşlerinin muhtar 
bir hale getirilmesi sualine karşı da, bu Anaya
sanın 154 ncü maddesinin değiştirilmesini istil
zam eder, dediğine göre, Sayın Başbakanın eğer 
adedi ekseriyeti varsa, Anayasayı değiştirme 
düşüncesi içerisindedir.» Anayasanın 154 ncü 
maddesi sarih bir hükmü ihtiva ediyor. Buna 
aykırı bir mütalâa soruluyor Başbakana. Başba
kan da diyor ki ; «Anayasanın 154 ncü maddesi
ne göre, Diyanet İşleri Başkanlığı idari organ 
içerisinde bir teşkilâttır, muhtar olabilmesi Ana
yasanın 154 ncü maddesinin değişmesine bağ
lıdır.» diyor, hakikati ifade ediyor, bu doğru. 
Anayasamızın değişmesi mümkün olan maddele
ri yok mudur, usulü içerisinde? Vardır. Ana
yasanın hiçbir hükmü değişmez diye Anayasada 
bir hüküm yok. Ama, Anayasanın değişmesi 
mümkün olmıyan hükümleri vardır. 

Yine Sayın Boran diyor ki, iktidarın özel 
sektör anlayışı, onu Anayasa dışına itmektedir. 
Çünkü, özel sektörün hakkının savunması ikti
darı Anayasa dışına düşürmektedir, bu hali ya
ratmaktadır. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — 
Doğru okumuyorsunuz zabıtları... 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Ben notlarımdan okuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Boran, zatıâlinize ikinci 
defa ricada bulundum, buna rağmen Riyasete 
olsun saygı göstermediniz. Bendeniz size gere
ğinden fazla saygı gösteriyorum, çok rica ede-
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rim bundan böyle en ufak bir müdahalenizi ka
bul edemiyeceğim. Ve hakkınızda Tüzüğü tat
bik edeceğim. Beni bu duruma lütfen itmeyi
niz. Çok rica ederim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Bizim özel sektör anlayışımız Anaya
saya tamamen uygundur. 

Behice Boran Hanımefendi, emperyalizme 
karşı tertibedilen izinli mitinglerin de burada 
tenkidini yaptı. Tenkidini değil de izinli mi
tingler mevzuunda birtakım mütalâalar serdet-
tiler; dediler ki, izni alınmış bir miting yapıl
dı, emperyalizmi tcl'in maksadına matuftu bu 
miting, ama miting bittikten sonra bir kısım 
halk coplu polislerin arkasında bu genç nesille
re saldırdılar. Eğer yanlış tesbit etmedimse ve 
kanunsuz bir toplantı olduğundan bahsettiler. 
Şimdi ben sormak istiyorum; İzin alınır, bir mi
ting yapılır. Nitekim bu muamele yapılmıştır. 
Ama, bir kısım gençler tahrik edilir veya biza
tihi onlar içinden bâzıları «Yaşasın komünizm» 
diye bağırırlarsa ve onlara karşı komünizmin 
karşısında bulunanlar bir reaksiyon gösterirler-
se bunun kabahati Hükümette midir, yoksa 
Anayasamızla, kanunlarımızla men'edilmiş bu
lunan komünizmi mcthedcnlere karşı halkın ga
leyanında mıdır? Buna dikkat etmek lâzım ge
lir. Behice Boran Hanımefendinin kanuni de
diği o mitingte komünizmin nasıl mcthedildi-
ğini de burada insaflı olarak söylemesi lâzım 
gelirdi. Ama kendileri buna nedense hiç yanaş
mıyor. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Emperyalizm
den... 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Evet, emperyalizmden, ama ben de 
orada söylenen «Yaşasın komünizm» diye vâki 
bağırmalardan, tezahürattan bahsediyorum, ben 
ikisinden de bahsediyorum. Biz her nevi em
peryalizmin karşısındayız. Eğer varsa Amerikan 
emperyalizminin de, Rus emperyalizminin de 
karşısındayız. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Amerikan em
peryalizminin karşısında değilsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Erik, karşılıklı konuşma 
usulleri yoktur. Oturunuz lütfen. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Evet, onun da karşısındayız. Bu mem
lekette Büyük Türk Milletinin menfaatlerini 

Amerikalılara karşı da, Ruslara karşı da elbet
te müdafaa ederiz. Temenni ederim ki, bizim 
konuştuğumuz açıklık içerisinde siz de beyan
da bulunma imkânına sahibolasmız. 

Yine, TMTF'nun Sakarya'da yaptığı toplan
tıdan bahsettiler ve dediler ki, otobüslerle adam 
sevk edilmiş, birtakım hâdiseler olmuş, hiçbir 
dâva açılmamış... Biz otobüsle adam sevk etme
dik, talebe sevk etmedik ama buradan gitmiş 
öğrenciler, bâzı hâdiseler olmuş. Hâdiselerin 
vukuundan dört dakika sonra zabıta kuvvetle
ri mahalline gitmiş, bütün idari tedbirler alın
mış, işlenen fiiller, takibi şahsi dâva yoliyle 
mümkün bulunan ef'alden olduğu ve hiçbir ta
lebe şikâyetçi bulunmadığı ve barıştıkları ci
hetle de haklarında bir dâva açılmamış. Bunlar 
hakkında şiddet hareketine baş vurmamız mı 
isteniyor acaba ? 

Sayın Behice Boran Hanımefendinin fikirle
rine karşı özet olarak şunu ifade etmek istiyo
ruz: Anayasamız sosyal grupların varlığını ka
bul etmektedir. Ancak, Anayasamız sınıf şuu
ru yaratılmak suretiyle sınıflar arasında bir 
mücadeleyi hiçbir zaman tecviz etmemektedir, 
bunu kabul etmemektedir. İhtilâlci sosyalizmin 
Türkiye'de yeri yoktur. Anayasamız sosyal 
gruplara haklar tanımıştır. Bu haklar iktida
rımızın da, bizden evvelki iktidarların da hür
met ettiği, tanıdığı ve rahatça tatbikat bulan 
haklardandır. Hakların ne alınması, ne verilme
si bahis konusu değildir. 1961 Anayasası bu me
seleyi halletmiş bulunmaktadır. Ama, takibetti-
ğim mütalâalarından anladığıma göre, Sayın 
Boran zorla birtakım hakların istihsali yolundan 
bahsetmektedir. Anayasamız temel hakları tâ
yin etmiş, tesbit etmiş; grev hakkı gibi, dernek 
kurma hakkı gibi, bildiri yayınlama hakkı gibi, 
bunların hepsi yapılmaktadır. Artık emekçi 
zümrelerin elde edemediği hangi hakların istih
saline çalışıyorlar, bunu anlamakta da zorluk 
mevcuttur. 

Sayın milletvekilleri, izin verirseniz Y. T. P. 
Grupu Sözcüsü Sayın Ali İhsan Çelikkan'm mü
talâalarına da değinmek istiyorum. 

Kendilerini büyük bir zevkle dinlediğimiz 
Sayın Çelikkan, Türkiye'nin bugün içinde bu
lunduğu vasatı ve meseleleri gayet güzel teşhis 
lunduğu vasatı ve meseleleri gayet güzel teşhis 
etmiş bulunmaktadır. Bu teşhiste Sayın Çelik-
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kanla beraberiz. Hakikaten bugün Türkiye'de 
suni bir huzursuzluk yaratılmak istenmektedir. 
Kısmen yaratılmıştır. Fikrî sahadaki tartışma
lar artık sokak çatışmaları haline götürülmek 
istenmektedir. Bunlar 6 Ağustosta Kızılay'da, 
13 Kasımda Adana'da meydana gelen hâdiseler
le de belli bulunmaktadır. 

Sayın Çelikkan ıhaklı olarak diyor ki; *Baş-
ıbakan yurdun 'çeşitli yerlerinde yaptığı konuş
malarla ıbuıgün Türkiye'nin içinde ıbulunduğu 
vasatı 'çıkarılmak istenilen 'huzursuzlukları teş
his etmiştir, isabetle telhis etmiş, ama isabetle 
yapılan ıbu teşhise karşı tedavi çarelerini, yol
larını göstermemiştir, göstermelidir» demekte
dir ve aşırı cereyanların, çeşitli istikametler
den gelen aşırı ceceyanlarm adliye tarafından, 
savcılar tarafından, iktidar tarafından takiıbe-
dilip edilmediğini haklı »bir dille sormaktadır. 
İzin verirseniz şimdi bu kısımlara arzı cevabe-
deyjm. 

Hükümet lolarak Anayasa sistemimize uy
gun ıbir tatbikatın içerisindeyiz. Kaıza 'organının 
müstakil olduğu yüksek malûmlarıdır. Ama, 
hukuk devletinde kanunlar tatbik edilir, Tür
kiye'de de tatbik edilmekte, aşırı cereyanlar
dan dolayı suç işliyenler 'bakımından takibat 
icra edilmektedir. 'Meselâ 38 sayılı Tedbirler 
Kanunu bakımından 1963 senesinde 181, 1964 
te 109, 1965 te 63, 1966 yılının ilk altı ayında 
15 dâva açılmış (bulunmaktadır. Basın yolu ile 
1953 te 112, sair surette 188, 1964 te basın yo
lu ile 13, sair surette 78, 1965 te 'basın yolu ile 
14, sair surette 43, 1965 da 'basın yolu ile 9, sa
ir surette 24 dâva açılmış bulunmaktadır, 
7 . 12 . 1956 tarihine kadar. Bunları tatbikatı
mızın ıbitaraf 'olduğunu ifade etmek bakımın
dan arz ediyorum: 4 . 11 . 1965 tarihli yazı
dan dolayı Akçam 'Gazetesi, 7 . 11 . 1965 tarih
li yazıdan dolayı Adalet, 21 . 1 . 1966 tarihli 
yazıdan dolayı Demokrat İzmir, 2 . 2 . 1966 
tarihli yazıdan dolayı Adalet, 4 . 5 . 1966 ta
rihli yazıdan dolayı Adalet, 8 . 2 . 1906 tarihli 
yazıdan dolayı Adalet, 14 . 2 . 1966 tarihli ya
zıdan dolayı Ulus, 23 . 2 . 1966 tarihli yazıdan 
dolayı Adalet, 24 . 2 . 1966 tarihli yazıdan do
layı Adalet, 1 . 3 . 1956 tarihli yazıdan dolayı 
Forum, 9 . 3 . 1965 tarihli yazıdan dolayı Ada
let, 25 . 3 . 1966 tarihli yazıdan dolayı Cumhu
riyet, 29 . 4 . 1966, 1 . 5 . 1966, 8 , 6 . 1966, 
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14 . 5 . 1965, 116 . 5 . 1966, 2 . S . 1966 tarihli 
yazılarından dolayı ayrı ayrı Adalet. 

BAŞKAN — Sayın Sayın Bakan, lütfeder
seniz ıbu dokümantasyonu şayet (genel (görüşme 
açılması Yüce Meclisçe kabul edilirse o manian 
beyan buyurunuz. 

DEVLET BAKANI BEFET SEZGİN (De
vamla) — Hepsini lokumıyacağım. 

BAŞKAN — Şimdi (genel (görüşmenin açılıp 
açılmamasına dair Yüce Meclisin bir karara ulaş
ması 'gerekmektedir. Onu temine çalışıyoruz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Efendim, o (bakımdan, mühim de o 
itllbarla arz ediyorum. Tamamını okumıyaca-
ğım. 
Tünle Ceza Kanununun 163, 159, 142, 155 ve 175 

Basın Kanununun 31 nci maddeleri gereğince 
de işlenen suçlar ıbakımından icra edilmiş (bu
lunmaktadır. Ancak şunu arz ve ifade etmek 
isteriz ki, Anayasamızın tanıdığı 'hakların özü
ne d'okunmaksi'zm, Anayasa sistemimizi sureti 
katiyede zedelememek hakımından, aşırı cere
yanlar için alınması lâzımgelen teşrii tedbirleri 
teabit etmiş (bulunmaktayız. Önümüzdeki gün
ler içerisinde Yüce Meclislerin tetkikine şimdi
ye kadar yaptığımız çalışmaları takdim edece
ğiz. Bu suretle Sayın Çelikkan'ın mütalâaların
da bahsetmiş 'olduğu tedbirlerin nelerden iba
ret olduğu Yüce Meclislerce münakaşası sıra
sında vuzuhla 'ortaya çıkma imkânını elde et
miş olacaktır. 

Cumihurlyet Halk Partisi Grup sötzcüsü Sa
yın Kırca'nın siyasi iktidar anlayışı ve Anaya
sa nizamımız bakımından vâki mütalâalariyle 
direnme hakkına matuf beyanları bizim de bi
raz evvelk vâki mâruzâtımızdan anlaşılacağı 
üzere paylaştığımız nektai nazarlarımız cüm-
lesindendir. Yalnız, Sayın Kırca mütalâala
rında Başibakanm konuşmalarını Ibiraz ciddî 
bulmayan, tekzip, balkımmdan ciddî 'bulmayan 
bir ifadede bulundular. Huzurunuzda okudu
ğum beyanlariyle, gazete kupürleriyle suite-
fahıhümün vukuunu takiibeden Başibakanm bu 
konuşmaları vuzulh verdiği ve münakaşayı kes
tiği ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, mâruzâtımın son kısmı
na gelmiş bulunuyorum. Anayasalarla meyda
na getirilen hukukî teminat mekanizmaları 
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teknik yönden, ne kadar ustaca kurulmuş olur
larsa olsunlar, hürriyete değer veren ve onu 
her adımda korunmaya azimli, uyanık bir kütle 
şuuruna dayanmadıkça âdeta 'boşlukta dönen 
çarklar gibidir. Anayasanın varlık ve devamı
nı elindeki bütün kuvvetli vasıtalarla sağla
mak herkesin görevidir. Gayrimeşru'a, zalime, 
zorbaya Anayasa ve hukuk dışına çıkanlara 
karşı direnme, gerçekten bir haktır. Bu tarihî 
vakaların akışında da tezahür etmektedir. Ana
yasalarla, kanunlarla en iyi Ibir tarzda hürri
yetlerin tanınması 'kâfi değildir. Bunun kadar, 
hattâ bundan daha önemli husus hürriyetlerin 
sağlanması ve korunmasıdır. 

Anayasaya göre kurulan partiler ve mües
seseler onu korumak ve inkişaf ettirmek için 
her şeyden önce ona tasallut etmesi muhtemel 
olan, iç ve dış prestijini yıkacak olan anarşbt 
hareketlerin doğmamasında hassasiyet ve sa
mimiyetle birleşirler. Gerektiğinde direnme 
hakkını millete veren Anayasa felsefesinde, 
meşru düzeni yıkmayı hedef tutan tecavüzleri, 
Devlet kuvvetleri ile birleşip defedecek haklar 
da mündemiç değil midir? Bu noktadan işe 
dikkat atfedilince Başbakanın, boş bir vehim 
içerisinde değil, açık ve seçik olarak Anayasa
nın ruhunun halka anlatılmasında esaslı bir 
görev yapma faaliyeti içinde bulunduğu gö
rülür. Devletin müesseseleriyle, milleti ayır
maya çalışanların, hangi yolda olduklarını 
her iz'an ve aklı selim sahibi vatandaş çok iyi 
•bilmektedir. Biz iktidar olarak, parti olarak 
'Büyük Türk Milletini bir iç cidale götür
mek değil, bir iç barışa götürmek gayretleri 
içindeyiz. Bütün davranışlarısınız bu hareket 
tarzımıza göre mânalandırıılmalıdır. Adalet 
Partisi Türkiye'de Anayasa nizamı içinde hür 
tefeikkürün ve hür vicdanın savunucusudur. 
Çünkü hür tefekkür, hür vicdan olmadıkça, 
demokrasinin yapıcı, yaratıcı gücü bir marazla 
malûldür. Demokrasi bir mesuliyetsizlikler dü
zeni de değildir. Huzurun, iç barışın, sükûnun 
değerini çok iyi takdir etmemiz lâzımdır. Hu
zursuzluktan şikâyet edenlerin kendileri ikti
dara gelinceye kadar, huzura kavuşmaları 
mümkün değilse, bu bizim elimizde cılmıyan 
(bir şeydir. Biz bir muvazeneyi tesis etmek

teyiz. Bu muvazenenin içinde her türlü haklar, 
vecibeler ve menfaatler ahenk içindedir. Züm-
recilik ve aşırıcılık bizim siyasi felsefemizde 
mevcut değildir. 

Sayın milletvekilleri, genel görüşme öner
gesi vesilesi ile, siyasi parti grup sözcülerinin 
mütalâalarını teslbit edebildiğim ölçüler içinde 
cevaplandırmaya gayret ettim, önümüzdeki 
ıgünlerde Yüksek Huzurunuza getireceğimiz, 
Anayasamızın tanıdığı temel hak ve hürriyet-
ılere uygun tedbirlerin münakaşası elbette ya
pılacaktır. O zaman Sayın Karahan'ın takri
rinde öngördüğü meiseleler daha büyük bir vu
zuhla Yüce Mecliste enine boyuna tartışıla
caktır. Bu itibarla Yüce Meclislere önümüz
deki günlerde arz edeceğimiz tedbirlerin ma
hiyeti de dikkate alınmak suretiyle, genel gö
rüşme açılıp açılmamasını Yüce Meclisin tak
dirlerine arz ederim. Saygılarımı sunarım efen
dim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Hak
kâri Milletvekili Saym Ali Karahan'm, Ana
yasamızın kalbul ettiği temel hakların ve hür
riyetlerin -kullanılmasında ve ödevlerin yerine 
getirilmesinde, kanunların uygulanmasında 
Hükümetçe izlenen politika üzerinde Anayasa
mızın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi Yüce Meclisin 
huzurunda Anayasanın 88 nci maddesi ve 89 
ncu maddesine ilişkin tatbikat ile müzakere 
edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi genel görüşme açılmasına dair ve
rilmiş bulunan önergeyi Yüce Mealisin oyuna 
sunuyorum, önergeyi kabul edenler; genel gö
rüşme açılmasını kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Önerıge kabul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, petrol konusunda 
inceleme yapmak üzere kurulması kabul edi
len Meclis Araştırması Komiayonu üyeliği için 
yapılan seçim sonucunu arz ediyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Petrol konusunda inceleme yapmak üzere 

kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonu üyeliği için yapılan seçime 2Ö0 üye 
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katılmış ve neticede ilişik listede isimleri bulu
nan üyeler hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Elâzığ Ağrı 
Same't Güldoğan Kasım Küfrevi 

Üye 
Maraş 

Vefik Pirinçeioğlu 

A. P. (9) 
Kemal Ziya öztürk (Aydın) 
Turgut Toker (Ankara) 
Ahmet Türkel (Bursa) 
Cemal Külâhlı (Bursa) 
îlhami Ertem (Edirne) 
Ata Bodur (Ordu) 
Cevat Yalçın (Rize) 
Selâhattin Güven (Trabzon) 
Kemal Doğan Sungun (Zonguldak) 

• 
244 
244 
247 
242 
243 
239 
242 
245 
246 

C. H. P. (5). 
Şefik İnan (Çanakkale) 
Hüdai Oral (Denizli) . 
Reşit Ülker (istanbul) 
Sefâhattin Kılıç (Samsun) 
Haımdi Orihon (Traibz/on) 

243 
238 
244 
248 
245 

M. P. (1) 
Meihduh Erdemir (Kırşehir) 204 

Y. T. P. (1) 
Ekrem Alican (Sakarya) 248 

T. P. P. (1) 
Ali Karcı (Adana) 201 

BAŞKAN •— Bu arkadaşlarımız gerekli ço
ğunluğu sağlamışlar ve Araştırma Komisyo
nuna üye seçilmişlerdir. Lütfen Araştırma Ko
misyonuna üye seçilmiş bulunan şimdi isimle
rini okuduğum arkadaşlar 14 . 12 . 1966 Çar
şamba günü saat 16,00 da (E) bloku 580 nu
maralı salonda toplanarak Başkan, sözcü ve 
kâtip seçimlerini icra etsinler. Kendilerinden 
önemle rica ederim. 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Haltla 
Yıldırım ve 9 arkadaşının, Millet Meclisi tuta
naklarında ve ses bantlarında sahtecilik yapıl
dığına dair, Ankara Milletvekili Osman Bölük-
ba§ı tarafından ortaya atılan ve Millet Partisi 

hükmi .şahsiyetinin de katıldığı iddia ve isnat
ların tahkiki için bir Meclis Araştırma Komis
yonunun teşkiline dair önergesi (10/9) 

9. — Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo-
ğan'ın, 27 . 2 . 1966 tarihli Meclis tutanağında 
tahrifat yapıldığı iddiasına dair Anayasanın 88 
nci 'maddesi gereğince bir Meclis Araştırma Ko
misyonu teşkili hakkında önergesi (10/10) 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, aynı 
malhiye'tte olan ve gündemin 3 ve 4 ncü mad
delerinde yer alan bu iki önergeyi birlikte 
mütalâa edelim. Bu hususu Yüce Meclisin tas
vibine sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
lor... Kabul edilmiştir. Her iki önerge birlikte 
mütalâa edilecektir. Ve Meclis Araştırmasına 
malhal olup olmadığı birlikte müzakere edile
cektir. Müsaadenizle her iki önergeyi de ev
vel emirde okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Talep özeti : Millet Meclisi Tutanaklarında 

ve ses bantlarında sahtecilik yapılmadığına dair, 
Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı tara
fından ortaya atılan ve Millet Partisi hükmî 
şahsiyetinin de katıldığı iddia ve isnatların 
tahkiki için bir Meclis Araştırma Komisyonu
nun teşkili talebini kapsar. 

1. — Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı, 
Millet Meclisinin 6 . 3 . 1966 tarihli Birleşi
minde, Sayın Başbakan Süleyman DemirePin 
bütçe görüşmesi sonunda tenkidlere cevap mak-
sadiyle yaptığı konuşmada söylediği bâzı 
sözlerin Meclis ses bantlarından çıkarıldığı 
ve tutanaklara da geçirilmediğini beyan ede
rek bir sahtecilik ithamında bulunmuştur. 

2. Bu iddia ve ithamı re'sen tahkik eden 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı, bir Millet 
Partili üyenin usule mütaallik itirazlarından 
sarfınazar olunursa, iddianın varidolmadı-
ğına ittifakla karar vermiş ve bu karar 
24 . 1.1 . 1966 tarihli Birleşimde Genel Kuru
lun bilgisine sunulmuştur. 

3. Sunuşu mütaakıp Millet Partisine men
sup bâzı milletvekilleri « .... bu konuyu aydın
latacak .bilgilere sahib olduklarını, tahrifatı 
ispat edeceik delilleri bulunduğunu....» yüksek 
sesle beyan ederek Millet Meclisi Başkanlık 
Divanını ve hususiyle Başkanı tarafsız olma
makla itham etmişlerdir. 
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4. Keza, 25 Kasını 1966 tarihli günlük 
gazetelerde intişar eden ve kaynağını Millet 
Partisi Genel Başkanlığınca yayınlanmış 24 
Kasım 1966 tarih ve 420 sayılı «Basın bülte
ni» nin teşkil ettiği Osman Bölükbaşı'na aido-
lup Millet Partisinin de iştirak ettiği beyan
larda : 

a) Başbakanın konuşmasını, . Meclis ses 
bantlarında değişiklik yapmak suretiyle Millet 
Meclisi Başkanı Sayın Ferruh Bozbeyli'nin or
tadan kaldırmaya teşebbüs ettiği, 

b) Bu tahrifatın iktidarı müşkül durum
dan kurtarmak için yapıldığı, böylece mu
kaddes Meclis çatısı altında iktidar lehine 
sahtekârlığa tenezzül edildiği, 

c) İddiayı ortaya atan ve sonradan buna 
katılanların, bu sahteciliği delilleri ile ortaya 
koymak için Millet Meclisi önünde hesap
laşmak istedikleri sarahaten yer almıştır. 

İmdi : 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı ve tekmil 
Meclis İdaresi ağır bir itham altındadır. Mec
lisin kutsiyetini korumak ve itham edenlerle 
itham edilenlerin durumlarını tâyin ve tas
rih için bu konunun mutlaka tahkik edilmesi 
lâzımdır. Meclisin mukaddes çatısı altında 
sahtekârların mı yoksa müfterilerin mi bu-

e lunduğunun aydınlığa çıkarılması lâzımdır. 
Sahtekârların , yoksa müfterilerin Türk ef
kârı umumiyesine teşhir ve ilân edilmeleri 
lâzımdır. «Kâbei Millet» olarak tanınan, ina
nılan ve güvenilen Yüce Millet Meclisinin 
mukaddesliğinin bu suretle korunması lâzım
dır. Bu düşünce ve inançla : 

Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'nm 
6 . 3 . 1966 tarihili Millet Meclisi Birleşimin
de iddia ettiği ve sonradan Millet Partisi 
Genel Başkanlığının da izah ettiğimiz şekilde 

tevsi ve tavzih ederek katıldığı sahteciliğin : 
a) Yapılıp yapılmadığı, 
b) Kimler tarafından yapıldığı, 
c) Yoksa Millet Meclisi Başkanlık Divanı, 

hususiyle Sayın Başkanı ve alelûmum Mec
lis İdarecilerinin, bâzı şahıs ve teşekküllerin 
iftirasına mı mâruz kaldıkları, 

Hususlarının tahkiki için araştırma ya
pılması ve bu maksatla bir araştırma komis
yonu teşkili talebimizin Millet Meclisi Ge

nel Kurulunun tasvibine sunulmasına delâlet 
buyurulmasım arz ve rica ederim. 

25 . 11 . 1966 
A. P. Erzurum 

Milletvekili 
İsmail HaJkkı Yıldırım 

ve 9 arkadaşı 

BAŞKAN — Gündemin dördüncü maddesi
ni teşkil eden ve aynı mahiyeti arz ettiği için 
'birlikte görüşülmesi kalbul edilen diğer Meclis 
araştırmam önergesini de okutuyorum. 

(Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Başbakanın, Yüce Meclisin 27 Şulbat 1966 

tarih ve 68 nci Birleşiminde «Seçimi Yenileriz» 
şeklinde muhalefete karşı (bir meydan okuyuş. 
havası içinde söylediği ve Adalet Partisi Gnı-
punun coşkun tezahüratla karşıladığı beyanı
nın, 'bilâhara iMillet Partisinin seçimlerin yeni
lenmesini istiyen telbliği ve 'bu maksatla Baş
kanlığa sunduğu takrir üzerine ses bandında 
ve dolayısiyle Meclis tutanağında tahrifat ya
pılarak «Seçimi yenilemek» şeklinde değiştiril
diği, »grupumuz adına 6 Mart 19i66 tarihinde 
Meclis kürsüsünde ifade edilmişti. 

Yapılan bu tahrifatın tesbiti için TBT de 
mevcut ve aıynı konuşmaya ait Ibandının celbe-
dilerek karşılaştırma yapılması talebi üzerine 
ise, ses (bandında ve tutanakta yapılan tahrifa
tın islbat edileceğini anlıyan 'gizli eller o tarih
te fbasılmamış olan alâkalı tutanağı tekrar de
ğiştirerek eski hale getirmişlerdir. 

Bu 'gerçek elimizde (bulunan resmî vesika ve 
diğer deliHerle sabit (bulunmaktadır. 

Bu hususta Ibilgi edinmek ve 'gerçekleri tes-
bit etmek için Anayasamızın 88 nci ve İçtüzü
ğün 177 nci maddesi mucibince ibir Meclis Araş
tırması yapılmasına ve 'bu maksatla kurulacak 
komisyonda 'bütün partilerin temsiline imkân 
verilmesine müsaadelerinizi saygı ile arz ve ri
ca ederiz. 

İsmail Hakkı Akdoğan 
lYozjgat Milletvekili 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, günde
min üçüncü ve dördüncü maddesinde yer almış 
bulunan her iki önergeyi de okutmuş ıbulun-
maktayıım. 

Şimdi müsaade (buyurursanız Anayasanın 
$8 nci maddesine göre Meclis Araştırma Kio-
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misyonu teşkil edilmesine ve bir Meclis araştır
ması açılmasına dair bu önergelerin müzakere 
usulünü tesTjit etmek lâzımdır. Önergeler, İçtü
züğün 171 ve 177 nci maddelerinde düzenlen
miş bulunan eski Meclis tahkikatı mahiyetin
de ve ona kıyasen müzakereye taıbi olacaktır. 
Müzakere esas itibariyle ıbir Meclis Araştırma 
Komisyonu teşkil edilsin mi edilmesin mi, bir 
Meclis araştırmasına ihtiyaç var mıdır, yok mu
dur, noktası ile çevrilidir. Çok fazla teferruata 
inmeden, Meclis tahkikatı açıldıktan sonra bu
rada görüşülmesi icabeden noktalara inmeden 
Meclis araştırmasının açılıp açılmamasına mü
tedair ıbir mahiyet arz edecektir. 

Şimdi önergeyi verenlerden konuşmak isti-
yen Sayın Yıldırım ve Sayın Akdoğan. Evvel
emirde ilk öneogc sizin olduğundan zatıâlinize 
söz veriyorum Sayın Yıldırım. Onu takiben si
ze söz vereceğim Sayın Akdoğan. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, 
bundan dokuz ay evvel Ankara Milletvekili Sa
yın Osman Bölükbaşı tarafından bir iddia, id
diadan da biraz ileriye giden bir itham, ağır 'bir 
itham ortaya atılmıştır. Buna göre Millet Mec
lisi zabıtlarında ve İm zabıtların müstenidi olan, 
dayanağı olan Meclis .ses bantlarında tahrifat 
yapılabilmektedir. 

Filhakika Osman Bölükbaşı'nın tahrifat ya
pıldığını iddia ettiği konuşma, 'Sayın Başbakan 
Süleyman 'Demirci'm 'bütçe müzakereleri hita
mında tenkitlere verdiği cevaplarında sarf et
tiği iddia edilen bâzı sözlerin, zabıtlardan ve ses-

. bantlarından çıkarılması şeklinde, iddiaya göre 
vukubulmuştur. Bu konuşma 27 2.1966 tarihli 
birleşimde vukubulmuş ve zabıtlara şöyle geç 
mistir. Barbakanın konuşması şöyledir: «Şayet 
yaygın bir huzursuzluk varsa, yeniden tanzim 
edeceğimiz kanunlarla bunun önüne geçmek 
imkânı yoksa, buhranın çaresi gene var. Muh
terem Heyetiniz Anayasaya göre seçimi yenile
mek hakkını her zaman haizdir, Seçimi yenile
riz. Ama 'seçimden ısonra, geldikten sonra 3,5 
ay geçmeden üzerinden benüz, bu gene olma
dı; bu kaidelere riayet edildi, ama...» ve, ilâ-
hiri... 

Burada, seçimi yenileriz sözü üzerinde Os
man Bölükbaşı durmuş, 6 . 3 . 1966 tarihli Bir
leşimde şu şekilde beyanda bulunmu§tur. 

Biliyorsunuz, bütçe müzakerelerinin sonunda 
burada yapılan konuşmalara cevap veren Sa
yın Başbakan Demirci, bahsedilen buhran ve 
huzursuzluğa nasıl çare buluruz diyen bir ko
nuşmasında dediler ki ; «Yüce Meclis seçimleri 
yenileme kararı verebilir.» ve arkasından ilâve 
ettiler, (hepiniz 'duydunuz; seçimleri yeniliydim. 
Hükümetin ve Adalet Partisi Grupunun şiddet-
li alkışlariyle karşılanan bu sözler arkadaşlar, 
dün Türk Milletinin önünde inkâr edilmiştir. 
Bununla da kalınmamış arkadaşlar, size daha 
hazinini söyllyeyim, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ses bantlarında buna uygun değişik
likler yaplmıştır...» 

Sayın Bölükbaşı bu şekilde bir taibrifat, bir 
sahtekârlık iddiası dermoyan etmiştir. Böyle 
bir iddianın esasının tahkik edilmemesi gerçek
ten çok vahim olurdu. Bu büyük ve korkunç 
bir iddiadır. Meclisin kudsiyeti üzerinde sayın 
iddia sahibi Bölükbaşı da, biz de, Heyeti Umu-
miyeniz de ittifak halindeyiz. Bu mevzu üzerin
de hiçbir arkadaşımızın hiçbir ihtilâfı yoktur. 
Kudsiyetle sahteciliğin, kudsiyetle iftiracılık ve 
yalancılığın bağdaşamıyacağı da aşikârdır. Bi
naenaleyh kendi beyanlarında geçtiği ve bizim 
de iştirak ettiğimiz şekilde bu mukaddes çatı
nın altında sahtekârlık vukubuluyor mu, bul
muyor mu; bu hususun tahkik edilmesi, yoksa 
sahtekârlık yok da iftiracılık mı vardır, bu hu
susun da tahkik edilmesi kanaatimizce zaruri 
idi. 

Bu tahkikatı zaruri kılan diğer sebeplere 
işaret etmek istiyorum. Bu ithamın ağırlığı altın
da ezilen ve Meclis tutanaklarının sıhhatli bir 
şekilde tanziminden mesul olan, ismini tasrih 
etmemize lüzum ve zaruret olmıyan bir memur, 
bir bilgili, bu konuşmanın vukubulduğu günün 
ertesi -günü Genel Sekreterliğe bir dilekçe ve
rerek, ithamın altında nasıl ezildiğini ve bu 
ithamın behemehal tahkik mevzuu yapılmasını 
talebediyor. Diyor ki, dilekçede: «Millet Mecli
sinin ' 6 . 3 . <1%6 tarihli 63 ncü Birleşiminde 
Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı 
tarafından Meclis tutanaklarının ve bantlarının 
tahrif edildiği yolunda tutanaklara geqen bir 
iddia ortaya atılmıştır. Geçen devrede de aynı 
parti mensuplarınca yine bantların tahrif edil
diği iddia edilmişti. Bu 'gibi iddialar kamu 
oyunda menfi tesir bırakabileceği gibi bu <gö-
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reyleri ifa eden memurların suiistimal yaptık-* 
lan ve 'görevlerini kötüye kullandıkları husu
sunda çok ciddî neticeler doğurabilecektir. Bu 
iddiaların doğru olup almadığı konusunda tah
kikat açılarak neticenin tutanaklara tescil et
tirilmesi suretiyle memurların bu töhmetten 
kurtarılması veya varsa müsebbiplerinin ceza
landırılması içi», -Yüksek Başkanlığa intikal et
tirilmek üzere ve...» şeklinde devam ediyor. 

Gerçekten ıbunu tahmin etmek, bu dürüst 
memurlar tarafından, ıbu ağır itham üzerine, bu 
konunun tahkikat mevzuu yapılmasını talebet-
mekten daha tabiî Ibir şey düşünülemez. Hiç 
kimse ibu ağır itham var olduğu müddetçe, bu 
ağır itham üzerlerinde 'bulunduğu müddetçe, 
şevk ile çalışmak iştiyakını kendi nefsinde his
sedeni ez. Bu sadece tutanakların sıhhatle tanzi
minden sorumlu ıbulunan ilgili memurların has
sasiyet ıgöstereceği ıbir mevzu değil, elbette ki, 
Meclis Başkanlık Divanının da aynı şekilde has
sasiyet göstermesi lâzımgelen (bir mevzudur. Ni
tekim o gün toplantıya riyaset eden Sayın Mec
lis Reisi bu konunun, ıbu ithamın re'sen tahkik 
konusu yapılacağını bulundukları yerden ifade 
ve beyan ıbuyuranuşlardır. Tahkikat neticesin
de ıbundan birkaç birleşim evvel Heyeti Umu-
miyeye arz edildiği gibi, Ankara Milletvekili 
Osman Bölükbaşı tarafından iddia edilen Mec
lis zabıtlarında ve ses «bantlarında tahrifatın 
hiçbir suretle vâki olmadığı hususu Divanca 
karara bağlanmıştır. Bu karar kanaatimizce it
tifakla alınmış bir karardır. Filhakika muha
lefet şerhi veren Sayın Başkanvekili Aılrmet Bil-
ıgin usule ait, usulî 'bâzı itirazlar dermeyan et
miş. Haddizatında mevcut delillerle bu tahrifa
tın var olduğu hususunda 'bir kanaat taşıdığını 
muhalefet şerhinde ifade etmemiş, edememiştir. 
Böyle ıbir karar okunduktan sonra artık mevzu
un kapanması ve demek ki ıböyle bir şey yok
muş, bu 'bir yanılma imiş şeklinde bir kanaa
tin taşınması gerekirdi, ama asıl olay bundan 
sonra patlak vermiştir. Kararın okunmasını 
mütaakıp bâzı Osman Bölükbaşı ile aynı gru-
pa mensuıbolan milletvekilleri tarafından elle
rinde bu iddiayı ispat edecek delillerin bulun
duğuna dair (beyanlar sebketmiştir. 

Bu tahrifatın mutlaka yapılmış olduğu ke
sinlikle ifade edilmiştir. Bununla da kalınma
mıştır ; Osman Bölükbaşı 6 . 3 . 1966 tarihinde

ki ıbeyanında, Meclis konuşmasında, tahrifatın 
kimin tarafından ve niçin yapıldığını ifade et
mediği halde, Millet Partisi Genel Başkanlığı
nın neşrettiği 24 Kasım '1966 tarih ve 420 sayı
lı ırasın bülteninde, tahrifatın kimin tarafın
dan, niçin yapıldığı da sarahatle ifade edilmiş
tir. 

Bir gün sovra, 25 Kasım 1963 tarihini taşı
yan ve 421 sayı ile numaralanmış, Millet Parti
si Genel Başkanlığı basın bülteninde, Bölük-
ıbaşı'nm bu ithamı ile sureti katiye de yalan 
söylememiş olduğu, kimıscye iftira etmemiş ol
duğu ifade edilmiştir. İktidar lehine Meclis 
çatısı altında, bu mukades Meclis çatısı altın
da sahtekârlığa tenezzül edenlerin tescil ve 
teşhir edilmiş olduğu tekrar edilmiştir. Kendi
lerinin Mecliste bulunmadığı bir sırada, Mec
lis Başkanlık Divanı (kararının Yüksek Heyete 
sunulmasını da bir açıkgözlük olarak tavsif 
etmişlerdir. Her milletvekilinin her celsede 
hazır bulunması mecburiyeti aşikâr olduğuna 

Bu bû-teme şu cümleler yer almıştır, bül
tenden aynen okuyorum : «1963 yılı bütçe mü
zakereleri sırasında Mecliste konuşan Başba
kanın -('Seçimleri-yenileriz) şeklinde yaptığı 
konuşmayı Meclisin ses bantlarında değişiklik 
yapmak suretiyle ortadan kaldırmaya terjetobüs 
eden Ferrulh BoızJbeyli...» Burada, Millet Par
tisi Genel Başkanlığı başlığını taşıyan tarih ve 
numarası verilmiş bulunan bu basın bülteninde 
Meclisin Sayın Reisine açıkça bu tahrifatı yap
mak isnadı yapılmıştır. Bunun niçin yapıldı
ğı da Osman Bölükbaşı'ya aidıolduğu bülten
de ifade edilen telgrafın metninden anlaşıl
maktadır : «İktidarı müşkül bir durumdan 
kurtarmak amaciyle girişilen..» denilmektedir. 
Binaenaley, iktidarı müşkül bir durumdan 
kurtarmak amaciyle, Osman BDlüklbaşı'nm id
diasına göre, Meclis Reisi bu tahrifatı yapmış
tır, Millet Partisi hükmi şahsiyetinin de katıl
dığı itham budur. Daha aşağıda sarahat ve
rilmektedir bu boyana. İktidar lehine sahte
kârlığa tenezzül edenleri teşhir ve tescil ettik
lerini telgrafın ıgene metninde ifade etmişler
dir. Yani bir sahtekârlık vardır, bu iktidarı 
müşkül durumdan kurtarmak amaciyle girişil
miş bir tenezızül hareketidir ve Osman Bö
lükbaşı da Millet Meclisindeki konuşmasiyle 
ıgüya, bunu tescil ve teshir etmiş imiş. 
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•göre, milletvekilinin Mecliste bulunmamasının 
her hanıgi bir sunuşun tehiri için bir sebep teş
kil etmiyeceğine, usulde, İçtüzükte böyle bir 
müessesenin var almadığına göre de bu beya
nı kıymetlendirmek zarureti vardır. 

HASAN LÂTİF SARIYÜtCE (Çorum) — 
Sayın Başkan mevzu içinde mi? 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız 'onu 
takdir Başkanlığa aittir, zatıâlinize ait değil 
Sayın Sarıyüce. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) — 
Fakat 421 sayılı ve 25 Kasım 1966 tarihli ikin
ci bültenlerin de, ıbirinıci bültende yer alan ve 
Meclisin Sayın Reisini istihdaf eden ithamın 
belki de haksız olduğu, belki de yanlış bir şe-
'kilde bültene geçtiği veyaJhut başka bir mü
lâhaza ile olacak ki, aynı saralhatle ikinci bül
tende yer almamıştır. 

Meclis çatısı altında faili meçhul bir sah
tekârlığın malhiyetinden bahsedilmektedir. Hâ-
'dise kısaca bundan ilbaret'tir. Haddizatında bu 
Meclis Araştırma Komisyonu teşkiline müte
dair önergeyi bizim vermemiz icabetmez idi. 
Buna muttali olanların, ıttılalarını mütaakıp, 
derhal bu mevzuu bir araştırma bir tahkikat 
meselesi yapmaları gerekirdi. İnsan haysiyeti
ne âzami titizlik gösterenlerin, bir insanın 
hakkında ağır ithamlar yapıp bu ithamın 
ezikliği altında uzun müddet durulmasını 
reva görmiyenlerin, göstereceği, onlardan bek
lenen bir titizlikti bu. Bu titizliği şahsan 
biz dokuz ay bekledik. Fakat, hetf nedense 
iddia sahipleri böyle bir titizlik, böyle bir iti
na göstermediler ve bir tahkikat mevzuu yap-
mıya her nedense yanaşmamışlardır. İstedik ki 
hiçbir hakikat dünyada gizli kalmasın. Bu 
önergeyi verinken hiçbir peşin hüküm taşı
madığımızı da açıkça ifade etmek isteriz. Ne 
sahtekârlık yapıldığı hususunda bir peşin 
hükmümüz veya yapılmadığı hususunda bir 
peşin hükmümüz; ne de iddia sahiplerinin 
yalan söyledikleri veya iftira ettikleri, veya-
hutta haklı bir ihbarda bulundukları hakkın
da bir peşin hükmümüz yoktur, olamaz da. 
Sadece biz daha önce bâzı mütereddit beyan
ları ifade ederek tahkikatı niçin istediğimi
zin gerekçesini arz etmek istedik. Bu çatının 
altında, bu mukaddes çatının altında ne sah
tekârların bulunmasına, ne de yalancı ve 

müfterilerin bulunmasına gönlümüz razıdır. İs
tiyoruz ki, bir mukaddes mabet olarak, ku
rulduğu tarihten bu yana itibar gören 
T. B. M. M. bu itibarını ilânihaye, Türk Mil
leti ve bu Meclis var olduğu müddetçe daha 
yücelterek devam ettirsin. İstiyoruz ki, bu 
müessesenin şanına ve itibarına hiçbir surette 
gölge düşürülmesin. Hele bu müesseseyi tâhribe-
den, tahrifbedecek istidatta bulunan ithamların, bu 
müesseseyi yaşatmaJkla mükellef olanlardan 
gelmesini hiç arzu etmiyoruz. (A. P. sırala
rından alkışlar, «bravo* sesleri.) Bâzı iddialar 
mümkündür, buna hak veririz. Bâzı şüphe
lerin burada lisanı münasiple beyan edilme
sinde isabet vardır. İnsanlık hali, bâzı ak
saklıklar, bâzı yanlış hareketler veya bâzı 
haksızlıklar bu çatı altında da bilmeden, mil
letvekili veya senatörlerin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini yaşatmakla mükellef olan 
kimselerin malûmatı dışında olarak cereyan' 
etmiş olabilir. Elbette bu meselelerin bu 
kürsüye getirilmesi ve tahkikat mevzuu ya
pılması şarttır. Ama. bu iddialar mücerret 
iddia, mücerret şüphe izharından öteye ge
çip de kesin birer hüküm, kesin birer tahki
kat şeklinde efkârı umumiyeye, tahkikat mev
zuu yaptırılmaksızm, intikal ettirilirse, bu 
müessesenin biraz, bir miktar zedeleneceğine 
muhalkkak nazariyle bakmak ve bu şekilde be
yanda bulunanların bu müessesenin itibarını 
zedelemek istikametinde olduklarından şüphe 
etmek tabiî telâkki edilmelidir. İki taraf da 
çok iddialı. Bir yandan Meclis idarecileri ve 
Başkanlık Divanı, Meclis zabıtlarında ve ses 
bantlarında hiçbir suretle tahrifat yapılma
mıştır, iddia yalandır, iftiradır diyorlar. Bu o 
kadar kesin bir beyan ki, başka türlü bir te
vil ve tefsirine imikân yoktur. 

Diğer tarafın iddiası da, aksine, bu tahrifat 
iktidarı müşkül durumdan kurtarmak için 
Meclis Reisi tarafından yaptırılmıştır, bu sah
tekârlık vardır şeklinde tecelli ve tezahür et
miş, bunun da hiçbir tevil yolu kalmamıştır. 
Telif edilmiyen bu iki ithamdam veya iki be
yandan, iddiasından hangisinin haklı, hangisinin 
haksız olduğunun bir Meclis tahkikatı ile mey
dana çıkarılmasında kanaatimce hem it/ham 
edilenleri, hem de itham edenleri kurtarmak 
için ve hem de.Yüce Meclisin kutsiliğini siya-
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net için zaruret vardır. İltifat buyurulurda 
bir araştırma komisyonu. teşkil edilirse, efkârı 
umumiye bir aydınlığa, bir vuzuha kavuşa
caktır. Bu mulkadder bir neticedir. Ya sah
teciler, ya iftiracılar mutlaka ortaya çıkacak
tır. İtiraf edeyim ki, ben, iki neticeye de razı 
değilim. Benim gönlüm iki neticeye de razı 
değil. Meclis Başkanlık Divanının ne alelıtlak 
Meclis idarecilerinin sahteoiliık isnadından mut
laka kurtarılmıasını, ,bu isnattan tebriye olma
larını gönlüm çok arzu ediyor. Bu çatı altında 
sahtecilik fiillerinin cereyan ettiğini kabul et
meye bir türlü gönlüm razı olmuyor. Bu mües
seseye inancım ve güvenimin bir neticesidir 
bu hissiyatım. Ama Sayın Bölükbaşı ve onun 
ithamlarını kabullenmiş gibi görünen M. P. 
hükmî şalhsiıyetinin de yalancı veya iftiracı ol
gunun tescil edilmesine de gölüm razı değil. 
Öğrendiğime 'göre, ısiyasi hayatına kendi rı-
•zası ile son vermeyi düşünüyorlar mı s. İnşal
lah doğru değildir. Gazetelere böyle intikal 
etti. 20 yıllık doğru veya yanlış, iyi veya kö
tü bir siyasetin önünde bulunmuş bir lider 
hakkında son hükmün, yalancının biriymiş 
veya müfterinin biriymiş olmasını hiçbir za
man arzu etmiyorum. Ama bu iki neticeden 
birisinin mukadder oluşu gönlün arzusunun 
şu veya bu istikamette tahakkuk etmiyeecğini 
talbiî bir sıonuç alarak ortaya koyuyor. İki ta
rafa da Allah yardımcı olsun. Saygılarımı 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Saym İsmail Hakkı 
Akdoğan. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; bendeniz 
Meclis Araştırması mevzuunda verdiğim öner
gede, araştırma mevzuunu çok kısa olarak arz 
etmiş ve bugün de Yüksek Huzurunuzda çok. 
ıkılsa olarak önengemi izah etmek için söz almış 
(bulunuyorum. Yalnız benden evvel 
konuşan arkadaşımızın bâzı iddia ve isnatları
na, öyle zannediyorum ki, grup sözcüleri gere
ken cevabı vereceklerdir. Şayet eksik kalırsa 
araştırma açıldıktan sonra burada raporun 
münakaşası sırasında lâyık olduğu cevap ken
dilerine verilecektir, ihmal edilmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; takrirde ithamın 
Sayın Bölükbaşı tarafından yapıldığı ve Mil
let Partisi hükmî şahsiyetinin de buna katıl

dığı belirtilmektedir. Bendeniz şahsım adına 
konuşuyorum, grup adına konuşan arkadaş
larımız :bu hususu aydınlatır. Yalnız şu hu
susu sarih olarak belirtmek isterim ki ben, 
yapılan sahtecilik iddiasına bütün kalbimle 
fcatıbyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Yüksek Heyetiniz 
hâdisenin başından sonuna kadar kısımlarına 
parça parça ıttıla kesbetmişlerdir. Hâdise kı
saca şudur : Burada Sayın Başbakan «Seçim
leri yenileriz» diye konuşmuştur. Adalet Par
tisi tarafından bir zafer sözü O'larak alkışlan
mıştır. Bir iki gün sonra Sayın Başbakan 
yapmış olduğu basın toplantısında, «Seçimleri 
yenileriz» demediğini, bunun bir alaturka kur
nazlık olduğunu iddia etmiştir. Bunun üzerine 
içimize her şeyi beklediğimiz arkadaşlarımı
zın hareketlerinden, şüphe düşmüş, Meclis 
zabıtları acaba ne oldu, diye aramaya bizi sevk 
etmiştir. Sayın arkadaşım Memduh Erdemiv, 
Saym 'Grup Başkanvekilimiz Faruk önder ve 
bendeniz üçümüz birlikte Meclis zabıtları
nın tutulduğu odaya gittik. Oradan zaptı sor
duk, yazılan zabıtların tetkik edilmek için 
gittiğini, elde bulunmadığını söylediler. Teyp
ten dinliydim dedik, bir teyp götürdük orada 
zaptı teypten aynen naklettik ve orada hay
retler içerisinde gördük ki, «seçimleri yenile
riz» tâbiri kaldırılmış yerine seçimleri yenile
mek tâbiri konulmuş. Ve Adalet Partisinin 
de alkışları «rizin» üzerini tamamen kapatmış. 
Bunun üzerine, bunu da tekrar değiştirdiler 
diye ileride haklı çıktık, müracaat edildi, zap
tın bir sureti alındı, bunun ben sadece size 
fotokopilerini göstereceğim, burada grupu-
muz adına 'konuşacak saym arkadaşımız 
bunun detaylariyle teferruatını zannediyorum 
sizlere arz edecektir. 

Arkadaşlar, zabıt değiştirildi, bunun üze
rine müracaat edildi, zaptın değişikliğinin 
bilâhara ispat edileceği anlaşıldığı için, bu se
fer bu değişiklikten de yeniden vazgeçildi, eski 
şekline getirildi. Yani iki defa yapıldı zabıt 
üzerinde oynama. Zaptın tahrifatı bâzı kimse
lerin yararına olarak yapılmak istenen sahte
kârlık iki defa tekerrür etti. 

Muhterem arkadaşlar; biz evvelâ Yüksek 
Heyetinize Sayın Osman Bölükbaşı'nm burada 
konuşmak suretiyle de arz ettiği husus; şu de-
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ğiştirilen «yenilemek» şeklinde değiştirildi
ğini ispata çalışıyorduk. Aslı bunun «yenile
riz» di diye ispata çalışıyorduk. Bunun için 
delil topluyorduk, bunun için konuşuyorduk 
grupumuz adına da bu maksatla burada ko
nuşuldu. Fakat bir do baktık «ki, o da değiş
tirilmiş, tekrar eski haline getirilmiş. 

Şimdi arkadaşımız derler ki ; burada neden 
bir tahkikat yapılmasına yanaşmadılar? Muh
terem arkadaşlar, insafınıza sığınırız, bura
da, Yüksek Meclis huzurunda söyledikten 
sonra bir tahkikat açıldı. Meclis Başkanlık 
Divanı bu hususu tetkik ve tahkik etti. Ama 
ne yazık ki, bir Adalet Partili İdare Âmiri va-
sıtasiylo bu tahkikatı devam ettirmek Js-
tedi. Bitaraflığından tamamen şüphe etmekte 
haklı olduğumuz bir kişiye bu tahkikat ve
rildi. Tahkikat bitikten hemen sonra, Yük
sek Heyetinizin huzurunda bu mevzuu ko
nuşmak istedik. Sayın Ferruh Bozbeyli bizi 
konuşturmadı. Hattâ o kadar ileri gitti ki, 
M3CİİS çatısı altında mukaddes müdafaa 
hakkımızı ayaklar altına aldı. O halde bu
nun dışında, Millet Partisi Grupu çok haklı 
olarak, Ferruh Bozbeyli arkadaşımızın, demok
rasi tarihlerinde eşine ender raslanan şekil
de tarafgir hareketi karşısında, Meclisi terk 
etme zaruretiyle karşı - karşıya geldik ve bu 
hattı harekâtını protesto için Meclisi terk 
ettik. Bunun hemen akabinde de Sayın Bö-
lükbaşı tarafından yapılan basın toplantı
sında hâdise tefemi atiyle anlatıldı ve bunun 
için bir Meclis araştırması takriri verece
ğimiz basına açıklandı. Arkadaşlar, aradan 
geçen iki gün. Ama Sayın adaşım ismail 
Hakkı Yıldırım, Millet Partisinin, onun lide
rinin ve onun mensuplarının bu işi Meclise 
getireceğini anladığı anda, takaddüm etmek 
için bir tahkikat önergesi verdiler. Kendi
lerine teşekkür ederiz. Biz bunu getirse idik 
belki bu talep Millet Partisinden gelmiştir 
diye bir direniş içinde olacaklardı. Kendileri 
böyle bir takrir vermekle bizim dâvamıza 
hizmet etmiş oldu. Bu bakımdan tekrar ede
yim, kendisine teşekkür ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimin başında 
da söylediğim gibi ben sözlerimi çok kısa ge
çeceğim. Çünkü Adalet Partisi Grupu tahki
katın açılmasını ister, biz de isteriz, diğerleri 

de bu iki taraf iddianın hangisinin doğru 
olduğunun ispat edilmesini elbette ki, istiyecek-
lerdir. Onun için bu araştırma yapılacaktır. 
Yalnız şunu söylemek istiyorum arkadaşlarım, 
demokrasi fazilete, ahlâka dayanan ve onların 
varlığı ile yaşıyan bir rejimdir. Sizler de o ka
naatte bulunduğunuza ıgöre, karşınızda zaibıt-
lar üzerinde değiştirme yapıldığı elde mevcut 
delillerle iddia ve ispat edildiği halde, tunun 
karşısına çıkarak ıbu Mecliste sahtekârlar mı 
vardır, yoksa yalancılar mı, müfteriler mi var-
dır. diye yalancı pehlivanlar giibi ortaya çıkma
ya hiç hacet yoktur. 

Arkadaşlar Millet Partisi, onun lideri, onun 
mensupları yirmi küsur yıllık siyasi hayatların
da yalan söylememişler, yalan söylemeye tenez
zül etmemişlerdir. (M. P. sıralarından alkışlar) 
Yüksek Heyetiniz ıbu parti mensuplarının ya
lan söylediğine 'bundan sonra da şahidolamıya-
caktır. Arkadaşım şunu iyi ıbilsinler ki, mukad
der tahkikat sonu, ıhangi ıgayretin içinde çalı
şılırsa çalışılsın, neticede ıbu zabıt üzerinde de
ğişiklik yapıldığını mutlak olarak ortaya koya
cak, Millet Partisinin ve onun müntesiplerinin 
yalan söylemediği, iftira etmediği meydana çı
kacak. Bunun aksini söyliyenler millet önünde, 
Meclis önünde utanacaklardır. Hürmetlerimle. 
(Millet Partisi sıralarından, alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Osman Bölük-
'başı, Millet Parftisı Grupu adına. 

'Sayın Ek:incir zatıâliniz söz mü istiyorsu
nuz? 

CENGİZ EKINÖI (Kars) — Evet efendim. 
M, P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA-

ŞI (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, foir reji
min şeref ve itibarı kitaplarda taşıdığı nazari 
mâna ile tâyin edilemez, onu temsil edenlerin 
tutum ve davranışlarından istihracedi'lir. 

Dünyanın en güzel rejimi olarak tavsif edi
len demokratik rejimin tarihte sözde Öyle tem
silcileri 'görülmüştür ki, Sayın Ali Fuat Başgil 
burada olsaydı şahadetine müracaat ederdim, 
demokrasinin adı medyokrasi, yani sahtekârlık 
ve aşağılık rejimi haline 'gelir. Bir rejimin ya
şaması, ve zaman ızaman şu veya 'bu mülâhaza 
ile politik jestlerle liderlerin estirdiği bahar 
'havası ile, ne de şu veya bu fâni devlet hizmet
kârından alınan fetva mahiyetindeki (beyanlar
la teminata bağlanır. 
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(Biz, her cephesi ile ibir fazilet ve feragat 
rejimi olan demokrasiyi millet adına burada 
temsil etmek vasfına sahipsek top, tüfek bu 
Meclisi, bu rejimi yıkamaz. Eğer bizde bu va
sıf yoksa veyahut çoğumuzda yoksa veya geniş 
ölçüde söz sahibi olanlarda yoksa rejim vic
danlarda her 'gün ıbiraz daha çöker, millî irade, 
millî irade diye mezarlıkta gezerken türkü söy-
liyenlerin haletini hatırlatan cesaret nümayişle-
riyle rejim teminata «bağlanmaz. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

Ben 'burada arkadaşımın söylediği sözlere 
aynen iştirak ediyorum. Dediler ki; Meclisin 
şeref ve itibarı ayakta tutulmalıdır ve bunu 
ayakta tutmak vazifesi de o Meclisin çatısı al
tına millet tarafından gönderilmek şerefine er
miş 'bulunanlara her şeyden evvel düşen bir va
zifedir. İşte onun içindir ki, bir kadının namu
sunu, ırzını koruması 'gibi demokrasinin ırzını, 
namusunu korumak, ahlâksızlığın, faziletsizli
ğin, yalancılığın, sahtekârlığın karşısına çık
mak ıbizim müşterek vazifemizdir. Aksi takdir
de ayak oyunlariyle (buhrandan 'buhrana sürük
lenmiş, hâlâ daha yarın ne olacağı endişesi vic
danlarda düğümlenen Türkiye'de buraya 'gelen
ler millete hizmet etmiş olmazlar. Her zaman 
söyledik, zannederim ikinci İnönü Hükümetinin 
programının müzakeresi vesilesiyle söyledik, 'bu 
rejimi yıkmak istiy enler, 'bu rejimin düşmanla
rı Parlâmentonun itibarını yıkmak istiyorlar, 
her vesile ile onu yıpratıyorlar. Üç kuruşluk 
'bir ödenek meselesi için sokaklara mendil se
renlerin niyetlerinin ardında hu rejimi çürüt
mek vardır diye burada konuştuğumu ar
kadaşlar hatırlarlar. 'Ben demokrasi için ömrü
nün yirmibir senesini vermiş bir insanım. 

uğruna harcadım. 55 yaşındayım, Allah daha 
uzun ömürlü etsin, herkes inönü kadar muka
vim olmaz, belki yirmibir yıllık çileli mücadele
de dört devre hoğuşa ıboğuşa şu Parlâmentonun 
çatısı altında 'bulunanların hepsinden fazla, vü
cut itibariyle, yıprandım. Ama yıpranmıyan bir 
yerim kaldı, o yıpranmıyan yerim, devirler zu
lüm yaptı da bana bir haysiyetsizlik izafe ede
medi. (Millet Partisi sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar) Anadolu'da bir söz var bilirsi
niz, «yiğiti öldür, hakkını yeme» derler. 

Partilerimiz ayrı olsun, fikirlerimiz ayrı ol
sun, ama insanların meziyet taraflarını inkâr 
etmiyecek kadar da o 'boz toprağın uşaklarına 
has olan yiğitlikten nasibedar olalım. Ben, be
ni zindanda çürütmek, mahvetmek is t iyen in
sanların; (bilirler 'birçok partililer, başka parti
ler de »bilir, dünyada olanın veya olmıyanm me
ziyeti bahis mevzuu olduğu zaman, şu hatası 
varsa, şu meziyeti de vardır. (Birtakım nevzu-
hur adamlarla mukayese ederseniz Menderes'i, 
kesip attığı tırnak olmaz diyecek kadar mert 
ve namuslu bir adamım. 

Bu ciheti 'böylece işaret ettikten sonra sa
yın arkadaşımın bir merakını da tatmin etmek 
isterim; gazetelerde okuduğumuza göre siyasi 
hayatına kendi rızası ile nihayet vereceği söy
lenilen yirmibir yıllık bir liderin şöyle veya 
•böyle hareketleri, defterini bir yalancı, bir müf
teri durumuna düşerek kapamasını istemem, 
dedi. Zaten ben, müfteri, yalancı bir vasfa sahi-
bolısaydım, ihtilâlden sonra ıSaym İsmail Hakkı 
Akdoğan, Bölükbaşmın partisinin Erzurum 
başkanlığını kaıbul etmezdi, («ismail Hakkı Yıl
dırım» sesleri) Yıldırım ne ise. Etmezdi, çünkü 
Bölükbaşı'yı o zamana kadar onıbeş sene taki-
betmişti. Olacak olan okundan belli olur, der
ler, onlbeş senede haysiyetine kimsenin, hiçbir 
devrin gölge düşüreimediği bir adamı durup du
rurken kendini müşkül duruma düşürecek mâ
nâsız bir ithamı ve iftirayı ele almasına her şey
den evvel aklı mânidir. Eğer bu sözü, kendi 
siyasi hayatına kendi arzusu ile nihayet verece
ğini gazetelerde okuyoruz demekle Bölükbaşı'-
mn bir kararını öğrenmek arzusundaysa mera
kı yüreğinde kalacaktır. (Gülmeler) Bölükbaşı 
siyasi hayata 'girer, çıkar. Siyasi hayata girmek 
çıkmak mühim değil, şerefle çıkmak mühim. 
Bir zamanlar Millet Partisi kurulurken merhum 

Biraz evvel 'burada kouşan arkadaşımız da 
Bölükbaşı'nın yalancı ve sahtekâr olmadığını da 
çok iyi 'bilir, ıhaobelkader ibir zaman Bölükba-
şı'ya 'bağlılığı neticesi olarak Millet Partisinin 
Erzurum il 'Başkanlığını yapmıştır. Bâzı sözle
rini imalı ıbulduğum için kendi kendime dedim, 
ormandaki ağaçların şikâyetini hatırlıyarak, 
kime kimden şikâyet edeceğiz, »bizi kesen 'balta
nın sapı bizden. (Alkışlar) (Bizim siyasi kade
rimizde öyle sapı bizden olan »baltalar yetiştir
menin hâtırası çoktur. («ıBravo» sesleri, alkış
lar) ' 

Ben ömrümün yirmibir senesini demokrasi 
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Rauf Orbay'a, Enis Akaygen merhum Fuat 
Arna ve bir arkadaşı daha 'gönderdik, mareşa
lin de çok yakın dostu idi, aramızda yer alsın 
dedik, çok severdik. Allattı bu memlekete Rauf 
Orlbay gibi namusu mücessem 'evlâtlar, namusu 
mücessem başvekiller nasibetsin. (Bravo sesle
ri, alkışlar) Verdiği cevap hazin. Ne kadar acı 
çekmiş, ne kadar ıstırap iç ekmiş, ne kadar nan
körlük görmüş siyasetten ki, «siyasete 'girdim, 
namusumu ıgüç kurtararak çıktım, bir daha ıgir-
aııe'm» demiştir. Bölükbaşı 'bir gün siyasetten 
layrılırsa böyle ayrılmıyacaktır, şayet ayrılırsa. 

Naçiz (hizmetime memleketin ıbİT 'gün ihtiya
cı olursa takatim, sıhhatim de müsaidolursa, 
şartlar da namuslu insanların hizmet etmesine 
müsaidolursa, ^ölünceye kadar siyasette, millet 
hizmetinde bulunmayı şeref sayarım diye ayrı
lacaktır. (M. ıP. sıralarından «bravo» sesleri, 
'alkışlar) Geçelim o ayrılma faslını. Yalnız şu
nu söyliyeyim ki, köşemde otursam hile, parti
siz bir vatandaş olsam bile, İ21 senelik şerefli 
Ibir mazinin tükenmez mânevi kuvveti ile daima 
sahtekârların, daima milleti aldatarak saltanat 
sürmek istiyen insanların karşısında olacağım. 
('M. P. sıralarından bravo sesleri) Takatim ol
mazsa ıgönlümden yükselen niyaz ile Allanı
lma, Yarabbi bu 'milleti sahtekârların demokra
siyi aldatma rejimi haline (getirenlerin şerrin
den kurtar diye dua etmek suretiyle bu dâva
ya hizmet edeceğim. 

Gelelim meseleye : Buyurdular ki, bu işte 
ne bir sahtekâr bulunsun, ne de bir müf
teri. Arkadaşım biraz evvel ifade etti. Bölük-
ıbaşmın 6 Mart tarihinde burada söylediği söz, 
naçiz şahsımın sözü değildi, Millet Partisi Gru-
punun, Millet Partisinin sözü idi. Çünkü Millet 
Partisi daha evvel Başvekilin bu sözünü ele al
mak suretiyle seçimlerin yenilenmesi için bir 
takrir vereceğini millete ilân etmişti. O halde 
tahrifat sözü, Osman Bölükbaşı'nm şahsi söızü 
değildir, Millet Partisinin sözüdür. Yani bunu 
söylemekle tek başıma taşıyamıyacağım bir yük 
var da dostlara taksim ediyorum zannetmeyin. 
Hak bildiğim yolda cihan Ikarşıma çıksa, hiçbir 
ortak yük taşıyıcı düşünmeden şerefle söyledi
ğim söylerin 'yükünü taşırım. 21 sene ne söyle-
diysem bir tek kelimesini kimse bana aldırama-
'mıştır ve almııyacağım. 

Arkadaşlar, tahlil edelim söylediklerini: Ne

den diyor bir tahkikat istedi de, şimdi (zabıtla
rı konuşturduğum !zaman nisyanın kendisini ne 
kadar mahcup duruma düşüreceğini 'görecek
lerdir. Bölükbaşı 6 Mart tarihinde konuşurken 
bu meseleye temas etti. Bu meseleye temas et
tiği zaman, size burada, şurada yanımda bulu
nan, Meclisin tahrif edilmiş bandının kopyası
nı da dinletti, bunun üzerine muhterem Meclis 
Reisi «Tahkikat yapılacaktır» dedi. Meclis Re
isi tahkikat yapılacaktır tebliğinde bulunduk
tan sonra Bölükjbaşı'nm ertesi 'gün bir önerge 
ile gelmesi manasız 'olurdu. Ben Meclis Reisi
nin hakikatlerin meydana çıkmasına enıge'l ola
bilecek, yanlış Ibir yolu tutabileceğini hatırı ha
yalimden geıçirmeımiştim. Meclis Reisi benim ka
naatime ıgöre, tuttuğu hatalı yol ile mesuldür. 
Kendisi yaptırdı diye bir kanaat, bir itham be
nim tarafımdan hiçbir zaman ifade edilmemiş
tir. Bâzı bültenler okudu; 'okuyacağım ben de, 
yanımda, bilirsiniz dostlarımı iyi bildiğim için 
lüzumlu taşların hepsi 'cebimde olur ve bu işi 
mahkemeyi 'külbraya da bırakmıyacağım, sağ 
kalırsam dünyada bu hesabın 'görülmesini temi
ne çalışacağım (Gülüşmeler) >(M. P. sıraların
dan alkışlar) 

Eğer hafızam bana ihanet etmiyoırsa malûm 
ya, hafızayı beşer nisyan ile malûldür. Bölük
başı'nm kuvvetli hafızası 5 - 1 0 dakika içerisin
de kendisini bir nisyan çukuruna yuvarlama-
dıysa, İsmail Hakkı Yıldırım '6 Martta «Bölük
başı, tahrifatın veya tahkikatın kimin tarafın
dan yapıldığını ifade etmemiştir.» 

Arkadaşlar, Başbakanın seçimlerle alâkalı 
sözü ile ilgili olarak basın toplantısında söyle-
dimiği duyunca, derhal arkadaşları va
zifelendirdim, gidin Meclis bandının bir kop-
yesini alın dedim. Zannederim benim, konuştu
ğum 6 Mart ıgünıü öğleden evvel Faruk Önder 
arkadaşımız buradadır, Mevlânazadedir herher 
halde iman partisi itibar eder. ('Gülüşmeler) 
Memduh ©rdeımir, İsmail Hakkı Beyin gittiği
nin farkında değildim. O da gitmiş şimdi öğre
niyorum. Bandın bir kopyesini aldılar, seçim
lerle alâkalı, hemen 'getirdiler, dediler, aman 
başkanım bant üzerinde oynanmış. Dinledim, 
hakikaten seçimleri yenileriz veya seçimleri ye-
niliyelim ıgibi bir söz söylemişti Başvekil, bu 
çıkmış onun yerine başka bir cümlede geçen se
çimleri yenilemek kelimesi, ses montajı ile ge-
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tirilmiş, öyle mânâsız bir yere oturtulmuş ki, 
«Seçimleri yenilemek hakkını Yüce Meclis haiz
dir» diyor, Başvekil. G Martta 'burada dinletti
ğim 'bantta da 'görüldüğü üzere, 'birkaç el, bir
kaç 'bravo.. Onun arkasında muallâkta kalan 
bir söz, «.seçimleri yenilemek» ne meydan oku
yuş var, nç teklif var, ne karar var, ne nereye 
'bağlanacağı belli, hikmeti hüda coşkun ıbir al
kış ve tezahürat kopuyor. '6 Martta dedim ki 
sbir tahrifatın 'olduğuna dair şahit dinlemeye 
lüzum yok, insanın aklı buna şahadet eder. 

Benim hazan arkadaşlara bir sözüm vardır, 
benim n of s ime zulmedersiniz ama, mantığıma 
zulmedemediniz. Mantık şaşmaz. • Hiç havada 
bir söi3, kıyamet kopuyor. Seçimleri yenilemek 
hakkını haizdir Yüce Meclis dediği zaman böy
le bir şey yok. Şimdi dinleteceğim. İki defa 
tahrifat 'Olmuştur diyor arkadaşlar. Ben tetkik 
ettim, üçe çıkardım, tabiî hu işin ne müfterisi, 
ne de sahtecisinin çıkmamasını her halde t ru
punun hissiyatı namına temenni eden arkadaşı
mızı sükûnetle dirıliyen Adalet Partisinin ada
letli milletvekilleri henim sadece mantığı ve 
vakıaları konuşturan hu mâruzâtım karşısında 
tahmin ederim ki, heni de sükûnetle dinlemek 
lütufkârlığında bulunurlar. Hele arzu ettikle
ri gibi, tahmin ettikleri ıgibi bir ayrılma mev-
zuuibahls ise veda ederken bari nazik olsunlar. 
Ama, umduğunuz olmıyacak, onu söyliyeyim 
Bölükbaşı her yerde sizin bugünkü zihniyetini
zin icraatınızın karşısında olacaktır. İsterse ya
takta yatalak ıbir adam olsun. İnsanın vücudu 
çöküyor da, vicdanı, namusu ideali çökmüyor. 
Ne çıkar.ben 'başkanlıktan istifa etmişim? Bü
tün liderler kendi hayatlarında partilerine, 
kendileri olmadan da^bir hayatiyet imtihanı ge
çirmek fırsatını verseler ne :güzel bir anane ku-
Tiılur değil mi? (A. P. sıralarından kaçıncı is
tifa sesleri) Kaçıncıdan bahsediyor? Ben müs-
temirren 12 sene yalnız liderlik yaptım, 12 sene. 
Ve 21 senedir de politika hayatındayım. Benim 
karşılaştığım ihanetleri, henim karşılaştığım 
zorlukları, bırakın dışarıyı içeride sizler gör
müş olsaydınız, siyasetten çoktan çekilirdiniz. 
Benim 12 yıllık liderliğim yar. Onun dışında da 
Başkan sıfatını taşımadan hu partinin lideri 
telâkki edildiğimi efkârı umumiye çok iyi bi
lir. Başkan seçildiğim zaman bu bir tescil mua
melesi diye gazeteler yazdı. Bir insan mutlaka 

başkan olmakla lider olmaz. Mânevi hüviyeti 
ile lider olur da, şu sebeple, hu sebeple başkan
lık vazifesini almıyahilir. Ama, makamına ya
pışmak için, alaturka desem milletime doku
nur, Alâmerikan, alân/jlle, alafıranga kurnaz
lıklara, ka-rışık yollara başvuranların yanında, 
demokrasinin ıbir şeref müesoesesi olan istifayı 
Bölükbaşı 21 yıllık siyasi hayatında heş defa 
kullanmışsa, bu onun için ayıp olarak zikredi
lecek hir şey değildir. , 

NAHÎT MENTEŞE (Aydın) — Kaçıncı 
istifa. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — teabe-
der zatıâliniz de istifa edersiniz. Öyle bir top
lumun içinde bulunduğumuz kanaatine varırsa
nız ki, burada duramam diyebilirsiniz. Bilmiyo
rum sizdeki tahammülün derecesini. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, Meclis araş
tırılması kurulması hakkında lütfen. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sayın 
Roisten zaten oturduğum yerden bir ricada bu
lundum, tâbir caizse, uzaktan bir firen teşebbü
sünde bulundum. Tâbir caizse uzaktan bir fren 
tcşöbbüısünde bulundum; ne de olsa crJki ar
kadaşız, benim her halde sö>zümü kesmez de
dim. •' (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Devam buyurun lütfen. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — O da 

Başkanını çok severdi. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, Adanandan çektiğim telgrafa, 
Miîılet Partisi bülteninde çıkan hususlara gel
meden şöyle meseleyi bir ele alalım. Bakalım 
6 Martta ne demiş Bölükbaşı? Partisinin ka
rarma, hissiyatına uygun olarak. Ondan son
ra nasıl bir yol taki.betmiş? Bunu yalancı şa
hadette bulunmasına kimsenin zıorlıyamıya'cağı 
vesikaların ve mantığın dilinden dinliydim. 

Hani bilirsiniz, adamı yola getirmek kolay, 
kimini para ile kimini zulüm ile. Dünyada ne
ler oluyor. Ama, mantığı yola getiren bir za
lim daha çıkmadı. (A. P. sıralarından «Daha 
T.conuş» sesleri) Bir veda da beklediğinize göre, 
Lütfedin de konuşayım. 

Arkadaşlar, Allah razı olsun İsmail Hakkı 
Yıldırım arkadaşımız dediler ki, «Başkanlık 
Divanının burada okuduğu sarahatten Bölük
başı yalancı ve müfteri durumuna düşüyor.» 
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Şimdi kendi hatası ile bir Başkan, hakika
tin çıkmasına, kötü niyeti olsun veya olma
sın, engel olduktan sonra 21 yıllık siyasi ha
yatı cümlenin malûmu olan bir lideri, böyle 
çDcukca denecdk bir teşebbüste yalan söyle
miş, iftira etmiş mevkie düşüren bir üslûp 
kullanmamalı idi. Eğer mutedil bir üslûp kul
lanmış olsa idi, reaksiyonumuz o kadar şid
detli olmıyacaktı. Ama, haysiyetimizden yara
lanınca, zaten bir köhne canımız kaldı o da 
haysiyetimizin gönüllü kurbanı. Adana'da is
tirahat eden Bölükbaşı kalktı buraya geldi. 
Benim Ferruh Bey ile hiçbir gelmişim geçmi
şim yok. Tahmin ederim, o da vaktiyle Millet 
Partisi sempatizanlarından idi. Kayıtlı mı idi, 
(kayıtsız mı idi bilmem? (Gülüşmeler) Yani 
muhabbeti vardı. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı lütfedin, şu 
Meclis araştırması ile ilgili önerge hakkında 
konuşun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ne 
var ayıp mı? Size sempati besleyeni biz ayıp
lamıyoruz. Belki o da bize karşı vakitliyle bir 
sempati beslemiştir. 

MEHMET NECATİ KALAYCI (Konya) — 
Yakında Âdem Babalığım ilân edeccıksin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Âdem 
Babalığı mı? Bizde öyle Âdem Babalık ilân 
edecek bir iddia havası yoktur. Âdem Baba
yız diye de sahte vesika getirecek bir hüviyet 
yoktur. (Gülüşmeler ve gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kalaycı, muhterem ar-
daşlarım karşılıklı bir sohbet haline getirmiye-
lim. Sayın Bölükbaşı lütfedin siz de yardım
cı olunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, 6 Mart tarihli.. (ıSol taraftan gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı buyurunuz, 
her beyana mutlaka cevap vermeyiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ne de
miş 6 Martta Bölükbaşı? Aynen okuyorum za
bıttan. «Biliyorsunuz bütçe müzakerelerinin 
sonunda burada yapılan konuşmalara cevap 
veren Sayın Baıbakan Demirel, bahsedilen 
buhran ve huzursuzluğa nasıl çare buluruz, 
diyen bir konuşmasında dediler ki : «Yüce 
Meclis seçimleri yenileme ıkararı verebilir.» Ve 

arkasından da ilâve ettiler, hepiniz duydunuz, 
«Seçimleri yenileyelim.» Benim o zaman aldı
ğım, Meclis tutanağında, «Yenileyelim» diyor. 
Sonra tetkik ettirdik, «Yenileyelim» değilmiş 
de «Yenileriz.» Hiçbir mâna farkı yok. Tahri
fat bakımından zaten hiç önemi yok.. Bunu 
söylemişiz. Arkasından devam etmiştir. Sonra 
hasın toplantısında buna «hayır» demiştir. Bu
nunla da kalınmamış, arkadaşlar size daha ha
zinini söyliyeyim, «Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ses bantlarında buna uygun değişiklik
ler yapılmıştır. (Soldan iftira ediyorsun ses
leri).. 

Şimdi, Adalet Partisi sözcüsünün, kimsenin 
müfteri veya sahteci çıkmasına gönlüm razı 
değil, bir tahkikat, bir iddia ortaya atıldı mı, 
iftira da olabilir tahrifat da olabilir. 

BAŞKAN — Adalet Partisi sözcüsü değil, 
Sayın İsmail Halkkı Yıldırım önerge sahibidir. 

•M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK
BAŞI (Devamla) — Ne ise, işte onların hissi
yatına tercüman olarak, diyelim, «çıkmasını 
istemem» diyor. «Tahkikatın neticesini bekle
mek on tabiî yoldur,» diyor. Orada A. P. sıra
larından yükseliyor feryatlar, «iftira ediyor
sun». Yahu, dediği belki de doğru da olabilir, 
Bu doğrunun hepsi Adaletçiden sâdır olmaz ya, 
beriki Milletçinin de söylediği doğrudur. Tahkik 
edilsin de, varsa böyle bir hareket faili bu
lunsun edilsin de... 

Bir zamanlar Erzurum Milletvekili hatır
lattı yine, Hüseyin Avni, Allah gani gani rah
met eylesin, çok severdim, bir hâdise dolayısiy-
le meclis için, «Ey Kâbei Millet sana da mı 
taarruz» demişti. Kâbei Millet olan bu Mecli
sin çatlısı altında sahtekârlık yapanlar varsa, 
yaptıranlar varsa ezelim diye, insafa uygun 
bir intizar ifade eden söz söyliyecek yerde, pe
şinen tahkikatı yaptılar ve neticesinde de bizi 
müfteri olarak ilân ettiler. İşte zihniyetiniz. 

Ondan sonra sözcünüz cılktı, Başkan devam 
ediyor, «tahkikat yapılacak» diyor. Hatırlar
lar Ferruh Bey. Ondan sonra A. P. sözcüsü 
çıktı. Söyliyeceği söz normal olarak şu idi; 
«Arkadaşlar bir parti liderinin ağzı ile bir 
sahtekârlık iddiası, bir tahrif iddiası ileri sü
rülüyor. Peşinen kabul veya reddetmek gibi 
'bir duruma düşümek Yüce Meclisin vekarma, 
ciddiyetine yakışmaz. Eiyaset de tahkik edece-
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giz, dedi. Riyaset bu işi ciddiyetle takiıbetsin, 
neticeyi bize getirişin. «Hayır; bu talbiî yol bı
rakılıyor, hükümler peşin. Batkımız ne buyuru
yor: «Millet Meclisinin zabıtları aksi ispat edi
lene değin, doğru olarak kabul edilir». Bırak 
bu lâfları. Bir teypte, hattâ değiştirme dahi 
sureti kaıtiyede bahis konusu değildir. Nereden 
bildin? Ehli keramet misin Talât Asal Bey? 
Bir iddia atıılıyor; tahkik edelim, eğer Bölük-
Ihaşı'nm iftira ettiği kanaati hâsıl olursa o zaman 
koro halinde yüzüne tükürelim desen, eh in
saflıdır derim. Bunu dahi demiyorsun, peşi
nen «Böyle bir şey yoktur, iftiradır» diyorsun. 
Ihısan şu manzarayı görünce, demclk ki, içle
rinde bir dertleri var k i ; böyle mantıksız id
diaları ileri sürüyorlar diye bir hükme varsa, 
varanı babanız olsa haksız bulmaya hakkınız 
yoktur. 

Ondan sonra ta'hkikat yapılacak. Birgün 
idare Âmirinden bir mektup Bölükbaşı'ya. Al
dım mektubu okudum. Ziya Paşa merhumu 
hatırladım. «Kaldı ala davacı ve muhzir dahi 
şahit, ol mahkemenin hükmüne derler mi ada
let?» 

Arkadaşlar; «Başvekil söylediğini inkâr et
ti, ona uygun da, ses bandında, tutanakta deği
şiklik yapıldığı hüzünle görüldü» iddiası or
taya atılınca, hukukçu ıbir Reise düşen vazife, 
böylesine bir iddiayı, Meclisin araştırılması veya 
basılması hâdisesinde adı geçen ve Müşterek 
Başkanlık Divanının töbliğinde zımmen takbih 
edilen bir arkadaşı, bir Adalet Partiliyi tek 
başına vaziÇilendirmok, her* halde salim ve 
müdafaa edilir bir yol değildir. Hattâ Reis 
bir hukukçu olarak şöyle düşenmeli idi : So
nunda yapılan tahkikatı biz Başkanlık Di
vanı olarak karara bağlıyacağız ama, delille
rin toplanma safhasında vazife alan insanın 
tutumu öyle olabilirki, sonunda karar vere
cek mahkeme de hakkı, hakikati bulamaz. Ne 
diye kendimi ithamların hedefi yapayım ? 
Meclisin basılması veya araştırılması hâdise
sinde muhalefet ve iktidara mensup arkadaş! ar-

' dan mürekkep karma bir komisyon kurmayı 
maslahata uygun bulan kafalar, acaba neden 
bu hâdisede bu dediğimiz istikâmette işlemedi 
de kendilerini de, Meclisi de, efkârı umumi-
yeyi de, bizi de rahatsız eden hâdiselerin te
kevvününe sebebiyet verdiler? Güldüm. Cevap 

vermedim. Çünkü böyle tahkikatın ciddiyetine 
inandığım yok. Arkasından bir mektup daha 
gelince; Sayın Reis o gün bir kısmını burada 
okumuşlar, kararın metninde. Şöyle bir cevap 
arz ettim : Bakalım bu cevabı Adalet Partili 
arkadaşlarımız haksız bulacaklar mı? Başkan
lık Divanı adına Sayın Reis burada okudu
ğunu sadece kendi fikri olarak söyleseydi, ta
biî okadar ağırlığı olmazdı. Başkanlık Divanı 
gibi muhtelif partilerin üyelerini ihtiva eden bir 
muhterem heyetin etiketi yapıştırılınca, âdeta 
kaziyei muhkeme gibi kabul edilir zanniyle 
okunmuş olacak. 

Ne demiş Bölükbaşi; Sayın Bölükbaşı diyor 
buradaki açıklamasında Sayın Başkan 11 Ni
san 1966 tarihli ve Millet Meclisi Başkanlığını 
muhatap tutan cevabımız. - Dikkat buyurunuz 
İdare Âmirini muhatap tutmuyorum - Başında 
bir cümle vardı ya, «Başvekil şöyle dedi, böyle 
oldu falan», onu geçmişler, Meclisin S2S bantla
rında değişiklik yapıldığı hususu, 6 Mart 1966 
tarihinde tarafımızdan Meclis kürsüsünde ifade 
edilmiştir : «İktidarı müşkül durumdan kur
tarmak amacı ile girişilen bu hâzin teşebbüsün 
tek başına bir Adalet Partili İdare Âmirine 
tevdi edilmesi, kanaatimizce müdafaası müm
kün ve salim bir yol değildir.» Gayet nazik, ar
kadaşlar. «Tahkikatın tarafsızlığından şüphe 
edilmiyecek bir heyet marifeti ile yapılmasını, 
bu takdirde istenilen bilgileri verebileceğimi 
saygı ile arz ederim», şeklinde beyanda bulun
muştur, diyor Başkanlık Divanı adına Sayın 
Bozbeyli. 

Şimdi arkadaşlar, direniyor Başkan. Yahu 
dediği doğru, Başvekilin sözleri üzerine, bantta 
tahrifat yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Doğru, 
yanlış. Bunu adalet Partili bir İdare Âmirine 
tahkikatın verilmesinde ısrar edersen ister is
temez birtakım şüphelere, itham olmasa bile, 
Şu Meclisin araştırılması hâdisesinde tatbik edi
len usulü, tatbik edelim de, bir A. P. li İdare 
Âmiri, bir C. H. P. li, faraza bir Y. T. P. li ol
sun da her türlü şüphe ortadan kalksın de
seydi, Bölükbaşı elinde ne bilgi varsa, dilinde 
ve idrâkinde ne varsa emrinize vermeye hazır
dı. Ne diyor bana? Sonra bir mektup yazıyor. 
«Neticede» diyor, «karara:» diyor, «tarafsızlı
ğından şüphe edilemiyecek Başkanlık Divanı 
varacaktır» diyor. Ben demin arz ettim. Tah-
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kikatı Öyle birisi yapar ki, tarafsızlığından 
şüphe cdilemiyceck olan Temyiz Mahkemesi de 
hakikati bulamıyabilir. Delil toplama safhası. 
Ne tahkikat yapılmış? Hiç. Burada söylenen bir 
söz banttan çıkarılmış, deniyor. Buımn tahki
katı evvelâ burada bulunanları, muhtelif parti
lerden mebusları, gazetecileri, dinlemekle olur. 
Ben böyle bir dinleme yoluna gidildiğini hiç 
öğrenmedim, duymadım. Varsa dosyalarında 
öğreneyim. Hiç bu yola gidilmiyor. Onun üze
rine arkadaşlar, 6 Martta Meclis kürsüsünde bu 
gerçekleri açıklıyan mantığı şahit göstererek, 
muallâkta kalan bir «seçimi yenileme» lâfı üze
rine, kıyamet derecesini bulan bu tezahürat ol
mazdı. Bu da gösteriyor ki, «seçimleri yenile

riz» veya «ycnlliyelim» şeklinde, bir meydan oku
yuş var diye burada zikrediyoruz. Müsaade 
buyurursanız, onu da zabıttan dkuyayım, 1.26 ncı 
sayfasında «söyliycyim arkadaşlar. Meclisin 
yırtılarak elimize gelmiş zaptı. Burada umumi 
bir cümle söyleniyor : «Anayasaya göre seçim
li yenilemek hakkını her zaman haizsiniz.» Şey 
yok, yani ses, tezahürat, bir şey yok. Bir - iki 
kişinin bravo sesi, alkış burada,. Arkasın
dan, «secimi yenilemek» kelimesi ve kıyamet 
kopuyor. Eğer seçimi yenileyelim, diye bir 
teklif bahis konusu olmasa idi, daha evvel 
gecen yenilemek kelimesi karşısında susanlar 
bu alkışı koparmazlardı arkadaşlar. Hepiniz 
dinlediniz, bantın üzerinde bey1 e bir tahrif 
yapılmıştır, insan bazan bin şahide itibar et
mez de, mantığın şahadetine itibar eder. Haydi 
buna itibar etmemişler, bunu nazara alma
mışlar. Ondan sonra arkadaşlar... (Â. P. sı
ralarından «Sos montajını siz yapmışsmıdır:> 
sesleri.) Müsaade buyurursanız, yani «bantın 
üzerinde ses montajını siz yaptınız» derseniz, 
Pazar günü üç arkadaş getirdi, ben de burada 
konuştum, bizim böyle teknik servislerimiz 
yoktur. Sizin bu iddianızı çürütecek başka 
^bir resmî vesika vardır. Yani muhtemel bir 
çürük kapı diye zorlamak istediğiniz yer
de, enkaz altında kalmanızı mukadder kılan 
vesika var. Şimdi arkadaşlar, derhal Grup 
Başkanvekili arkadaşa dedim, bir yazı yazı
nız. Ben. biliyorum hâdiselerin nasıl inkişaf 
edeceğini. Diyeceksiniz ki, nerden biliyorsunuz, 
ehli keramet misin? Bonem başımdan çok şey 
geçti. Basından çok şey göçenler kolay inana
mazlar. Bilmem şimdi bahar havası içinde bu

lunan inönü, kolay inanıyor mu, inanmıyor 
mu? Bilmem ama, benim başımdan çok geçti, 
kolay inanamıyorum. 

Gün oldu bu memlekette, mahkeme dosyası 
ile sabittir arkadaşlar, Bölükbaşı'nın konuşma
sını ihtiva eden ses bantı ortadan kaldırıldı. 
Gün oldu Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
«Zindanda bulunan bir lider mahkûm edilsin» 
diye, tahkikat dosyasında bulunan, «telden alın
mıştır» diyen ve gerçeği ifade eden Meclis 
zaptı dosyadan çıkarıldı ve buna da kim şaha
det etti, bilir imciniz? Dosyadan çıkarıldığına, 
zannederim, Muhlis Tümay idi, namuslu bir 
adam, komisyonum başkanı idi. Ben başa çok 
şeyler gedeceğini bildiğim için, Muammer Ala-
kant, şimdi bilmiyorum nerede, Adalet Partisin
de mi? Çok yer değiştirdiği için yerini tâ
yin edemiyorum. Onu da yanıma şahidi, adil ola
rak aldım. Yukarı kütüphaneye çıktım, Muh
lis Tümay'a dedim k i ; «Siz namuslu bir adamsı
nız» hakkı, hürriyeti haykıran insanları Mani
sa'da mahkûm ettirmek istedikleri zaman, Ağır 
Ceza Reisi olarak o devirde beract 'kararı çek
miş adamsınız. Sizin geçmişinize, şerefinize, 
her türlü sahtekârlık ihtimalini ortadan kaldır
mak yaraşır. Açın şu deryayı. Açtı. Ne yazı
yor? Sesten, telden alınmıştır. Muhtevasını da 
görüyorsunuz. ıBirgün bu zabıt kaybolabilir, 
dikkatinizi çekiyorum, Muammer Bey sen de 
şaıh'tsin dedim. Arkadaşlar; bu bile Dölüfcba-
şı'yı mahkûm ettirmek için dosyadan kaldırıldı. 
Fakat Muhlis Tümay'm namusunu yıkmaya 
hiçbir kuvvet yetmedi, o hakikati söyl.edi. Bü
tün bunlar başından gcc,en bir insanın, tedbirli 
olmasını çıok görmeyin arkadaşlar. «Gülme kam
çıma gelir başına» Krezüs ateşte yanarken So-
km'u hatırlamıştı. Marifet ateşe düşmeden So-
lun»un sözüne uymak. En kudretli olanlar bir-
g'dıı çarkın altına düşüyor. 21 Şuıbat .1958 de 
içimi 4 saat döktüm Meclis kürsüsünde, dö
ner bu şah saltanat kimseye kalmaz. Darılma
sın İsmet Paşa. Düştüğü zaman başından geçen
leri bir düşünün. Elini öpmek için 'kuyruğa 
girenler, yüzbinlerce hakaret etti. 

Gelin öyle bir nizam kuralım ki, arkadaşlar 
dedim, gelen istediğini yapacağı havası içinde 
'bulunmasın, Giden de zulüm göreceğim, başı
ma şu geloeik demesin. Ben bunu beni zindana 
gönderen bir iktidara halisane bir tavsiye 



M. Meclisi B : 17 12 . 12 . 1966 O : 1 

olarak yaptım ve birçok talihsiz insanların da 
felâketini ifade eden, hatırlatan cümleler var
dı. Tarihi de 21 Şubat 1958 dir. 

Arkadaşlar; Grup Başkanlığı derhal yaşadı. 
«Sayın Başbakanın seçimlerle, rejimle alâkalı 
konıtşmamnın tutanağının tasdikli bir suretinin 
verilmesini rica ederiz» dedi. 'Meclis Başkan
lığına. Tutanak Müdürü de zannederim hak
kın rahmetine kavuşmuş. Allah gani gani rah
met eylesin. Okuyorum. 

«T. B. M. Medisi Genel Sekreterliği Tuta
nak Müdürlüğü Sayı : 586 Tarih 9 Mart 1966. 
Genel Sekreterliğe Jlgi : Başkanlığa hitaben 
yazılan ve tarafınızdan havale buyurulan 563 
sayılı ve 9 Mart tarihli yazı - bahsettiği nu
mara, tarih, .bizim yazının tarihi ve numarası-
dır - Sayın Barbakanın Bütçe görüşmeleri so
nunda yaptığı konuşmanın (rejim buhranı, ted-
ıbirleri ve seçimlerin yenilenmesi) konulariyle 
ilgili kısmını içine alan 8 sayfalık tutanak, ses 
alma cihazı ile karşılattırılmış ve tasdikli bir 
sureti sunulmuştur, arz ederim. Salih Onar, Tu
tanak Müdürü.» Bahsettiği vesika .bendedir ar
kadaşlar. Fotokopisi var. Bir söz vardır; gi
dip gelmemek, gelip görmemek var, derler. Bu
gün sağız, yarın ne olacağımız bilinmez, tari
he geçisin. Ben Yüksek Başkanlığa, tahrifa
tın nasıl yapıldığını gösteren ve bana verilen, 
ses bandı ile karşılaştırılmış tasdikli tutanağın 
ikinci sayfasının fotokopisi ile şu Tutanak Mü
dürünün Genel Sekreterliğe hitaben yazdığı ya
zının fotokopisini takdim ediyorum, ben ölür
sem, belki benimle beraıber kaybolur. Hakikat 
gizli kalmasın. .Meclisin arşivinde bulunsun. 
Kurulacak Heyete verilsin. Sayın Reis, Buyu
run. 

BAŞKAN — Sayın Bölül-dbaşı Kâtibe ve
riniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar; bana verilen tasdiklide, hem «se
çimleri yenileriz» sözünün yerini, «secimden 
yenilemek» almış hem de benim 6 Ma:tta bu
rada yaptığım mant.ki tahlillere göre alkışla
rın dozu değişmiş. Ben ne diyorum? «Yükscik 
HoyctinJz seçimleri yenilemek hakkını haiz
dir» demiş Başvekil iki tane el, iki tane bravo 
arkasından «Seçimleri yenilemek», kıyamet 
kopmuş. Bu mantıksızlığı biraz evvel zabıtta 
okuduğum üzere belirtmişim. Biz tasdikli bir 

suret isteyince, bu işin erkânı harelerinin • aklı 
bu kadar ermiş, yahut demişler, bu alkışlar, 
şiddetli alkışlar muallâkta kalıyor, aleyhimize 
mantıki bir delil olur. Başbakanın, «seçimleri 
yenilemek hakkını Yüce Heyetiniz hakdir» 
dedi ve sonunda büyük bir tezahürat ulmryan 
cümlenin arkasına, (A. P. sıralarından şiddetli 
alkışlar, bravo sesleri) yerleştirelim demişler. 
Birinciye burada başlamışlar, tahrifata. Ba
kıyorsunuz; «Muhterem Heyetiniz Anayasaya 
göre seçimleri yonilcınek hakkını her zaman 
haizidir.» (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar, 
bravo sesleri), «Seçimi yenilemek A. P. sıra
larından alkışlar, bravo sesleri. Nasrettin Ho
canın hikâyesini bilirisiniz, ekmekçiden para
yı almış, ondan sonra vermiş, giderken «ver
medin bir daha ver» demiş. Gitmiş şekerciden 
almış. «Hoca efendi parayı vermedin», «ver
dim» deyince «affedersiniz. Hoca efendi» de
miş. O zaman demiş ki «Alla'hmı sen bu işin 
doğrusunu biliyorsun ya. Ekmekçiden al şe
kerciye ver» demiş. Bunlar da böyle yapmışlar. 
Ekmekçiden alıp, şekerciye verecek bir Ilaz-
roti Allalım mevcudiyetini düşünmemişler. 

Ondan sonra arkadaşlar, ben delilsiz, mes
netsiz, hiçbir şey hayatımda söylemiş değilim. 
Kanaatlerimde yanılabilirim o ayrı bir mesele. 
Yanılmayan bir Allah. Arkadaşlar bilirler, Par
lâmentonun önüne 10 dakika çıkacaksanız, 10 
gün kütüphaneden çıkmıyacaksınız. Başka tür
lüsü, Parlâmentoda vazife görmek olmaz. Kah
vehaneye devam etmek olur. Ben bu iddiayı 
^ortaya atacağım peşine düşmiyeceğim. Delil
siz, mesnetsiz lâf süyliyoceğim. Sebep ne1? Der-
ıhal bir arkadaşı vazifelendirdim. Dedim, TRT 
Bütçe Müzakereleri esnasında Başbaka
nın ve Grup sözcülerinin konuşmalarını 
bantla tcsıbit ediyor ve ona göre neşriyat ya
pıyor. Telhis de etse, şu TRT yi bir yoklayın 
bakalım sahtekânlığı ortaya çıkaracak, bir 
ipucu acaba oradan elde edebilir miyiz? Vazi
feli arkadaşımız gitmiştir, müracaat etmiştir. 
Bant çalınmış, Hakikaten «Seçimieri yenileriz» 
O zaman zannederim bir yazı yazıldı hatırım
da kaldığına göre. Resmen TRT den bu ban
dın bir kopyası istendi. Hr/:tâ mahkemeye mü
racaat edin, tesbiti delâil yaptırın, dedim. Bil
miyorum arkadaşlar o zaman bu tesbiti dclâ-
ili yaptırdılar «m? İşittiğime göre, bu tesbiti 
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dclâile hâkim yanaşmamış (dediler Ibana. Me
sele TRT Genel Müdüıüne intikal ediyor, bi
zim hir suret istememiz üzerine. O 'bandı din
lememi], yalnız dinliyen arkadaşlarına sor
muş. Demişler ki, «seçimi yenileriz» sözü bant
ta mevcuttur. Arkadaşımıza verdiği cevap; 
ben bu 'bendi şu zarfın içine koyuyorum, ka
patıyorum, mühüriüyorum, imzalatıyorum, ne 
ise. Meclis Riyaset Divanı ıbenden istediği tak
dirde o zaman veririm. Parti kanalı ile vere
mem demiş. 

Arkadaşlar Sayın Ferruh Bozbeyli, Adalet 
Partili İdare Amiriyle tahkikatı yürütmek 
mevzuunda inat edince, Bölükbaşı artık yazış
maya lüzum görmedi. Münasip bir zamanda 
meseleyi Meclis kürsüsüne getiriniz. 

Ondan sonra Memduh Erdemir arkadaşı
mız, benim biraz evvel Sayın Başkanımızın bu
rada okuduğu Riyaset Divanı kararında adı ge
çen 11 Nisan 1966 tarihli mektubundan sonra 
Meclis Başkanlığına 'bir takrir verrek Başba
kanın konuşmasını ihtiva eden 'bandın, bütçe 
müzakereleri esnasında Hükümetin ve grup 
sözcülerinin konuşmalarını TRT teibit ettiği 
için, TRT de bulunacağını, Ibu bandın istenme
sini talebotmiş. Tabiî »bu talep dosyaya gir
miş. E 'dosya yalnız Reisin elinde değil ya, 
kim bilir kaç kişi gördü?. 

Ben sahtekârlığı Ferruh Bozbeyli yaptırdı 
diye bir şey söylemedim ve 'böyle hir şeyi ak
lımdan geçirmedim. Yakıştırmadım. Belki baş
kalarından şüphe ettim ama, Ferruh Bozbeyli 
için böyle bir şüphe içimden geçmedi. Ben sa
dece onun tutumundan şikâyet ettim, af bu
yursunlar. 

Memduh Erdemir, Iböyle hir takriri verince, 
TRT deki bandı istemek zaruret haline geli
yor. İstemedi mi suçluluğu kabul edecektir. 
Alâkalılar diyorlar ki, TRT den band gelirse, 
tabiî benim aklî istidlalim 'bu karşılaştırılırsa, 
sahtakârlık ortaya çıkacak. O halde ne yapa
lım? Henüz Meclis zalbutları basılmamış, arkadaş
ları vazifelendirdim, tahkik ettiler, hatırım
da yanlış kalmadı ise, 11 Mayıs 1966 da mat-
Ibaaya gönderilmiş. İşte TRT den gelecek ban
dın bübün gerçelklori orbaya çıkaracağını anlı-
yanlar, - tâbir caizse - ikinci bir talhrife, ger
çeğe rücua karar vermişler, böylelikle kendi
lerini kurtaracaklarını zanetmişlerdir. Bazan 

bir şey olur, «yahu öyle n'otice vereceğini bil
mez mi, 'bir adam?» Bilse herkes başına felâket-
getirir mi? Öyle politikacılar var ki, tuttuğu 
yolun kendisini cennete götüreceği kanaati için
dedir. Fakat o yolun üç gün sonra vereceği ne
ticeyi düşünemediği için, siyasette hayatları
nı vermişlerdir. 

Bizim yazı üzerine, 9 Martta verilen tuta
nağı galiba unutmuşlar veyahutta o günden 
bugüne helki Bölükbaşı kaybetti diye düşün
müşler. Hakikaten Başkanlığın bu işi neticeye 
bağlamak istediğini öğrenince, ıbcriim kü
tüphane çok geniştir - evin her odası bir kü
tüphane - bir gece saibaha kadar aradım, tam 
8,30 da gönderilen tastikli zaptı buldum. Ben 
de Arşimot gibi bağırdım: Buldum. 

Arkadaşlar, orada gördük ki, «tseçimıleri 
yenilemek» duruyor, tahrif edilmiş bant da du
ruyor, aslî delil duruyor. Bizim Sayın Başkanı
mız, Adalet Partili İdare Âmirini bu işe tah
kik memuru yapmakta ısny ettiği içindir ki, 
topladıkları delilde TRT den gelen bantla, son-
tojladıkları delilde TRT den gelen bantla, sonra
dan bir daha tahrif edilmiş bandı Meclisin basılmış 
tutanağiyle karşılaştırmak. Dinlemişler, iki kere 
'İki dört giıbi uyuyor. Hiçbir başka ihtimali dü
şünmeden bizi adeta yalancı, müfteri durumu
na düşürecek bir de kararı kaleme almışlar. 
Şimdi diyecekler ki, bu kararın kaleme alın
masında bilmem Halk Partili de var, Y. T. P. 
li de var. Arkadaşlar isterse benim partimden 
olsun, yanılan Bağdat'tan döner. Benim par
time mensup bir insan benim gördüğüm bir in
celiği görememiş, itiraz edememişse bunun ku
suru bana ait değil partime de ailt değil. 

Ahmet Bilgin benim 20 senelik arkadaşım
dır. Vazifesine taallûk eden işlerde bir tok ke
lime söylemediğimi arkadaşlar bilirler. Bize 
söz ver, bize şu muameleyi yap. Tenozızül et
mem, konuşmam. Ahmet Bilgin başıka yerine 
itiraz etmiş, işin hu tarafına itiraz et
memiş bilmiyor ki, itiraız etsin. Eğer 
tahkikat bu seyre sevk edilmemiş olsa ve bun
dan dolayı Reisin mesuliyeti olsa, Reis de pek 
suçlu sayılamaz. Bir TRT den, bir de Meclisten 
<bant getiriyorlar, resmî zabıtla karşılaştırıyor
lar, aynı. Ama Bölükbaşı'ya verilen 9 Mart 
tarihli, tasdikli zabıt hafızalarından silinmiş. 
Binlerce kâğıt geliyor, geçiyor, Reisin hafızası 

— 534 — 



M. Meclisi B : 17 12 . 12 . 1966 O : 1 

şey midir yani, hepsini zapetsin de günü günü
ne hatırlasın? Benim hafızam kuvvetli derler, 
zaman zaman unutuyorum, artık ihtiyarladık 
diyorum, arkadaşlar. 

Şimdi arkadaşlar, tahrifat ve sahteikârlık 
vâkıdir; faili Ali'dir, Veli'dir diyecek durum
da değilim. Yalnız işin bu safhaya dökülmesi
nin en büyük günahı, benim uyarmama rağmen 
Adalet Partili tdare Âmirini bu işin tahkik 
memuru yapmakta sayın arkadaşımın ısrar et
miş olmasıdır. Eğer bir tarafsız heyet kurulsa 
idi, belki o zaman benim vereceğim şeyler, şu 
zabıtlar, fotokopisini verdiğim şeyler ve bir 
de TRT den getirilecek bant karşısında sahte
kârlık ve oyun bir kaziyei mühkemeyi de geçip 
de, bir mantıki delil olarak ortaya çıkacaktı. 
Bu yolu tutmadılar, kendileri de üzüldüler, 
bizi de üzdüler. A.P. Grupuıbundan bir tek 
adamın belki de alâkası, yoktur, bilmem belki 
»vardır. Biz bu memlekette ne garip şeyler gö
rüyoruz, iki tane daktilo makinası için, muha
lefetten hiç kimseye haber verilmeden sabaha 
kadar Meclisin araştırıldığını görüyoruz. Geç
mişte de gördüklerimiz var birtakım şüpheler 
içimizde olabilir ama, bu şüpheleri muayyen bir 
insanın şahsına izafe edip de, onu lekelemeyi 
de hiçbir zaman düşünmeyiz, işin esası bu. 

Gelelim Sayın İsmail Hakkı Yıldırım arka
daşımızın, yıldırım sureti ile, hukukçu mantığı 
ile söylediği bâzı hususlara: «Bu mesele Mec
lisin itibarını, birçok vazifelinin de şeref» ve 
haysiyetini, üstü kapalı da olsa itham altında, 
şaibe altında bulunduruyor. Neden bir tahki
kat istemekte geciktiniz? diyen arkadaşım ne 
ızaman tahkikat önergesi veriyor bilir misiniz? 
Bölükbaşı'nın şuraya gelipte «beş dakikada 
sahtekârlığı ispat edeceğim, bana ruhsat verin» 
diye Reisten ricada bulunduğu ve basın top
lantısında da meseleyi Meclise getireceğim, ger
çekleri ortaya koyacağım, dediğim gün. E, bu 
ıkadar hassas idi yüreğiniz de 9, aydan beri sü
rüncemede kamıış şu tahkikatı tahrik etmek 
için, Hukukçu ismail HaJkkı Yıldırım arkada
şım, eski cephe arkadaşım neden zatıâliniz bir 
takrir vermeyi düşünmediniz de, af buyurun, 
bâzılarının aklına «yavuz hırsız, ev sahibini 
.bastırır» sözünü getirecek şekilde benim basın 
toplantısı yaptığım gün mü bunu getirdi? (M. P. 
Biralarından alkışlar, bravo sesleri). 

MEHMET ERSOY (Kütahya) — ilk günü 
verdim Sayın Bölükbaşı. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, müdahale etme
yin lütfen. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA OS
MAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — ismail Hak
kı Beyinkini söylüyorum, sizinkinden haberim. 
yok. Okundu mu beyefendinin ki sizinlkini bil
miyorum. 

MEHMET ERSOY (Kütahya) — İlk günü 
verildi. Başkanlığa, tahkikat açılması için ilk 
gününde önerge verdim. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, müdahale etme
yiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, Adana'da dinlenmeye gitmiştim, 
Fakat rahatımı bırakmadınız. Siz getirdiniz, 
kârlı çıkıp çıkmıyacağınızı siz hesabedin. (A.P. 
sıralarından, «'kış ortasında mı yaylaya git
tin» sesleri) Neden?. Kış ortasında yaylaya gi
dilmez mi? «Karlar içinde nevbaharam ben» 
Kışın da yaylaya gidilir. Gidin İsviçre'ye, 
kışın çıkarlar dağlara kayarlar, eğlenirler. 

BAŞKAN — Sayın Kalaycı rica ederim, 
(A. P. sıralarından gülüşmeler). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bu 
takdir meselesi, işin esasını bırakıp da yosuna 
sarılır gibi, AdanaVa gidiş mevsimi üzerinde 
durulmasını ben ciddî telâkki etmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın • Bölükbaşı, önerge ile 
ilgisi yok efendim bunun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
yaylaya giderim, her yere giderim, şunu da 
bilin ki, yaşadığım müddetçe şu değişmiyen 
zihniyetinizin, icraatınızın daima karşısında
yım. (Millet Partisi sıralarından «bravo» ses
leri) 

Ne ise sıkıştırlar mı «Millet» diyorlar, yahu 
millet şu sahtekârlığı yapanlardan haberdar 
mıdır, biliyor mu, bunlara vekâlet mi verdi? 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, lütfen öner
ge dâhilinde görüşünüz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mil
let namuslu yoldan bana hizmet edilir, ka
naati ile vermiştir. Şu partiden, bu parti
den iki tane sütsüz çıktıysa, milletin ica
zeti mi vardır, sütsüzlük icra etmesin?.. 

MEHMET NECATI KALAYCI (Konya) 
— Kimseyi itham etmeyiniz. 
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BAŞKAN — Sayın Kalaycı, çok rica ede
rim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şu Mil
leti karıştırmayın bu işe. (A. P. sıralarından 
«itham etmeykıiz»scsi) İtham etmiyorum, man
tıkî tahliller yapıyorum. 

Ferruh Bozbeyli'ye (telgraf çekilmiş. Çekildi 
evet. Adana'dan ben çektim. Gece telefon ettim 
evine, Mecliste böyle bir hadise olmuş dediler, 
arkadaşlar aradı dediler, telefon ettim. Anlat
tılar, yarın ısalbaıh hareket ediyorum dedim. Ve 
sabahleyin de şu telgrafı çektim. Ben bu tel
grafı çektim, imza benimdir. Ben bu telgrafla 
ilzam edilirim. Basın bültenini Osman Bölük-
başı yazdırmamıştır. Hangi memur yazdırdı, kim 
yazdırdı, kabahati var mı, yok mu? Onu aranız
da paylaşın. Ben telgraf çektim, telgrafım ve
rilmiştir. Sayın Ferruh Bozbeyli, Millet Meclisi 
Başkanı Ankara. 24 Kasım 1966... 

MEHMET NECATİ KALAYCI (Konya) — 
Yanlış efendim, «Millet Partisi Başkanı» diye 
hitabediyor. 

BAŞKAN — Yanlış dahi okusa müdahale size 
gerekmez. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şimdi 
herhalde arkadaşlar kasta makrun olduğunu id
dia etmez. Zararı yok, arkadaşım zapta yanlış 
geçmesin demiş, ben de düzelteyim. Telgraf şöy
ledir : «Sayın Ferruh Bozbeyli, Millet Meclisi 
Başkanı Ankara.» Söylediğim sözlerin size en 
tesir eden tarafı burası anlaşılıyor. (Gülüşmeler) 

«Meclis sos bantlarında değişiklik yapılarak, 
Başbakanın «seçimi yenileriz» sözünün bertaraf 
edildiğini 6 Mart 1966 tarihinde Meclis kürsü
sünde ifade etmiştim. İktidarı müşkül bir du
rumdan kurtarmak amacı ile girişilen bu hazin 
teşebbüsün tahkiki hususunu Meclisin aranması 
veya basılması hâdisesinin kahramanı olan bir 
A. P. li bir idare âmirine tevdi etmenizin, mü
dafaası mümkün ve salim bir yol olmadığı ve 
tarafsızlığından şüphe edilmiyecek bir heyet ma
rifeti ile tahkikat yaptırıldığı takdirde, istenilen 
bilgileri verebileceğimi 11 Nisan 1966 tarihli 
mektubum ile size bildirmiştim. Bu haklı talebi
mi nazara almamakta ısrar edişiniz tarafsız bir 
zihniyetle hareket etmediğinizin açık bir delilini 
teşkil etmiştir.» 

Arkadaşlar, bir hukukçuya • en salim yolu 

gösteriyorsunuz, direniyor hayır diyor. Bu, ta
rafsız olmadığı intibaını uyandırmaz mı! Bu in
tiba bende uyandı demek, hakaret midir, söv
me midir arkadaşlar? ila.. Gayet normal bir şey. 
«Dün Mecliste bulunmadığım bir zamanda kür
süde açıkladığınız ve benim gibi şerefli bir in
sanı yalancı göstermeye yeltenen Başbakanın o 
günkü konuşmasını dinliycnlerJn şahadetini ih
tiva etmiyen ve elimdeki diğer delilleri görme
den hükme varan, sözde tahkikatın sonucu yu
karıda belirttiğim zihniyetinizin ibret verici bir 
tezahürü olmuştur.» Başından beri ne diyorum? 
Başkan yanlış yol tuttuğu içindir ki, bu netice 
doğmuştur, hakikat meydana çıkmamıştır, ben 
do töhmet altında kalmışımdır, burada okunan 
Başkanlık Divanı kararı ile eliyorum. Aynı şeyi 
ifade etmişim. 

Efendim, Meclis memurları töhmet altında 
kalıyormuş. Vallahi bunu Meclis memurları mı 
yaptı, başka birisi mi yaptı? Orasını ben bilmem. 
Sonra bilirsiniz, İttihat ve Terakki Meclisinde 
bir hadise vardır; affınıza sığınarak anlatayım: 
Adamın birisi demiş ki, burada bulunanların 
yüzde doksanı merkeptir demiş.- Af buyurun. 
Herkes pür hiddet.. İsmini söylomiycceğim, bir 
heca köşeye çekilmiş kıs kıs gülüyor. Demişler, 
Sen niye kızmıyorsun? «ben ne kızacağım» demiş, 
«ben yüzde ona dâhilim!» Lâf mı? Mecliste bir 
tahrifat olmuş, ne diye herkes kendisine almsm. 
«Ben yapmadım, ismim de söylenmedi yarası 
olan gocunur» der. O kadar-Meclis memurlarının 
hepsini huzursuz edecek, bizar edecek bir mesele 
teşkil etmez. Bu memlekette kalkıp, Parlâmento
yu bile itham ediyorlar, neler söylüyorlar bili
yorsunuz. Ha... 9 ay bunların huzursuz kalma
sını bekliyen Saym Başkan, müsaade eden Sa
yın Balkan, kendi yanlış tr/mmu ile, şu IVjliik-
başrnm Adana'da olduğunu biliyordu, şöyle beş 
on gün ,saıbırlı o.ba da, ben burada 'bulunduğum 
zaman meseleyi getirce, bir de k muuna mıkCını 
verse idi, şeklin siperine sığınıp meseleyi ka
patmak yoluna gitmese idi, belki şunlara lüzum 
kalmaz, hepinizin vicdanı o zaman aydınlanırdı. 
Evet benim vaktiyle, İsmet Paşa'ya söylenmiş 
bir sözüm var; Paşa dedim, «Bizim siyasi hayat
ta kurşunumuz insana göğsünden değer, biz kim
seyi arkadan vurmayız. Ne söylersek yüzüne 
söyleriz.» Ne olurdu nezaket gösterip 10 gün 
sonrayı bekleselerdi. Hattâ bu mesele konuşu-
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lacak, kendilerinin bulunmasını arzu ederim de
selerdi. Bu yüksek nezaketlerini de, siyasi ha
yatımın kıymetli bir hâtırası olarak saklardım. 
Ne mâni var buna? 

Evet, Bölükbaşı yalan söylememiştir. Sadece 
mukaddes Meclis çatısı altında iktidar lelı'ne 
sahtekârlığa tenezzül edenleri teşhir ve tescil et
ti. İki kere iki dört gibi şu izahatım ve vesi
kalar muvacehesinde bu sahtekârlığın vâki ol
duğu meydana çıkmaktadır. Teşhir ve tescil 
ettim. Admı bilmem ama yapanların, adan 
meydana çıkarıp da başını ezmek Meclise dü
şer. Her şevden evvel de o Meclisin haysiyetine 
bckç'lik edecek olan Mccl'sin Başkanına diner. 
Tutumunuzun hesabını -millet ve Meclis önünde 
görmek, hakikatleri görmek, hakikatleri delille
riyle açıklamak vazifemi şüphesiz yerine getire
ceğim. 

Tutumunu-; re? Tahkikatı tabiî mecrasın
dan avırdmız, bir A.P. li İdare Âmirine bu 
işi havale etmekte ıs^ar ettiniz, uyarma!an
ınıza kulacınızı kapadınız. Tutumunuz bu. 
Sonulda da bizi yalancı durumuma, iftira et
miş adam durumuna dibüren b'r Ra~.ka.nlik Diva
nı kararı okudunuz. Bunun dışında Ferruh B^-
yin tutumu içine girecek bandı götürdü de 
odaT.nda tahrif ctfr'rd', f'lâna emir vcrd'rdi 
d'.ye b'r şey ne aklımdan r-eeti, ne de su a^-
da geç'yor. Tutumunuz dcd'C'm, o J V P . li İda
re Âmirine havalede ısrar rd;şiniz. İlk tahkika
tın Önemi mülvmd'r. Deliller toplanırken re
ler olur, neler o1 ur. Bunu hukukçular bilir. Bu 
bakım dr1 n s;z bütün bu işlerin bu hal" gelme
sine sebeboldırmz. Bu vebal -'nVn hesabını TTZ-
den sokarım ve gavot tabu bu hakkımdır. Bu
rada da soruyorum bu hesabı. 

Yn-dığırrm telgraf budur arkadaşlar. Ben 
Adana'dan telgrafı 'dikte ettirdim. B°ş tarafına 
şu^u yazın bunu yazın d've hiç k'msoyc bir 
tal'mat vermed'm. Telgrafımın me^ni budur. 
Adnan'da da basma verilmiştir. Ondan- sonra 
yapbğım^z ba'^n te-plantısmdı. bir de 421 nu
maralı tebliğde «Başka türlü bir hava>> diyo~\ 
Ben;m telgrafımdaki hava ile 421 sayılı bül-
•'ten'rrzdcki beyanlar arasında h:'çbir mahiyet 
farkı yok. Müsaade ederseniz okuvavım. Savın 
Başkanımız da hakkımda sahtekârlığı sen vap-
tm gibi bir düşüncenin Bölükbaşmm kafasın
dan geçmediğini tekrar tekrar- duymak su

retiyle, binde bir de olsa, hakkımda şüphe l.es-
liyccek insanların töhmetinden bir namuslu 
adamın şahadetiyle kurtulduğunun rahatlığını 
hissetsin. 

Osman Bölükbaşı'nın basın toplantısı : 2.5 
Kasım 1966 sayı : 421 

«Evvelki gün Millet Meclisinde, tarihî bir 
celse havası vermek gayesiyle nöbetçi Baş-
kajıvekili yerine bizzat çıkan Ferruh Boz-
beyli'nin Başkanlık Divanı adına yaptığı açık
lamada Orm-cı Bölükbaşı ı rn 6 Mart 1966 ta
rihinle Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, 
Başbakanın «Seçimi yan ileriz» sözünü bir basın 
toplantısında inkâr dtmeıi üzerine Başbakan-ın 
bu irikârma uygun olarak Meclis scı bandın
da ve doVns'ylc Meclis tutanağında, deği
şiklik ve tahrifat yapıldığı iddia<rrıın hakikatle 
hiçbir alâkası olmadığının cöede bir tahki
katla sabit olduğunu açıklama.0! ve böylece 
Böliikbaşı'yı yalancı mevkiim düşürmesi üze
rine, dün Adana'dan derhal Ankara'ya dönem 
O.Tman Bölükbaşı bugün Meclis B iskanının 
açıkladığı bu ithamı reldctmiş ve «Bölürjbaşı 
yalr.a söylemem>;tir. Sadece mukaddes Meclis 
çatısı altında iktidar leh'ne sahtekârlığa te
nezzül edenleri temhir ve tescil etmiştir. İşte delil
leri : Fotokopiler, tasdikli Mecl's r.abıtlan ve 
tahrif edilmiş ec3 bandının kopyası. Hakikatleri 
millete duyurmak, demokratik rei*mi yaşaıtma-
n~n ilk ve asgari r-ırt'd'.r. Demokratik rejim 
farilet ve ahlâk iikl'm'nlc y.^ar. Bunu ka
bul otnvyra mânevi karaborsacılar recime şa
hin cikar görün-.e'crde rejimin muhtemel ve 
mülLaikbcl fe!âkotbrin:n hazırlayıcısıdırlar. Ba
sının ve radyonun bizi suçlu yani ara yer ver
diği kadar anızımızdan dökülen namusun 
g*ir sesine de yer vereceklerini ümidetmekte-
yiz.» demiş, şunları ilâve etmiştir : 

«Meclis Başkanı Saym Ferr rh Bozbeyli 
iki gün evvel Mecliste bulunmadığım bir za
manı seçerek on ay sürüncemede bırakılmış 
sözde bir tahkikatın neticesini Meclise açık
lamış ve Mcc'is tutanaklarında tahrifat ya
pıldığı yolundaki iddil arımın gerçekle her 
hangi bir irtibatı olmadıkının katî olarak sa
bit olduğunu Başkanlık Divanı' adına ifade et
miştir. 

Gerçekle alâkası olnryan bir husus varsa 
o da Ferruh Bozobeyli'nin beni yalancı gös-
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termeye yeltenen ve üzerine Başkanlık Divanı 
gibi hürmete şayan bir etiket yapıştırdığı 
sözleridir. 

On ay sonra açıklanan bir neticeyi Mec-
. lise arz için seyahatten döneceğim bir günü 

tercih etmek inceliğini ve asaletini gösterse-
lerdi ve bana da kürsüden cevap vermek im
kânını verselerdi kendileri hiç olmazsa ma
nen suçlu mevkiine düşecekler fakat Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında faili meçhul t>ir 
sahtekârlığın mahiyeti anlaşılacak, Bozbeyli 
ve benzerlerinden yüzbin kere daha fazla şe
ref ve dürüstlük imtihanı geçirmiş Bölükbaşı 
gibi bir insanı yalancı göstermek gayreti if
lâs edecekti.» 

Manen suçlu mevkiine düşerdi yani, tut
tuğun yol icabı hakikat meydana çıkmadı, 
bu kadar teşevvüşe sebeboldu. Mânevi tarafı 
bu. Yoksa kendisi yaptı diyen yok. 

«Şimdilik bu sözde tahkikata ve onu nor
mal olmıyan yollara sevk etmenin vebal ve 
günahını omuzlarında taşıyan Bozbeyli'ye mil
let önünde delil ve vesikalarla cevap veriyo
rum. Bir müddet sonra da Meclis kürsüsün
de sahtekârlığın hesabını göreceğim. Ve bu 
mukaddes Meclis çatısı 'altında böyle lbir ha
rekete cüret edenler için 'bir zamanlar Büyük 
Millet Meclisinin bir dâhiliye vekilinin gece 
yarısından sonra 'bir A. P. li İdare Âmirine 
yaptığı telkin üzerine aranması veya basılması 
hâdisesi üzerine «Bu gece e^kiyanm ne yapa
cağını bilomeyiz» diye İnönü'nün (söylediği sö
zü hafızalarda canlandıracağım ve bu sözleri 
söyliycnlcrlc aralarında esmeye foaşlıyan ve 
'hangi hesap ve mülâhazalardan mülhem oldu
ğunu henüz 'birçoklarının anlamadığı 'bahar ha
vasından aldığı cüretle o gün Mecliste Millet 
Partisine ve şerefli temsilcilerine tecavüz eden 
A. P. lilerin durumunu milletin ibret nazarına 
sereceğim.» 

Meclis 'basıldı arkadaşlar, darılmasın Halk
çı dostlar. Bölükbaşı bunu ayıpladı filân etti 
ama «Bu gece eşkiyanın ne yapacağı belli ol
maz diye» bir söz de söylemedik. 

BAŞKAN —• Sayın Bölükbaşı, bir dakika
nızı rica edeceğim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şim
di bahar havası estiğine göre İnönü'mün evvel 
eşkiya dedikleri şimdi evliya olmuş. Doğru ise 

bunların evliya oldukları, biz de biat edelim. 
BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, bir dakika

nızı rica edeceğim. 
Muhterem arakadaşlarım, Sayın Bölükbaşı'-

nın konuşması 'bitinceye kadar Yüce Meclisin 
devamı hususunu oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler... (A. P. sıralarından müdahaleler, «va
kit doldu» sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Üzül
meyin çok sürmez, çabuk 'bitiririm. 

BAŞKAN — Babul edenleri zaten saydım, 
kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bölükbaşı sizden de istirhamım lüt
fen konuyu iyice kavrıyalım. Bir Meclis araş
tırması açılıp açılmaması hususunda tartışma 
yapılıyor. Lütfen müzakereyi bu istikamet için
de mütalâa ediniz. Çok rica ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
Beyefendi 'basma verilmiş bir bültenin içerisin
de Sayın Ferruh Bozbeyli'nin veya onun has
sasiyeti namına konuşan arkadaşımız İsmail 
Hakkı Yıldırım'm hangi cümlelerden alındığı
nı kestirip nereden bulunduğunu tesbit müm
kün olmadığı için okuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Meclis araş
tırması için bir komisyon kurulup kurulmama
sı Yüce Meclisçe müzakere ediliyor. Lütfedin 
o noktaya inhisar ettiriniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Böy
lece Mecliste Millet Partisine yapılan ağır te
cavüz karşısında kendisine müdafaa hakkı ve-
rilmiyen arkadaşımızın, Meclis tutanaklarının 
ve muhalefetin emniyeti namına yalnız bırak
mamak vazifelerini unutanların millet tara
fından (teşhis edilmesine yardımcı olacağım. 

Gelelim hâdisenin içyüzüne: 

Meclis ses bandında ve 'buna göre hazırla
nan Meclis tutanağında iki defa tahrifat ya
pılmıştır. Biraz evvel arz ettim üçüncüyü de 
sonradan tesbit ettim. Bizi suçlamaya kalkışan 
Meclis Başkanı ile hemfikirleri bunu tesbit 
etmek dirayetini veya niyetini göstermemişler
dir işte delilleri: 

1966 Bütçe müzakerelerinde Meclis kürsü
sünde («Seçimi yenileriz» sözünü Başibakan 
muhalefete karşı 'bir nümayiş havası ve bir 
kuvvet 'gösterisi halinde söylemiş ve A. P. 
Grupunun coşkun tezahüratı ile karşılanmış-
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tır. Barbakanın bu sözünü ve iktidarın zihni
yet ve icraatını nazara alan Millet Partisi Mec
lis Grupu, Millet Meclisi seçimlerinin yenilen
mesi için bir takrir vereceğini ilân edince, Mec
lisin ses bandında «Seçimi yenileriz»' kelimeleri 
bir ses montajı olarak «seçimi yenileriz» sözü 
çıkarılmış ve yerine Başbakanın başka bir 
cümlesi içinde geçen «Seçimi yenilcmdk» keli
meleri ıbir ses montajı olarak yerleştirOlmiştir. 
Bu değiştirilmiş Meclûs bandının bir kopyası ar
kadaşımız. Faruk Önder ve Memduh Erdemıir 
tarafından derhal temin edilmiş ve Meclis band-
larında tahrifat yapıldığı 'iddiamızı açıkladı
ğımız 6 Mart 1966 günü kürsüden Millet Mec
lisine dinletilmiş ve gerekli izahat verilmiştir. 
Bu bandı şimdi de basın mensuplarına dinleti
yorum: 

9 Mart 1966 tarihinde Grupumuz Meclis 
Başkanlığına resmen müracaat ederek Başbaka
nın seçimlerin yenilenmesi ile alâkalı konuşma
sının tasdikli bir suretini istemiştir. Bu müra
caatımız Tutanak müdürlüğüne havale edilmiş 
sunduğumuz, fotokopide görüldüğü üzere Tu
tanak Müdürlüğü 9 Mart 1966 tarih ve 560 sa
yılı yazısında «Sayın Başbakanın bütçe görüş
meleri sonunda yaptığı konuşmanın (Rejim 
buhranı, tedbirleri ve seçimlerin yenilenmesi), 
konuları ile ilgili kısmını içine alan 8 sayfalık 
tutanak, ses alma cihazı ile karşılaştırılmış ve 
tasdikli bir sureti sunulmuştur. Arz ederim» de
miş ve her sayfası müdürlüğün mührü ve mü
dürün imzasını ihtiva eden 8 sayfalık tutanak, 
grapumuza verilmiş tir. Bu tasdikli tutanağın, 
fotokopisini sunduğumuz 2 nci sayfasında Baş
bakanın «seçimi yenileriz» sözünün yerini «se
çimleri yenilemek» giıbi arkası 'gelmemiş ve fa
kat A. P. Grupunun coşkun tezahüratını davet 
eden anlamsız ıbir söz almıştır. 

Kendi sorumluluğu altında cereyan eden bu 
muameleden her nedense Meclis Başkanı ve 
çok güvenerek bu işin tehkikini tok başına ha
vale ettiği meşhur Meclis araştırma veya basma 
hâdisesinin kahramanı A. P. li idare âmiri ve 
yaptığı sözde tahkikat habersiz gözükmektedir. 

İleri sürdüğümüz tahrifat iddiasını tahkik 
vazifesini galiba her türlü şüpheyi ortadan kal
dırmak için olacak ki, Sayın Meclis Başkanı 
Meclisi arayan veya ıbasan A. P. li idare âmiri
ne havale etmiştir. 

I İktidarı müşkül ıbir durumdan kurtarmak 
için Meclis ses ıbantlarında yapılan tahrifatın 
tahkikatını ıbaşka idare âmiri yokmuş veya ta
rafsızlığından şüphe edilmiyecek bir heyet ku-
rulamazmış 'gilbi malûm A. P. li idare âmirine 
havale eden hukukçu Meclis Başkanının bu 
davranışı karşısında, Ziya Paşanın: 

«Kadı ola davacı ve muhzjr dahi şahit 
01 mahkemenin hükmüne derler mi adalet?» 
Sözünü hüzünle ıhatırlıyan Bölükbaşı, bu ha

reketi tarafsızlık ve ciddiyet anlayışı ile kabili 
telif bulmamış ve 11 'Nisan 1964 te Meclis Baş
kanlığına yazdığı mektupta «Meclisin ses bant
larında değişiklik yapıldığı hususu 6 Mart 1966 
tarihinde Meclis kürsüsünde tarafımızdan ifade 
edilmiştir. İktidarı müşkül bir durumdan kur
tarmak amaciyle girişilen bu hazin teşebbüsün 
tahkiki hususunun, tek hasma bir Adalet Parti
li idare âmirine tevdi edilmesi kanaatimizce 
müdafaası mümkün ve salim bir yol değildir. 

Tahkikatın tarafsızlığından şüphe edilmiye
cek ıbir heyet marifetiyle yapılmasını, bu tak
dirde istenilen 'bilgileri verebileceğimi saygı ile 
arz ederim.» Bu haklı talebim Meclis Başkanı 
tarafından kabul edilmemiş ve «tahkikatın so
nucunu Başkanlık Divanı tahlil edecektir.» me
alinde bir cevapla yetinmiştir.' 

Tarafsızlığından şüphe edilen bir kimsenin 
yapacağı tahkikatın evrak üzerinde tetkiki bi
linen bir keyfiyettir ki, ıbirçok ahvalde hakika« 
tin meydana çıkmasına engel olabilir. Bunu bil
mesi icabeden hukukçu Meclis Başkanının ısrarı 
karşısında yukarıdaki mektubumda belirttiğim 
üzere cevap vermemeyi ve meseleyi münasip 
«bir zamanda Meclis usullerine göre Parlâmen
toya getirmeyi kararlaştırdım. 

Bu esnada 'bütçe müzakerelerinde Başbaka
nın ve 'grup sözcülerinin konuşmalarını TRT 
nin ses handı ile tesbit ettiğini düşünerek red-
dedilmiyecek 'bir delil elde etmek gayesi ile 
Millet Partisi TRT ye sözlü ve yazılı olarak 
müracaat etti. 

TRT deki hantta Başbakanın «Seçimi yeni
leriz sözünün bulunduğunu tesbit eden vazifeli 
arkadaşımıza alâkalılar bu handı mühürliyerek 
muhafaza ederiz ve Meclis Başkanlığı istediği 
takdirde göndeririz cevabını verdiler. Bu cihet 
Memduh Erdemir arkadaşımızın TRT deki ses 
bandının getirtilerek tetkikini istiyen v« Meclia 
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Başkanlığına sunulan 18 Nisan 1966 tarihli tak
ririnde ifade edilmiş ve 'bizi suçlıyan Meclis 
Başkanının Divan adına okuduğu kararda bu 
gerçek teyidedilmiştir. 

TRT deki .bir zarf içine konularak saklanan 
bandın getirtilip tetkiki halinde Meclis ses ban
dında ve ona uyıgun 'olarak hazırlanan tutanak
taki tahrifat ve sahtekârlığın yüzde yüz mey
dana çıkacağını hcsabeden gizli eller bu defa da 
tâbir caizse ikinci ıhir tahrif ile eski hale rücu 
etmeyi ve henüz ıbasılmamış olan ve 11 Ma
yıs 1966 tarihinde Meclis matbaasına gönderi
len 27 Şubat 1966 tarihli Meclis müzakerelerini 
havi zabıtta Balbakanm söylediği «Seçimleri 
yenileriz» sökünü «seçimi yenileme» sözü ye
rine ikame etmeyi ehven 'bulmuşlar veyahut bu
nu yapanlar 9 Mart 1966 tarihinde bize verilen 
tasdikli tutanağı hatırlamıyarak suçu ortadan 
kaldıracakları ümidine kapılmışlardır. 

Kısacası elimizdeki vesikalara 'göre Meclis 
zaptı ve ses bandı üzerinde iki defa 'oynanmış, 
evvelâ Başbakanın «Seçimi yenileriz» sözü ye
rine ıbir ses montajı ile Başlbakanm 'başka bir 
cümlesinde geçen «Seçimi yenilemek» kelime
leri konmuş bir hüküm, :bir meydan okuyuş ve 
bir tohdit mahiyetinde 'Oİmıyan hu kelimeleri 
takiben A. P. grupunun yaptığı coşkun tezahü
ratın manasızlığı, sahtekârlığı yapanların ve 
yaptıranların kifayetsizliği yüzünden mantıkî 
ve .aklî 'bir delil .olarak kalmıştır. 

Başlbakanm tahrif edilen hu konuşmasını 
ihtiva eden TRT deki kapatılmış ve imzalan
mış ıbir zarf içinde 'bulunan ses bandının Baş
kanlık Divanınca istenerek tetkikini talebeden 
Momduh Erdemir .arkadaşımızın 18 Nisan 1966 
tarihli müracaatı karşısında korkuya kapılan
lar henüz 'basılmamış olan Meclis zabıtlarında 
tâbir caizse yeni bir tahrife başvurmuşlar ve 
eskiye rûcu etmişlerdir. Elimizde bulunan tah
rif edilmiş ve tasdikli zaptı .hatırlamıyarak izle
ri örtecekleri ümidine kapılmışlardır. 

Gerçek 'bu olduğu .halde 'bunu ortaya •çıkar-
mıyan veya çıkarmak istemiyen ve daha ba
şında tahkikatı, Meclisin basılması hâdisesinde 
niyet ve zihniyeti meydana çıkmış ıbir A. P. li 
idare âmirine (havale eden ve 'bunda ısrar eden 
iMeclis Başkanı bu tahrifat ve sahtekârlıkla alâ

kalı olmasa bile 'gerçeklerin meydana çıkması
na imkân verecek tabiî yolları ısrarla kapa
makla hüyük 'bir vöbâl ve mesuliyet yüklenmiş
tir. Osman Bölükbaşı gibi yalan ve iftiraya te
nezzül •otmiyon ve siyasette ahlâk yoksunları ile 
çarpışa çarpışa 'bir ömür harcıyan /bir insanı 
yalan söylediği katî olarak sabit 'olmuş bir in
san durumuna düşüren Ferruh Bozıbeyli'yi ben 
affetsem bile partisinin kalkan haline 'getirdi
ği millî irade ve millî vicdan affetmyecektir. 

Ümidederim ki, vaktiyle Bölükbaşı'yı Mec
lis kürsüsünden zindana gönderenlerin devrin
de bizi mahkûm ettirmek için Meclisin ses ban
tlını ortadan kaldırarak ve bizim alâkalı taıhki-
Ccat dosyasında, «telden alınmıştır» kaydını ih
tiva eden Meclis Zaptını yine Demokrat Partili 
Komisyon Başkanının şahadet ettiği üzere, yok 
eden zihniyetin yeni bir tezahürü olan bu tah
rifat ve sahtekârlık mukaddes Meclis'çatısı al
tında bir daha tekerrür etmesin.» 

Arkadaşlar, bu söylediklerime ilâve edecek 
ıbajka esaslı bir n:<kta kalmamıştır. Anlamak 
istiyen için hakikat meydandadır. Ta'hkiıkat 
açıldığı zaman, bu söylediklerimin sabit ola
cağını cümleniz göreceksiniz. Temennim odur 
ki, Meclisin şeref ve haysiyeti üzerinde hassas 
olalım diyenler tutum ve davranışlariyle bu 
sözlerinde samimî olduklarını göstermelidirler. 
Bunu gösterdikleri takdirde kendilerini tak
dir ederiz. 

Adalet Partililer bir tuihaf alınganlık için
de hareket ediyorlar. Adalet Partisi muvaffak 
olmazsa, Adalet Partisi bu rejimi gGizden dü-
'Şİuvirse, bu memleket bir buhrana sürüklenirse, 
B;)liikbaşı için, partisi için veya aklı başında 
hiçbir politikacı için bu memlekette bir Cen
net hayatı başlamıyaeaktır. Böyle bir neticeyi 
arzulamadığımız için çırpmıyoruz. Böyle bir 
neticeyi anzı:ı!a:madığım'Z için zaman zaman 
Başvekili ikaz ettik, fakat bizim ikazlarımız 
karşısında, aba altından çomak mı gösteriyor
sunuz gibi, mukabelede bulunan Başibakan son
radan ihtilâl, ihtilâl diye sayıklarcasma konuş
tu. Sonunda TuraPın fetvasiyle baraj gezinti-
siy]e açtığı yarayı kapamaya teşebbüs etti. Te
menni ederim ki, bir daha böyle yollara gir
mezler. (M. P. sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar). 
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İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Bir hususu tavzih için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 

1. — İstanbul Milletvekili Orhan BirgiVin, 
Adalet Partisinin kısmî Senato seçimleriyle ilgili 
işlerini, İçişleri Bakanının tedvir etmesinin nasıl 
karşılandığına dair Başbakanlıktan sorusu ve 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın yazılı cevabı 
(7/137) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buy-
rulmasmı rica ederim. 

Orhan Birgit 
İstanbul Milletvekili 

12 Mayıs 1966 günlü bir sabah gazetesinde 
Genel Başkanlığını yaptığınız Adalet Partisi
nin, kısmî Senato seçimleriyle ilgili i lerini, 
partinizin genel yönatim kurulu üyelerinden 
İçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan'm tedvir ede
ceği bir parti yetkilisince ifade edilmektedir. 

Anayasamızın 109 ncu maddesi Millet Mec
lisi Genel seçimlerinden önce yerini T. B. M. M. 
nin bağımsız üyelerine bırakmak üzere çekilecek 
Hükümet mensupları arasında İç.işler.i'Bakanmı 
da zikretmektedir. Kısmî Senaıto seçimleri için 
Anayasamızda böyle bir hüküm yoktur, ama bu, 
herhalde idarenin tarafsızlığını temin ile yü-
Ikümlü içişleri Bakanının mensubolduğu parti
nin açıktan ya da arkadan seçim işlerini tedvir 
etmesine cevaz verildiğini de göstermez. 

Kaldı ki, Dr. Faruk Sükan 6/7 Mayıs 1966 
da, Parlâmentoyu bastırmaktan, bizzat Mec
lisler Başkanlık Divanlarmca kınanmış, bu ko
nuda halk oyu önünde, Millet Meclisinde yapı
lan suçlamalar tarafınızdan mukabele edilemi-
yecek kadar haklı noktalarda toplanmıştır. Ta
rihimizde görülmedik bir şekilde, Parlâmento
muza karşı gece yarısında ve gece yarısı usul
leri ile tertiplere girişen bir kabine mensubunu, 
üzerinde İçişleri Bakanlığını muhafazada iha't-
li bir ısrar göstermenizin sebepleri' arasında, 
en azından, kendisinin bu sıfatiyle partiniz 

14 Aralık 1966 Çarşamga günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,15 

adına seçim işlerini yürütme görevi arasında 
bir ilişki kurmak ve bu ilişkiden sonuçlar bek
lemekte olduğunuz da anlaşılmaktadır. 

Türkiye Hükümetinin Başbakanı olarak, 
Adalet Partisi Genel Başkanın, uhdesinde İçiş
leri Bakanlığı görevini de taşıyan Dr. Sükan'a 
seçimleri tedvire memur etmesini, yukarıdaki 
mâruzâtımın ışığı altında nasıl karşıladığınızı 
öğrenmekte halk oyu için sayısız fayda gör
mekteyim. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : 927 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in Baş

bakana yönelttiği Adalet Partisinin Kısmî Se
nato seçimleri ile ilgili işlerini, İçişleri Baka
nının tedvir ebmics'n'Jn nasıl karşılandığına dair 
yazılı soru önergesinin cevaplandırılması, Sa
yın Başbakanımızca tarafıma verilmiştir. 

Hazırlanan cevap 2 nüsha olarak ilişikte 
takdim edilmiştir. 

Saygılarımla arz öderim. 
Devlet Bakanı 

•Cihat Bilgehan 

Halen İçişleri Bakanı olan Adalet Partisi 
Genel idare Kurulu Üyesi Dr. Faruk Sükan 
27 . 11 . 1934 tarihinde yapılan A. P. 2. bü
yük kongresini mütaakip Temsilciler Meclisi 
tarafından Parti Tüzüğünün 67 nci maddesi 
gereğince «Seçim işlerine bakmakla görevli 
Gencd Başkan Yardımcılığına seçilmiş idi.» 

Binaenaleyh içişleri Bakanı iddia edildiği 
gToi mücerret kısmî Senato seçimleriyle ilgili 
işleri 'tedvirle vazifelendirilmiş değildir. 

Esasen yazılı sorunuzda beyan buyurduğu
nuz veçhile kısmî 'Senato seçimlerinde İçişle
ri Bakanının çekilmeGİni gerektirir kanuni bir 
hüküm de yoktur. Diğer taraftan Haziran 1986 
seçimlerinin bütün yurtta kanun ve nizamlara 

5 . — SORULAR VE CEVAPLAR 
a) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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uygun 'olarak huzur ve sükûn içinde arızasız 
ve şikayetsiz yapılmış olduğuna göre hâdisede 
her hangi bir fevkalâdelik olmadığı 'bedihidir. 

Parlâmentoda vukubulan hâdiseye ait dü
şüncelerinize - vakıalara âdemi mutabakatı sc-
'bobiyle - iştirake imkân yoktur. 

Saygılarımla arz ederim. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Doğu ve Güney - Doğu bölgesindeki iş
sizliğin halli konusunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Başbakanlıktan sorusu ve Ça
lışma Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı 
(7/139) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet bııy-
rulmasını arz ve rica ederim. 13 . 5 . 1966 

Diyarbakır Milletvekili 
Metin Cizreli 

Diyarbakır ilinin de içinde 'bulunduğu Do
ğu ve Güney - Doğu bölgelerimizde işsizlik son 
zamanlarda had bir safhaya girmiştir. Zirai su
lamadan mahrum, fabrikadan yoksun bu böl
gemizin işsizlik en hüyük dâvası haline gelmiş
tir. 

Yine Diyarbakır'da Devlet yatırımları 1963 
yılında nisbet olarak düşmüştür. Umumi yatı
rıma göre oranlar bunu açıkça göstermektedir. 
1964 yılında •% 1,48; 1965 te % 1,49; 1986 da 
ıbu oran % 1,20 ye düşmüştür. Bu duruma gö
re inşaat işlerinde dahi işçilik bulmak imkân-
sızlaşmıştır. Aaile ve çoluk ve çocuklarını ge
çindirme çabalarım şansa bırakmış bir kütle 
tehlikeli bir hızla çoğalmaktadır. 

1. Hükümetin bu büyük ve hayati dâvada 
görüşü nedir? 

2. Bu bölgenin işsizliği için ne gibi tedbir
ler düşünülmektedir? 

3. İşsizlik ne şekilde giderilebilecek ve her 
türlü vatandaşlık görevini yerine getiren ve 
çalışmak için iş arayan vatandaşlarımıza nasıl 
bir çalışma imkânı verilecektir?. 

4. 5 Senelik Kalkın plânlarında bu bölge
ye Öncelik tanındığı halde yatırımlar niçin ve 
ne sebeple ıbüyük bir nisbette düşürülmüştür? 
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T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

İşçi Sağlık Genel Md. 
Sayı : 925-2-41-9067 

19 . 10 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 10 . 6 . 1966 

tarih ve 7/139-2073/10551 sayılı yazınız. 

Diyarbakır'ın da dâhil bulunduğu Doğu ve 
Güney-Doğu illerinde meydana gelen işsizliğin 
giderilmesi konusunda ne gibi tedbirler alın
dığı hakkında Diyarbakır Milletvekili Metin 
Cizreli tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilmiş 
olup Başbakanlığın 16 . 6 . 1966 tarih, 3506 
sayılı emirleriyle tarafımdan cevaplandırılması 
öngörülen yazılı soru önergesiyle ilgili görüş
lerimiz aşağıda belirtilmiştir. 

1. Yılda ortalama olarak % 7 kalkınma 
hızı sağlanması, uzun vâdede dış açığın kapatıl
ması, bölgelerarası dengesizliğin giderilmesi 
yanında; istihdam probleminin çözümü de Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının anahedeflerinden bi
ridir. Ancak konu; mahiyeti itibariyle kısa 
vâdede çözümlcnemiyccek bir durum arz etti
ğinden, 15 yıllık perspektif plân içerisinde ele 
almmırs bulunmaktadır. 

Nüfus artış hızı çok yüksek olduğu için 
Türkiye'de işgücü arzı da çok büyük olmakta 
l)iı da meselenin hallinde büyük ölçüde olum
suz etkide bulunmaktadır. İşgücü arzı ile ya
ratılan istihdam arasındaki fark, tarımda gizli 
işsizlik, diğer sektörlerde ise açık işsizlik şek
linde ortaya çıkmaktadır. 15 yıl için yapılmış 
olan işsizlik tahminleri; özel tedbirler alınma
dığı takdirde, bu müddetin sonunda Beş Yıllık 
Plânlarda öngörülen bütün yatırımlar gerçek
leşse bile işsizlik probleminin tamamen çözüm-
lenemiyeceğini ve 1977 yılında yurdumuzda 
yaklaşık olarak 700 bin işsiz olacağını ortaya 
koymaktadır. 

2. İşsizlik ve istihdam problemi, sadece be
lirli bir bölge veya ile has bir sorun olmayıp 
bütün yurt için aynı ölçüde ehemmiyeti haiz 
bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
balamdan Devlet Plânlama Teşkilâtı, konuyu 
memleket ölçüsünde bir bütün olarak ele al
makta, ayrıca istihdam konusunda bölgevi bir 
çalışma yapmamaktadır. Sorunun çözümü ile 
ilgili tedbirler, Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
gösterilmiş ve yıllık programlarda yer almış 
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bulunmaktadır. Bu tedbirlerin belli başlıları şu 
şekilde özetlenebilir. 

a) Toplum Kalkınması programlarının ge
liştirilerek tarım bölgelerinde emeğin değer
lendirilmesi esasına dayanan tarım dışı çalış
maların geniş ölçüde artırılması, 

Ib) Plân içinde, maliyeti etkilemeden iste
nilen zaman ve nitelikte üretim yapalbilecck 
işgücü yoğunluğuna dayanan sektörlere ve pro
jelere öncelik verilmesi. 

e) IBelli alanlarda özellikle inşaat sektö
ründe işgücü yoğunluğuna dayanan bir tekno
lojik kalkınma imkânları üzerinde önemle du
rulması. \ 

d) Yaratılacak istihdam imkânlariyle den-
, geli bir işgücü artışını sağlıyacak nüfus artış 

hızına düşmek için gerokli nüfus politikasının 
uygulanmıası. 

c) İşgücü faızlasmın, işgücü kıtlığı çeken 
üllkelere ihracı. 

3. Kalkınma Plânının istihdam insangücü 
konusunda öngörüldüğü hedefleri gerçekleştir
mek için 1963, 1964 ve 1965 prgramlarında yer 
alan tedbirlerin tüm olarak uygulanmamıası ve 
ekonomimizdeki gelişmenin Kalkınma Plânın
da verilen hedeflerin altında kalması, istihdam 
sorununun çözümünde üç yılın sonunda bekle
nen ilerlemenin elde edilememesine yol açmış
tır. özellikle; açık işsizliği ve tarımdıaki gizli 
işsizliği gidermede yardımcı olacak tedbirler
den; tarım dışı alanlarda çalışma imkânları 
yaratma, el sanatları ve küçük sanayi ile uğ
raşanlara yeni teknilkleri öğretme, daha fazla 
işgücü kullanılabilecek projeleri ve teknoloji
leri tesbit etme, halktan gelecek gönüllü katıl
maları değerlendirme konularında ilgili kuru
luşlar ancak sınırlı çalışmalarda bulunmuşlar 
ve uygulama bakımından olumlu bir gelişme 
göstermemişlerdir. Bu durumu gidermek ama-
ciyle 1966 yılı programına istihnam konusu ile 
ilgili olarak şu tedbirler konulmuştur. 

a) İşgücü yoğunluğuna dayanan ve serma
ye tasarruf edici teknolojilerin geliştirilmesi 
için yıllıik programlarda sorumlu kalman kuru
luşların bugüne kadar yaptıkları çalışmalar 
Tüılkiye Bilimsel ve Tenik Araştırma Kurumun
ca değerlendirilecek ve bilimsel yönden destek
lenecektir. 

b) Kamu yatırımcı kuruluşları, yullık «ya
tırım projeleri teklefilerini Devlet Plânlama 
Teşkilâtına» daha fazla istihdam yaratıcı al
ternatif projeler olarak getireceklerdir. 

c) İstihdam ve insangücü istatistikleri ve 
araştırmaları ile ilgili tedbirlerin uygulanma
sında 1963, 1964 ve 1965 programlarında so
rumlu kuruluşlar olarak belirtilen Çalışma Ba
kanlığı, Devılet İstatistik Enstitüsü, Sosyal Si-
ıgontalar Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu, 
Millî Prodüktivite Merkezi bu tedbirlerle ilgili 
faaliyetlerini 1966 yılı içinde sonuçlandıracak
lardır. 

4. Yatırım hacmi ile istihdam arasında çok 
yakın bir ilişkinin bulunduğu bir gerçektir. 
ıDovlet Plânlama Teşkilâtı: İktisadi faaliyet 
hacmi, gelir seviyesi, kamu hizmetleri ve tesis
ler bakımından yurt ortalamasının altında ka
lan bölgeleri geri kalmış bölge olarak kabul 
•etmekte ve Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve Plân 
hedefleri ve stratejisi ilkelerine uyarak ka
mu yatırımlarında bu bölgelere daha fazla ağır
lık verilmesi esasını, uygulamaktadır. Yatırım
ların geri kalmış bölgelerde yoğunlaştırılması
nın, istihdam sorunu üzerinde olumlu tesirleri 
olacağı tabiîdir. 

İllerin ekonom'lk faaliyet hacmi ve sosyal 
bünyeleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalar 
sonuçlandırılmış ve gerekli tasnif yapılmıştır. 
Bu genel anlayış içinde Diyarbakır'ın da içinde 
bulunduğu Doğu ve Güneydoğu illerimizi kap-
siyan bölge esas itibariyle geri kalmış bölge 
sayılmaktadır. 

Geri kalmış bölgelerin kalkındırılması ve 
bölgeler arasında mevcut dengesizliğin gideril
mesi amaciyle, Devlet Plânlama Teşkilâtınca 
kabul edilmiş ve yıllık programıların hazırlan
ması sırasında uygulanmakta olan kıstaslar 
şunlardır : 

a) Proje yerlerinin tesbitinde, bir yandan 
bölgelerin ihtiyaçları öte yandan iktisadilik ve 
'bölgelerarası denge gibi faktörler rol oyna
maktadır. Bu bakımdan kamu hizmetlerinin da
ğılımından yararlanmada eşitliğe yaklaşmak 
üzere geri kalmış bölgelere hizmet ve yatırım 
götürülmesine öncelik verilmektedir. 

ib) Kamu hizmetleri ve hizmetlerle ilgili 
eğitim, sağlık, bayındırlık ve tarım yatırım
larında geri kalmış bölgeler önceliği haiz bu
lunmaktadır. 
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e) Ekonomik yatırımlarda kârlılık ve ve
rimlilik esas olup kurulu] yerleri altcrnatifle-
riyle birlikte dT.daato alınmakta ve geri kal
mış bölgelerde kurulması aynı ekomun :k so
nuçlan veren iktlnadi telislerin kuruluş yeri, 
geri'kalmış bölge olarak sıv-ilmektrdir. 

d) İktisadi yatırım yapabilme imkânına 
sahiıbolmıyan geri kalmış böl(g;derm kaifkm-
dırılmaları için ise «toplum kalkınmacı» yolu 
öngörül müş bulunmak'tadır. 

5. G'cri ikalmış 'bölgelerin ihtiyaçlarının 
ele alınması ve kaynaklarının goli dirilm^ıi 
için konunun projeler halinde ortaya konulması 
lâzımdır. Esasen projesiz yatırım yapılman 
teknik ve ekonomik olarak mümkün değildir. 
Genel olarak yıllık programların hazırlanışı 
sırasında icracı dairelerden, geri kal mış böl
gelere ait istenilenden az proje Devlet Plân
lama Teşkilâtına intikal etmekte, bu durum 
ise geri kalmış bölıgcl'crin k:.r.-kmdırıkna'Sinm 
tam olarak ele alınmasını güçleştirmektedir. 

Geçmiş yıllar programları, mevcut projele
rin imkân verdiği ölçüde geri kalmış bölgele
re ağırlık vererek hazırlanmış ve kamu yatı
rımlarının dağılımda özellikle hizmet yatırım^ 
•1 arında Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'nun ih
tiyaçları öncelikle ele alınmıştır. 

6. Geri kalmış bölgelerim (kalkındırılma
sında en önemli ve müessir diğer bir tedbir de 
bu bölgelerdeki tabiî servet envanterinin tesbi-
ti çalışmalarının öncelikle ele alınması ve ta
biî imkânları tesbit ederek bunlardan faydalan
mayı sağlıyacak yatırımlara geçilmesidir. 

Keban barajı çalışmalarının uygulama saf
hasına girmiş olması, as fa t it ve fosforit arama
ları ; Elâzığ - Diyarbakır bölgesindeki minera-
llzasyon havzası istikşafını projeye bağlamak 
üzere bulunması ve Güney - Doğu illerindeki 
petrol aramaları ve istihsalleri gibi konular bu 
yolda yapılmakta olan çalışmalara bir örnek 
olarak gösterilebilir. 

7. Doğu ve Güney - Doğu bölgesinin kal
kınmasında bağlıca rolü oynıyacak temel en
düstrinin seçimi ve kurulması yukarda da be-
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lirtildiğd glıbi uzun zaman kapsayan ön çalışma
ları gerektirmektedir. Bu çalışmalar plânlı kal
kınma devresinde başlamış ise de sonuçların 
alınması ve tunlardan tam faydalanma, ancak 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde mümkün ola
bilecektir. 

Kamu yatırımları yanında, özel teşebbüs ya
tırımlarının da geri kalmış bölgelere yöneltil
mesi bu ıböLgelerlm kalkındırılması bakımından 
önemli bir durum ar:;cder. Konu bu yönü ile 
de ele alınmış olup özel t^çobbüsün bu bölgeye 
akınımı sağlamak için gerekli özel teşvik ted
birleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Ila^ 
len yatırım indirimi nispeti bütün yurtta % 30 
olduğu halde geri kalmış bölgeler için % 50 
oranı uygulanmaktadır. Ancak sadece bu tedbir 
yeterli olmadığından diğer teşvik tedbirlerinin 
teabiti ve yürürlüğe konulması imkânları üze
rinde durulmaktadır. 

8. Geri kalmış bölgelere yapılmış olan ya
tırımların yıllar itibariyle ve tüm yatırımlarla 
mukayeseli durumunu gösterir tablo aşağıda 
sunulmuştur. 

•Milyon 
TL. 

1963 1964 1965 

(D (2) (3) 

Geri kalmış bölgeler 

yatırımı 568 1 110 1 638 
Artış hızı — % 96 % 14,7 
Toplam yatırımı 5 250 6 300 7 İO'O 
Artış hızı — % 12 \% 11,3 
Geri kalmış bölgelerdeki 
yatırımların toplam yatırım 
içindeki yeri % 10,8 % 17,6 % 23,1 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı 
üzere geri kalmış bölgelere yapılan yatırımlar 
her yıl artmakta ve toplam yatırımların için
deki oranları da büyümektedir. 

Bu durum plânlı dönemde, bu bölge kalkın
ması için verilen önem ve ağırlığı açıkça orta
ya koymaktadır. 
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9. 19G3, 1964 ve 1965 yıllarında Diyarbakır 
iline yapılmış yatırımlar aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

(Bin Tl.) 
Yattıran Yatırım Yatırım Yatırım 
Toplamı Toplamı Toplamı Toplamı 

Yılı Yılı Yılı Yılı 
1963 1964 1965 1966 

(1) (2) (3) (4) 
İli 
Diyarbakır 35 105 74 416 85 338 73 192 

(23 294) (154 453) (104 925) (100 0) 
Not : 1. Yükardaki rakamlara mahallî ida
relerin yapmış olduğu harcamalar dâhil değil
dir. 

2. Parantezli rakamlar iki veya daha faz
la ilde yapılmış olan fakat Diyarbakır ilinin 
hissesine düşeni hesaplamıyan toplam yatırım
ları göstermektedir 

Devlet Plânlama Teşkilatındaki bilgilere gö
re Diyarbakır iline 1963 yılından beri yıllar iti
bariyle yapılmakta olan yatırımların miktarın
da artış görülmüş, azncak 1966 yılı yatırımla
rında bir azalma olmuştur. 

Bunun nedenini ise, her bir ilin tek tek ele 
alınmayıp bütün bir bölgenin ihtiyaçlarının 
dikkate alınmasında aramak gerekir. 

Diğer taraftan İş ve İşçi Bulma Kurumunca 
düzenlenen iş gücü raporların tetkikinden adı 
geçen bölgelerde hissedilir derecede bir işsizlik 
olduğu kanaatini uyandıracak bir sonuç çıkarıl
ması mümkün görülmemektedir. Bu konu ile 
ilgili tablo ilişiktir. 

Ayrıca îş ve İşçi Bulma Kurumu gerök nor
mal hallerde gerekse işsizlik durumunda im
kânlar nisbetinde vatandaşlara ya mahallinde 
ya da başka bölgelerde yahut da dış ülkelerde 
iş teminine gayret sarf etmekte ve vasıfsız olan 
işçilerin bir meslek sahibi yapmak, yarı kalifiye 
isçilerin kalifiye hale getirmek amaciyle sanat 
okullarımda çeşitli kurslar açmaktadır. Diyar
bakır ilinde bu amaçla açılan kursları gösteren 
taıblo eklidir. 

Bunlara ek ola.rak tş ve İşçi Bulma Kuramu 
İş piyasasına daha yakından hâkim olmak, 
hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmek 
maksadiyle her ilde bir teşkilât kurmaktadır-
Evvelce Diyarbakır iline bağlı olan Mardin, 
Hakkâri ve Van illerinde yeni şubeler açılmış 
olup Bitlis ve Hakkâri'nin de açılış hazırlıkları 
tamamlanmış bulunımaktadır. 

Arz ederim. 
A. Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

Diyarbakır Şubesi 

1963 
» 
» 
» 
3» 

» 
» 

1964 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aylar 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 

Müracaat 

656 
641 

2 482 
1 135 
1 189 
1 122 
1 232 

710 
412 

2 001 
1 051 
1 055 
1 062 
1026 

Münhal 

463 
469 

2 008 
996 
948 
882 
866 
382 
258 

1 575 
820 
741 
757 
864 

Yerleştirme 

522 
381 

1 924 
877 
931 • 
710 
953 
322 
267 

1 573 ' 
797 
765 
753 
844 

Ertesi aya 
devreden 
işsizler 

415 
443 
973 
663 
490 
628 
723 
614 
341 
577 
545 
524 
506 
319 
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1965 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1966 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aylar 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 

Müracaat 

1 027 
1 028 

899 
397 
395 
403 
373 
315 
736 
481 
522 
459 
457 
252 

Münhal 

743 
819 
564 
264 
278 
295 
208 
155 
165 
136 
170 
156 
224 
95 

Yerleştirme 

767 
657 
481 
341 
312 
269 
206 
147 
49 

146 
105 
197 
203 
154 

Ertesi aya 
devreden 
işsizler 

358 
599 
569 
447 
452 
603 
426 
299 
764 
740 
796 
745 
734 
476 

Diyarbakır şubesince dış ülkelere 
sevkedilen işçiler 

Aylar 

1964 Ağustos 
» Eylül 
» Ekim 
» Kasım 
» Aralık 

1965 Ocak 
» Şubat 
» Mart 
» Nisan 
» Mayıs 
» Haziran 
» Temmuz 
» Ağustos 
•» Eylül 
» Ekim 
» Kasım 
» Aralık 

1966 Ocal: 
» Şubat 
» Mart 
» Nisan 
;* Mayıs 
» Haziran 
» Temmuz 

Sevkedilen 
igçi sayısı 

1 
1 
3 
5 

— 
10 
10 
37 

1 
12 
11 
3 
8 

10 
— 

2 
1 
3 
4 

19 
24 
4 
7 
3 

Yıllar 

1964 
1965 
1966 

Diyarbakır şubesi 

(açılan kurslar) 
Kurs sayısı Mezun adedi 

41 
22 
10 

3. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, si
vil ve askerî personeli ilgilendiren Kadro Kanu
nunun ne zaman ele alınacağına dair Başbakan
lıktan sorusu ve Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'-
%n yazılı cevabı (7/143) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaıki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyrul-
masını arz ve rica ederim.. 

tzmir Milletvekili 
Arif Ertuıuga 

Gerek Hüfkümet proıgnammda açık bir şe
kilde bulunmasına ve gerekse Sayın Başıbaıkan 
ile Hükümet adma ilgili Bakanların verdiği bü
tün beyanlana, hattâ Mart 1966 başından iti
baren tatbike konacağı va'dine rağmen sivil ve 
Askerî Devlet Personelinin büyük bir ihtiyaç 
içinde bekledikleri kadro kanunları bugüne ka
dar Yüce Meclise getirilememiştir. 
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Ayrıca Millet Meclisinin dünkü yani 10 Ha
ziran 1966 oturumundu da Sayın Barjkan Boz-
beyli'nin Hükümetin de çıkmasını arzu ettik
lerini beyan ettiği kanunlar arasında bu kad
ro kanonunun bulunmasyışı da meseleye büsbü
tün esrarengiz bir mahiyet vermiş olmaktadır. 

Bu itibarla : 

1. Sivil ve askerî personeli ilgilendiren bu 
konjıda'ki muamelelerin biran evvel ikmal edi
lerek bütün Devlet personelinin vazife ve ha
yat şartlarının ıslahı işi bütün ciddiyetiyle 
ne zaman ele alınabilecektir. 

2. Yoksa Yüce Meclisin bu yazki çalış
malarında bütün personeli ilgilendiren bu ka
nunların ek alınıp çıkarılmasına, mütaaddıt 
şifahi ve yazılı vaitlcrine rağmen Hükümet ta
raftar bulunmamakta mıdır? 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : 1301 4 . 11 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın Başba

kana yönelttiği Sivil ve Askerî Personeli ilgi
lendiren Kadro Kanununun ne zaman ele alı
nacağına dair yazılı soru önergesinin cevap
landırılması Sayın Başbakanımızca tarafıma 
verilmiştir. 

Haırlanan cevap 2 nüsha olarak ilişikte 
takdim edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Devlet Bakanı 
Cihat Bilgehan 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
39 neu maddesi aynen «Bu Kanuna tabi kurum
larda sınıflar dışında memurluk kadroları ih
das edilemez» şeklindedir. 

657 sayılı Kanunun bu hükmüne uygun ola
rak sınıf tüzükleri üzerinde çalışılmakta ilken 
Anayasanın 120 nci maddesindeki hüküm kar
şısında Üniversiteler .kendilerinin 657 sayılı 
Kanunun dışında oldukları iddiası ile Anayasa 
Mahkemesinde açtıkları dfıva neticelenmiş ve 
Resmî Gazetenin 8 Haziran 1966 tarih ve 12317 
sayulı nüshasında neşredilmiştir. 

Adı geçen kararda Üniversitenin 657 sayılı 
Kanunun dışında alacağı karara bağlanniken 
Anayasanın 117 nci maddesindeki memurlıarın 
nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hak 

ve yükümlülükleri ile aylılk ve ödenekleri ve 
diğer özlük işlemlerinin kanunla düzenlenece
ğine dair hükmü muvacehesinde memurların 
maaş, atanma, hak ve görevleri ile diğer özlük 
işlemlerinin tüzükler ile tespitinin mümkün 
lolmadığı, böyle bir davranışın Anayasamın 
117 nci madedsine aykırı olacağı belirtilmiştir. 

Bir taraftan bu, diğer taraftan kanunun 
bünyesindeki sair aksaklıklar karşısında daha 
pratik ve gerçekçi ölçüşler açısından 657 sayılı 
Kanunun yeniden ele alınması öngörülmüş ve 
Devlet Personel Dairesi Maliye Bakanlığı ile 
Âmme Enstitüsü uzmanlarından mütevekkil 
bir Komisyon kurularak çalışmalara başlatıl
mış bulunmaktadır. 

Komisyonun 657 sayılı Kanunda yapılacak 
değişikliklerin tesıbitini mütaakıp, kanunda 
yapılacak değişiklikleri havi tasarı hazırlana
rak Yüce Meclise arz edilecektir. 

657 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikler<e 
ait tasarının kabulünü mütaakıp âzami bir bu
çuk ay içinde Genel Kadro Kanunu tasarısı 
Meclise sunulacaktır. 

Askerî Personel Kanununun durumuna ge
lince, bilindiği üzere Parlâmentoca kabul edil
miş sayılan kanun Cumhurbajkanılığmm ona
nıma arz edilmiş, onaylanmayarak tekrar gö
rüşülmek üızere Hükümete iade edilmiştir. Mec
lisin bu devresinde kanun tekrar Yüce Mecli
se arz edilecek ve kabulünü mütaakıp uygulan
masına başlanacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 

4. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Siyasi Partiler Kanununun 114 ncü maddesinin 
yürürlüğe girmesinden sonra, bu madde gere
ğince C. Başsavcılığına aksetmiş olan fiil ve 
haller olup olmadığına dair sorusu ve Adalet 
Bakanı Hasan Dinçerin yazılı cevabı. (7/160) 

18 . 6 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
sağlanmasını derin saygılarımla rica ederim. 

Coşkun Kırca 
İstanbul Milletvekili 

1. Siyasi Partiler Kanununun 114 ncü 
maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra, 
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bu madde gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı
na aksetmiş olan fiil ve haller hangileridir ve 
hangi siyasi partilerin hangi organ, kurul, 
kuruluş ve mensuplariyle ilgilidir? 

2. 16 Temmuz 1965 tarihi dâhil olmak 
üzro bu. tarihten beri işlenen ve Türk Ceza 
Kanununun 125 ilâ 163 ncü maddelerinin, 
Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve huzuru 
Lozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun, Vic
dan ve toplantı hürriyetinin korunmasına 
dair • Kanunun, Atatürk aleyhine işlenen suç
lar hakkındaki Kanunun ve Anayasanın 
153 ncü maddesinde yazılı Devrim kanun
larını koruyan ceza hükümlerinin kapsa
mına giren suçlarla ilgili olarak haklarında 
ceza kovuşturma ve soruşturması yapılanlar 
kimlerdir? Bunların hor hangi bir s!yasi par
tiye mensubolup olmadıkları, Siyasi Partiler 
Kanununun dördüncü kısmının ilgili hüküm
leri ve aynı kanunun 114 ncü maddesi gere
ğince ayrıca işlem yapılmak üzere, Cumhu
riyet savcılıklarınca araştırılmış mıdır? Araş-
tırılmamışsa, bu ihmalin sebebi nedir? 

3. Cumhuriyet Başsavcılığınca, Siyasi Par
tiler Kanununun 1C8 ilâ 113 ncü maddeleri 
gerekince, gerek doğrudan doğruya, gerek 
yetkili kurul ve tüzel kişilerin başvurması 
üzer'ne, gerek rynı kanunun 114 ncü maddnsi 
gereğince kendisine aksetmiş işlerle ilgi.1 i 
olarak hangi fiil ve haller için söz konusu 
kanunun öngördüğü işlemlere girişilmiştir? 
Bu işlemler hangi siyasi partileri ve bunların 
hangi organ, kurul, kuruluş ve mensup]arını 
ilgilendirmektedir. Ve hangi safhadadır? 

T. .C 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 38146 

Konu 
kili 

31 . 10 . 1966 

: İstanbul 
Coşkun 

Mllletve-
Kırca'nın 

soru önergesi i lk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Genel Sekreterlik Kanunlar Mü

dürlüğü ifadesiyle alman 22 . 6 . 1966 gün ve 
7/160 - 2214/11862 sayılı yazılarına. 

b) 29 Temmuz 1966 gün ve 27098 
yazımıza. 

sayılı 

İstanbul Milletvekili Say:cn Coşkun Kırca ta
rafından Bakanlığımıza yöneltilen 18 . 6 . 1966 
günlü soru önergesinin 2 nci maddesinde ba
his konusu edilen hususların cevaplandırılabil
irlesin! teminen, bütün Cumhuriyet savcılıkla
rından talebolunan bilginin verilmekte bu
lunduğu sırada, bâzı suç ve cezaların .affı hak
kındaki 780 sayılı Kanun yürürlüğe girdi
ğinden, haklarında soruşturma ve kovuştur
ma yapılan şahıslarla ilgili olarak verilen 
malûmat değişiklikler arz etmiş ve bu sebeple 
önergenin sıhhatli bir şekilde cevap] andınla-
bilmesi için, 780 sayılı Kanun da dikkate alı
nıp muktezi bilginin yeniden derlenip gönde
rilmesi, Cumhuriyet savcılıklarına tekrar ya
zılmıştır. 

Cumhuriyet savcılıklarından talebolunan bil
ginin toplanmasını ınütaakıp, önergenin der
hal cevaplandırılacağını saygılarımla arz ede
rim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi S oy er'in, Per
sonel Kanununun tatbikine imkân verecek olan 
Genel Kadro Kanununun ne zaman çıkarılaca
ğına dair Başbakanlıktan sorusu ve Devlet Ba 
kanı Cihat Bilgchan'm yazık cevabı. (7/188) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından, 

İçtüzüğümüzün koyduğa müddet içerisinde 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygıyla rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

1 Mart 1966 dan beri Devlet Personel Ka
nunu yürürlüktedir. Devlet memurlarını bü
yük ümit ve hayallere düşürmüş -olan bu kanu
nun 1 Mart 1966 dan itibaren yürürlükte sa
yılacağı mesul Devlet adamları ile Sayın Baş
bakan tarafından verilmiş olan kesin beyan
larla tcyidedilmiştir. 

Memlekette günden güne bütün hızı ile 
artmakta olan hayat pahalılığı ise, geçim, im
kânlarını her gün daha çok şiddetle daralt
maktadır. Bu yüzden geçinemez bir hale 
gelmiş bulunan Devlet memurları hayalin 
dahi alamıyacağı derecede büyük müşküller 
ve perişanlıklar içinde kıvranmaktadırlar. 
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Esnaf, tüccar, ev sahibi, mahalle bakkalı 
ve manavları nezdindeki itibarlarını dahi 
tamamen kaybetmiş olan dar gelirli memur; 
her günün akşamında, evine nasıl gideceğini, 
çoluk ve çocuğuna ne söyliyebileceğini acı acı 
düşünmekten vazife yapamaz hale gelmiştir. 

Devlet muamelelerinin olduğu yerde say
masına yol açan bu faciaya bir son vermek hem 
Hükümet ve hem de insanlık vazifesi halini 
almış bulunmaktadır. 

Hükümet erkânının bu konuda birbirini 
takibeden beyanları ise, meşhur yem borusu 
hikâyesini de gölgede bırakır duruma gel
miştir. 

Şu hale göre : Personel Kanununun tat
bikine imkân verecek Genel Kadro Kanunu 
ne zaman çıkarılacak ve Devlet memurları
nın bu acıklı haline ne zaman bir sonuç verile
cektir? 

Devlet Bakanlığı 4 . 11 . 19G6 
Sayı : 1467 

Büyük Millet Maclisi Başkanlığına 
Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Başbaka

na yönelttiği Personel Kanununun tatbikine 
imkân verecek olan Genel Kadro Kanunu
nun ne zaman çıkarılacağına dair yazılı soru 
önergesinin cevaplandırılması Sayın Başbaka
nımızca tarafıma verilmiştir. 

Hazırlanan cevap 2 nüsha olarak ilişikte 
takdim edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Devlet Bakanı 

Cihat Bilgchan 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
39 ncu maddesi rjTicn «Bu Kanuna tabi ku
rumlarda sınıflar dışında memurluk kadroları 
ihdas edilemez» şeklindedir. 

657 sayılı Kanunun bu hükmüne uygun ola
rak sınıf tüzükleri üzerinde çalışılmakta iken 
Anayasanın 120 nci maddesindeki hüküm kar
şısında üniversiteler kendilerinin 657 sayılı 
Kanunun dışında oldukları iddiası ile Ana
yasa Mahkemesinde açtıkları dâva neticelen
miş ve Resmî Gazetenin 8 Haziran 1966 tarih 
ve 12317 sayılı nüshasında neşredilmiştir. 

Adı geçen kararda üniversitenin 657 sa
yılı Kanunun dışında alacağı karara bağla
nırken Anayasanın 117 nci maddesindeki me

murların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yet
kileri, hak ve yükümlülükleri ile aylık ve 
ödenekleri ve di£cr özlük işlemlerinin ka
nunla düzenleneceğine dair hükmü muvace
hesinde memurların maaş, atanma, hak ve 
görevleri ile diğer özlük işlemlerinin tüzük
ler ile tesbitinin mümkün -olmadığı, böyle 
bir davranışın Anayasanın 117 nci maddesine 
aykırı olacağı belirtilmiştir. 

Bir taraftan bu, diğer taraftan kanunun 
bünyesindeki sair asksaklıklar karşısında 
daha pratik ve gerçekçi ölçüler açısından 657 
sayılı Kanunun yeniden ele alınması öngö-

.rülmüş ve Devlet Personel Dairesi Maliye 
Bakanlığı ile Âmme Enstitüsü uzmanlarından 
müteşekkil bir 'komisyon kurularak çalışma
lara başlatılmış bulunmaktadır. 

Komisyonun 657 sayılı Kanunda yapılacak 
değişikliklerin tesbitini mütaakıp, kanunda 
yapılacak değişiklikleri havi tasarı hazırlana
rak Yüce Meclise arz edilecektir. 

657 sayılı Kanunda yapılacak değişiklik
lere ait tasarının kabulünü mütaakıp âzami 
bir buçuk ay içinde Genel Kadro kanunu tasa
rısı Meclise sunulacaktır. 

Saygılalarımla arz ederim. 

6. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır Eğitim Enstitüsünde 
hangi branşlarda öğretmen yetiştirildiğine dair 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
yazılı cevabı. (7/197) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Saym Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Tarık Ziya Ekinci 

Diyarbakır Milletvekili 

1. Diyarbakır EÇitim Enstitüsünde hangi 
branşlarda öğretmen yetiştirilmektedir? Bu 
dallardan mezun olmak için hangi dersler 
okutulmaktadır ? 

2. Adı geçen Eğitim Enstitüsünde kaç 
öğretmen kadrosu vardır? Bu kadrolardan hangi
leri 1965 -1966 ders yılında öğretmen yolduğun
dan bor. kalmırıtır? 

3. Diyarbakır Eğitim Enstitüsünde 1965 -
1963 ders yılında orta dereceli okulların öğ-
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retmenleriyle meslek dışı şahıslardan öğret
men olarak yararlanılmış mıdır? Yararlanıl
makta ise haftada kaç saat ders bıı şekilde 
kapatılmıştır? 1965 - 1966 ders yılında bu 
Eğitim Enstitüsünde haftada kae saat ders boş 
geçmiştir? 

4. Boş geçen ders saatleri göz önüne 
alındığında, bugünkü şartlarla yetiştirilen öğ
rencilerin arzu edilen yetenekte öğretmen ol
maları mümkün müdür? 

5. Bu Enstitüde okuyan yarının orta öğ
retim öğretmenlerinin beklenen ölçüde bil
gili ve yetenekli olması için eksik öğretmen 
kadrosu ne zaman tamamlanacaktır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 4 . 11 . 1966 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 4703 

Konu : Diyarbakır Millet
vekili Tarık Ziya Ekinci'-
nin yazılı soru önergesi 
Hk. 

ilgi : Genel Sokreterlik Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli 28. Temmuz 1966 gün ve 7/197 -
2602/13760 sayılı yazınız : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyarbakır Eğitim Enstitüsünde hangi 

branşlarda öğretmen yetiştirildiğine dair Diyar
bakır Milletvekili Saym Tarık Ziya Ekinci'nin 
yazılı soru önergesine ait cevabi notumuzun 
ilişik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eiğtiın Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'
nin 28 Temmuz 1966 gün ve 7/197 - 2602 -13760' 
sayılı yazılı soru önergesi cevap notudur : 

1. Diyarbakır Eğitim Enstitüsünden Fen 
ve Edebiyat grupu branşlarından öğretmen ye
tişmektedir. 

Okulun, 1965 - 1966 öğretim yılında faaliyet
te bulunan Edebiyat Bölümünde, a) Türk Dili 
ve Edebiyatı b) Tarih, c) Coğrafya, d) Yurt
taşlık, e)Yazı, f) Devrim Tarihi, g) Eğitim Psi
kolojisi, h) Genel Öğretim Metodu, i) Değer
lendirme, j) Seminer ve Uygulama; 

. Fen Bölümünde iso; a) Matematik, b) Fizik, 
c) Kimya, d) Tabiat Bilgisi, e) Devrim Tarihi, 

f) Eğitim Psikolojisi, g) Genel öğretim Meto
du, h) Değerlendirme, i) Resim, j) S?,sminer 
ve Uygulama dersleri okutulmaktadır. 

2 — Söz konusu okulda 1965 - 1966 öğretim 
yılında (22) öğretmen çalışmış, bir öğretmen
lik boş kalmıştır. 

3. Bu ders yılında boş geçen dersler için 
orta dereceli okul öğretmenlerinden yarar

lanılmış, 4 öğretmenle (64) ders saati kapa
tılmıştır. Ayrıca 20 saat Kimya dersi boş geç
miş, ancak; bu ders için tertiplenen gece 
kurslariyle öğrencilerin yetiştirilmesine çalışıl
mıştır. 

4. - 5 Boş geçen ders saatleri gece kurs
ları yoliyle telâfi edilmiş ve Enstitü istenilen 

niteliği haiz öğretmenlerle takviye edilmiştir. 

7. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif San-
yüce'nin, Çorum'un Osmancık ilcesine bağlı Da-
nişment köyünün, heyelan sebebiyle başka, bir 
mahalle taşınması işine başlanıp başlanmadığına 
dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Mcnteşeoğlu'nun yazılı cevabı. (7/198) 

25 . 7 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların İmar ve iskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Çorum ilinin Osmancık ilçesine bağlı 
Danişment köyünün heyelan sebebiyle başka 
bir mahalle taşınması ve yeniden inşası 1966 
programına alınmıştı. Bu inşatm başlayıp baş
lamadığı, başlamadıysa sebeplerinin neler ol
duğu ? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 

Özel Kalem Md. 
,Sayı : 2210 

1 .11 .1966 

Konu : Saym Hasan Lâtif Sarıyüce ,-
nin yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 28 . 7 . 1966 gün ve 2603/13781 - 7/198 

sayılı yazı. 

— 550 
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Çorum Milletvekili Sayın Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin Osmancık ilçesine bağlı Danişment 
Iköyünün başka bir yere taşınması hakkındaki 
yazılı soru önergesi cevabı üç nüsha halinde 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi alınmasını ve gereğini arz ederim. 

imar ve İskân Bakam 
Haldun Menteşeoğlu 

Çorum ilinin Osmancık ilçesine bağlı Daniş-
ment köyünde 71 aileye ait binaların yer kay
ması ve su baskını âfetine mâruz bulunduğu 
tesbit edilmiş ve bu yerin âfete mâruz bölge 
olarak ilânı ile ilgili olarak Bakanlar Kurulun
dan karar alınmıştır. 

1965 yılı yardım programına dâhil edilen bu 
köydeki afetzedelerin, âfetten mâsun başka bir 
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yere yerleştirilmeleri öngörüldüğünden, yapılan 
etütler sonunda yerleşme yeri olarak Mahşerö-
nü veya Bekçitepesi mevkileri seçilmiş, ancak, 
bu yerler âfetzodelerce muhtelif sebeplerle be-
ğeniimodiğinden inşaata başlanamamıştır. 

Bunun üzerine, afetzedeler için köy sınırları 
içinde yeni bir yerleşme yeri aranmış ve Bekçi-
tcpelerinin arkasındaki sahaların yerleşmeye 
elverişli olduğu görülmüştür. 

Afetzedelerin seçilen bu yere yerleştirilme
lerine ve kendilerine âfetler fonundan inşaat 
yardımının yapılmasına dair 21 . 9 . 19GG gü
nünde 6/708G sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
alınarak, yeni yerleşme yerine ait imar plânları 
yapılmış ve bina projeleri de tamamlanmıştır. 
İnşaata başlanması için valiliğine yeteri kadar 
ödenek gönderilmiştir. 

«-<«=»«- •«— 
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Millet Meclisi 

GÜNDEMI 
17. BİRLEŞİM 

12 . 12 . 1966 Pazartesi 

S a a t : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
İ. — Petrol konusunda inceleme yapmak 

"için kurulması kabul edilen Meclis Araştırma-
.sı Komisyonuna üye seçimi. 

2. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
.Anayasamızın kaibul ettiği temel haklar ve hür
riyetlerin kullanılmasında ve ödevlerin yerine 
getirilmesinde, kanunların uygulanmasında Hü
kümetçe izlenen politika üzerinde Anayasanın 
-88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/23) 

3. — Erzurum Milletvekili ismail Hakkı 
Yıldırım ve 9 arkadaşının, Millet Meclisi tu
tanaklarında ve ses bantlarında sahtecilik ya
pıldığına dair, Ankara Milletvekili Osman Bö-
İükbaşı tarafından ortaya atılan ve Millet Par
tisi hükmî şahsiyetinin de katıldığı iddia ve is

nat lar ın tahkiki için bir Meclis Araştırma Ko
misyonunun teşkiline dair önergesi (10/9) 

4. — Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Akdo-
rğaıi'm, 27 . 2 . 1966 tarihli Meclis tutanağında 
tahrifat yapıldığı iddiasına dair Anayasanın 88 
îıci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma Ko
misyonu teşkili hakkında önergesi (10/10) 

B - ÎKÎNÖÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve gö-
Tevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkjrıda ka
snın tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/123) 
{'S. Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi : 29 . 4 .1966] 

2. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 

Kılıçoğlü ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair obn 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Ger el Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLlK KARARI 

VERILEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞINCE BIR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

1. — Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sa
yıştay, Anayasa ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/338) (S. Sayısı : 147) [Dağıtma iarihi : 
2 . 8 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırri 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı: 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın üyesi Fik
ret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

4.. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [E-ağıtma tarihi: 
9 . 7 . 1966] 



X 5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 156) 
[Dağıtma tarihi 24 . 11 . 1966] 

X 6. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerimin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve iskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . . 1966] 

X 7. — iş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

X 8. — Deniz iş kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/233) (Gündeme) (S. Sayısı :161) [Da
ğıtma tarihi: 3 . 12 . 1966) 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu, (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 11. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

2 — 
X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel' 

Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 13. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi :1c Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel • Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
sayısı : 152) [Dağıtma tarihi • 2-. 8 . 1966] 

X 14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başlkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genfl Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 15. — Tökel Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkla
rı tezkereleri (Millet Meclisi 1/256; Cumhuri
yet Senatosu 1/688) (Millet Meclisi S. Sayısı : 

162; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı ı: 818) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 12 . 1966] 

X 16. — Beden Terbiyesi Ger el Müdürlüğü 
1966 yılı bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/251; Cumhuriyet Senatosu 1/689) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 163; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 819) [Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve-



112 nci maddeleriyle geçici 1 nei maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 ncı 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor

ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 . 7 . 1966] 

5. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24.11.1966] 

6. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları.ve ihtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1Ö66] 

7. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «iş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkımda kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

8. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve içiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 




